
SMAGI NAUJIENA dėl tų, kurie 

da neskaito “Kataliko". Naujiems 
skaitytojams, kurie man prisius iki 1 

dienai sausio 1912 m. $2.00, tie gaus 
“Kataliką" per metus ir dovanos 

knygą: “Daktaras Namuose", apda- 
rytą, kurioj yra aprašyta visokios li- 

gos lietuviškai, o receptai lotiniškai; 
tą knygą turint gali pats gyduolių 
nusipirkt be pagalbos daktaro. Jei 
kas tos knygos nenori, tai gaus Gy- 
venimą V. Jėzaus su paveikslais. Ea- 
šykit laiškus ant šio andreso: 

Paulius P. Mikalauskas, 
248 W. 4th St., 

(40—43) S. Boston, Mass. 

K. MAKAREV1CZE 

UŽLAIKO 
PUIKU SALI U NA 

Labai gardi arielka! e, szaltas bararskas 
alutis ir puikus Havauos cigarai, 

256 Wallace st. I?ew Haven, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

Telephono Monroe 2812 

DE. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IB CHIEUBGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyri;, mote- 
rų* vaikų ir akušerijos. Gydau pri- vatiškas ligas vyrų, reumatizmo, už- 
nuodijimo kraujo, vidurių ligas, inks- 
tų, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rius. 

Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte; 
nno 2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakare. 

Bussian-American 
Line 

Vienatinė be persikėlimo Linija taip 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. j Botterdam 11% d. į Libava 
III kleea $29.00 III klesa $30.00 
II 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 <SL Co. 
27 Broadvvay New York, N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
fiiuoml aprelškiu pagodotal visuo- 

menial, jog ėsu seniausias gydytojas 
ant Bridgoporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisų ir gyveni- 
mų į savo locnų namą po numeriu 

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

Mano ofisas aprūpintas uav 'austais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligSol. Pasi- 
tikėdamas, Jog gerbiame publika ir to- 
liaus mane rems, esiu namie ant kiek- 
vieno par»ika:avlmo dienų ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
Ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokių operacijų. Liekuosi su pagarba 

i Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Keitė 32-ros gatvės. 

DYKAI RODĄ DEL VISŲ 
Antanas Baukus duoda visiems lie- 

tuviams rodą dykai, katrie tik pri- buna į mus naują miestą Gary, 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 mąs naują miestą, kur yra 
didžiausi plieno fabrikai visoj Ameri- 
koj, ir norite užsidėti bfcnį, 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 Baukus, 
Cor. 14th Avė. and Wash*ington St., 

Gary, Indiana. 

Bell Tclspbone DickHsoo 3W7 w. 

Del daktarllkoa rodos galima auttaukti 
pu Dr. Igo Sunku per telefoną ar Uii- 

yfy U •' «u ir ii kitį iuiiiį, taipgi Kaoadoa. ^ r— Vienatinis tikras daktaras-lietuvif Philadelphijoj — 

Jla yra pabaigei augS2lausius Ir Jau paskutinius dakta nikus mokslus. Buvo 
.mlesuvu daktaru mieste Indianopolis ilokSel ir prokt&avojo TAt Htm Tark 
Pott OrafuaU Mrdiral Behool and HotpitaL „Visi J« paliudijimai Uslatjrti yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti. v-^asnsnstm* 

Dabar įrengs savo locoą Ugonbutį Philadelphijoj ft Ūme pačiame name 
padirbo pui kię uirdikaKUcą kliniką su laboratorija, elektriikaa malinai ir ap-1 
tiekiau geriausioms gyduolėms 6a vis- ligoniai atranda Mitingą pagalba, U- 
dgydo ir palieka sveiki £tai ką liudija palys ligoniai. —***«•»..*. 

ue vi*okiij spuogiį ir ilbSrim^. ant veido ir kaklo ir viso kūno. taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo llgiį, nėra gerasnio daktaro, kaip Dr I Stankus 
Daug dakuru atlankiau, bet nei vienas nogalijo išgydyti.” Taip kalba Jas. J Švilpa, tūli Cnrlicn St.. Philpdelpbia, Pa- 

i.,siuoml 
viešai išreiškiu sa- 

"TOŠirdin^} padek}Dr.Btan- 
kui ui iSgydym} nSmj liga 
Ir «ugraiinim| vyriSkumo.' 
kuriu kili daktarai atsiseki 
ligydytl. Ir visiems ra slap- 
tomis ligomis patariu kreip- 
ti* pas dr lg. įlankų, o no- 

pailgai Ilsite tavo lygio. / 

GARBUS DAKTARU: mIA' 
randa ftodiiu p dckarojlrou' 
TemisUJ ui Ugyd/ma skeu 1 

d®irao lenuose ir po iJihlMi 
fiiico atrfnij ir altauagiin- 
gi, mffnesloių. kuriij kili vi-( 
•i dakt«r»t'ne*p*l6B»ę gydy- 
ti Bet Tam U toi operacija 
kaip ranka aMmekenUlimal 

OTPingreeSl. otanaua.^ 1333 g’ Front 8t„ Phila 
John Akuouitia. Ilontrea). Que Cnnada. raio ..Meilutis gydytojau — 

Solln diena. kaip gavau nuo Tamstos iieksrstas lr vartoju eulyg utraSo. Jau 
negaliu atsidėkoti Tarmini ii dtiaugsmo da tilt pute liekant u sunsdojau bet 
jau visu sustiprėjau Ir baigiu gyti Daugiau neturiu ka ra*yii- nes jau ne- 
reikalauju daktarūkos pagalbos. Ta ĮViri liną. kuri taip daug prikankino 
mana ir kurią kili daktarai laike ui neišgydoma, dabar jau baisia gvti Adiu 
Tamstoms ui pigų Ir greit} ligydym}." -«ųf~pVy ̂ Tbįfrių^ 

* 
— 

Hgydau pasekmingai ir ant visados nuo^ 1 reumatizmo, skaudejfma Jonų. sąnarių kaulų, strėnų, koiu. pe?iuT nuo 
visokių Amu Jo ligų uivrečiamu lytUku lirų. trįpsrĮ. Unlceri sifili, uluietMi. 
m f ir iffliirbima vidurių, išbėrimą niežejfrr,} ir sugini} ant veido ir kūno -t 
šokių spuogu, dedervinių ir sllnkim} plauku.galvos skaudama. iirdies. Inks- 
tu. kepenų ir plautių ligas, visokias nervų Irgss neuralgija, drobe ji ma aana 
rlu.greii} s įpykimą, negaiejim} miegot Ir iigaatį. greit} pailsima, ,munku 
kvepnvima. peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligai 
skausmingų ir nelegulenlk mSneaiuių leke/imą ir gumbo ligydau su ope 1 

c ja upturą. apendesitis, vstj. skilvys segančius akmenis visokius skadulius.l 
guzus Uifsnors). kepenų, inkstų ir pūsles Darau operacijas ant gyslų kaulu 
norvų, tmegnų. moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktu kojai V ra-* 
kas atitaUau ir padarau sveiku Taipgi dtro operacijų ant nonos akių ir' 
g«rk *». ^ ua. r. **■ ■ 1 <nt"tą^ ^ 

1221 So. Broid Street, 
Phtladelphia, Pa. \ 

Ofise valandos- oue 0 iki 13. nuo t iki 4. u nuo 6 iki t vakare.. 
dvaoMdieniaitnuv iki A popiet. 

~* 

BrBELLS 
Memorfal B«lls a 8»c*I*ltjr. 

I ktflkan B*ll Ftudry Co^Mtbm^CAA. 

B. R. YASULIS, 
Bankinis Kantaras Indiana 

Valstijoj. 
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

siunčia pinigus j 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, 
3604 Deodar St., Indiana Harbor, Ind. 

KOCH & COMPANY, 
EEAL ESTATE. 

Randavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perka ir parduoda namus ir lotus, 
skolina pinigus aut pirmo morgičiaus, 
kolektuoja randas ir ta.vas, apsaugoja 
nuo ugnies ir langus prie atsakančių 
kompanijų. Safe deposit vaults $3.00 
per metus ir daugati. 30 motų bizni- 
je toj pačioj vietoj. Valandos ofiso: 
nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro, Suba- 
toms nuo 8 ryto iki 3 po pietų, Ne- 
dalioms adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Frau z Koch, Frank J. Koch, 
Aldermonas John A. Richert, Arnold 
H. Brautigam. (39—42) 

CHOflhi Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 

padirbti iš 
geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs 

4984 8o. Paulina St* Chicago, UI. 
Pboue Yards 4164. 

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
•3JB3ĮBA 8 T5}I l onu JI 

f I5!! S Onu ‘ai^J 6 onu :sopuB[B_\ 
•bb3įį 

ji fija^oni op.\3 reSuiunfasEj 
4801 Ashland Avė., Chicago. 

UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 
BLEKE APDENGĖ ir TAISO. 

Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin. 

4080-32 Archer Amus Chicago, III- Szaka 3036 Archer Avė.. Tel. Drover 1323 

Tetephono Tardą 2716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3263 Illinola Ct., kert* 33-Clcs gatvės 

fizaltas 
alus » 

skani a- 
rlelkair 
kvepen 
ti eiga 

rai i 

Turiu didelę salę dėl 
mitingi;, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g- 

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

Ashland Av., Chicago, III. 
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališkų 
gėrynių, kaipo. 

GIHGEB ALE, l'APSO, SAL8EBI0 
IB OBUOLINĖS SALDĖS 

J. H. OLSON 
ARŲ ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

4012 

State Street 
Tel.Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių, ; pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojainų gromatoms 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. WILKEWICZE, 
82 j S. HALS'IED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčia pinigus f visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu bu 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 rumu9 
dėl pakeleivingą žmonią. 

SAM YOCIUS 
6S7 Colliusville Av„ E. St. Iiouis, UI. 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA 
DAKTARAS KIŠENIŲJE. 

Su paveiksiais,' naudingais patari- mais ir daugybe receptą nuo visokią 
•igU ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- da po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas “Kataliką" 
J -it metą mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musą .-.gantui. 

M. i*ALTAN AVIC E 
61 Milbuiy St., fforcester. 

Apsaugoiam nuo Ugnies__ 
Pranešame visiems lietuviams ant Bitag«?Jbrto ir apielinkej kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 

apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance)/ naiAus, 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. 1 0 Chicago, III. 

Sicoo Aukse arba $1875 f)Vlf Al 
Cartercar ” Automobilius III IVHIa 

Cartercar 

$1,875.00 

Cartercar 

$1,875.00 

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletupse, kuriuos aplaikysi- te prie kiekvieno pirkinio tavorų kiekviename departmenle, Bufete, Ka- 
vlnej, Vyr į Departmente Ir DaugmeninSs Pirklybos sklode. Ki- 
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 "M” 
vertes Sl.875.oo, Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktiį prie toeutbmobiliaus į 15 dienų po iŠlaimejimiii, paskiria-' 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol ncatsi-, 
sauks tas, kdiris turi tą patį numerį ant savo certifikato. , 

Mėą turime pilna sankrova Importuotu ir čionykščiu Vynu, 
Degtiniu ant -švenčiu už prieinamas kainas. 

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirkiyba'. ir su kostumeriais iŠ 
visų kitų miestų. 

Halperin Bros. 
WINES AND LIQUORS 

1225-7 Milwaukee Avė. kert. Ashl. av. 

MAIRONIO PAVEIKSLAI 
Aplaikčme iš Lietuvos muši? garsausK dainiaus 

Maironio paveikslus. Labai gerai padaryti, ant sto- 
ros poperos, išrodo kaip tikros fotografijos. Didu- 
mas ll^.ąsį. ;1Jvaina su .prisimetimų tiktai 20c. 
Tai yra vienas iš. .gražiausių papuošimų savo namų. 

JONAS M. TArfANjEVĮČE, 
3244 SO. MORGAN ST., CmCĄGO, ILL. 

Didelis Išpardavimas VYRISZKU IR HOTERISZKU NAUJU 
RUDENINIU SIUTU. 

Niikur Ch.cagoje nerasit* tekiu gražiu apsivilkimu, už taip že- 
mas kainas — mes rodijam neišleisti ne .vieno cento, kol ne- 
pamatysite ka mes žadama^ 

Vyriški $20 rankom siūti siutai tiktai po $15.00 
Už šita kainai F!es duodame pasiskirti nauja gražu rudenini Siutą, geriausių amerikos dirbėjų, audimo škotiškų «vių vilnų ir daugybės kitokiu, #IC 
parduodamų po $20 visam mieste. Čia visokių mierų po......510 
Moteriški Kotai Gražus pliušiniai kotai 54 colių ilgio, atlo- *<c AQ 
————— Simu pamušalu, $22 vertės už....vIOiVO 

Motsriški Rudeniniai Siutai 
Įduoti sijonai, visokių dažų, $22 vertės už 

padaryti grynų vilnų, plataus audimo 
gražiai išsiuvinėti, pilnai kvo- ^5 

Grafus Sijonai 
dabar po. 

Nauji rudeniniai sijonai, grynų vilnų ir panama audek- 
lo pilnai kvolduoti, gražiai papuošti, $8.oo vertės 

ŠILKAI DEL ŠLIUBINIU ORĖSIU. 
Swiss messaliniai šilkai, tvirtais kraš- OOfft $1.25 juodi Pane de Sosi šilkai 
tais, verti 59c, dabar-.....Ouv dėl kotų ir žaketų.. $|.00 

Daugybe visokiu rakandu ir pečiu papiginta ant lengvu išmokesčiu. 

Plininis P ežius didele 
kepykla, nikeliu j j papuoštas. 

Misingines L*vos—2. colių vienvali- 
nes pastovos, gero išdirbimo #is AC 
dabar tik.fl4i99 

Komodos — tikro aržuolo, 
patraukianti įšpiaustymais, 
didelis pleit veid- M aa 

rodis, $20 vertes.. 

Lietuviai Pardavėjai 
Stella Katowska, No. 15 
J. Hermon 66, 
Charles Kinder 78 
Ch. Šatkauskas 10 
Francis Miller 13, 
ffm,' Giraitis 7 

$75 3 štuku viešrulmlo Šatas tik... $39.95 ! 

KLEIN BROS. 
S t a m p os 

dykai, kny- 
gute verta 
$2.50 p!n. 
$3 taveru. 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli gvarantįio- 
tas ant 30 mėtų, 
paauksuotas flli-i 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai^' naudoja- 

mi keliauninku, kurie turi daboti lai- 

ką. Bpcijališkf s pasiąlįjimas. Mes 

nusiusime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. uz $5.75 ir espreso. kaštus 
dėl peržiurėji,mo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei cent- LH jį kitur mo- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 
gėlis ’ovanr.i prie lail-odelio. 

EXCELScOB WATCH CO. 
604 Atk.jaeum Bldg., Ohicago, UI. 

THĖ FALCON CIGAB FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigarą Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
4613 S. Ashland Av., 

Chicago, III. 
Tek Tardė 1735, 

Telephone Cobalr285 

KAZ. MATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabą, veselijų ir t't. 

668 W. 18th 8t. Chicago, III. 

FARMOS! PARMOS! 

štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu- 
viško farmerio. Cionais Lietuvi? ko- 
lonijoj 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- 
ležinkeli? labai graži? upi? ir gana žu- 
vingy upeli?, žemės turime ant pardavi- 
mo dėl 1000 farmeri?. Gera žemė dėl 
jav?, daržovės, sodams ir pievoms. 
Pienininkystė, galvi j? ir paukšėi? au- 

ginimui. žeme parsiduoda pigiai su 

geromis išlygomis. Galima pasirinkti 
bent kokios žemės. Kaina 610.00 už 
akerį ir brangiau. Norėdami pirkti 
žemės, kreipkitės ant Šio antrašo: 

ANTANAS KIEDIS, 
Peacocklake, Co. Michigan 

K. J. FILLIPOVICH 
. GENERAL AGENTAS 
ft Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- I saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose S kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ji ry, Įnd. uz labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
^fefcBiubturos-.-rteiposgi prisiunčia kamarriinkus dėl jg. 

mierayimo lotųar farinų. Imu visokias provas civil- 
nas ii’’k«ininališkas; if' priduoda geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rasta geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišltu ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. 

858 W. 33rd St, Gyvenimo adresas: 826 W. 34th Si. 
TELEPHONE DROVEE 2203 

Kartus Laszai Del Skilvio. 
Pasarga kenčiantiems pilvo slogas! 

Vartokite Mayzels’o pagarsėjusius lašus dėl skilvio. Yra tai vienatinė 
gyduolė sergantiems nevirinimu viduriu, jaknų liga, sunkumu krutinėję viduriu liuosumu, chronišku užkietėjimu, visokiais, diegliais, moteriškomis 
ligomis ir tt. 

Aš pilnai užtikrinu gerumą tos gyduolės, kaipo aptiekorius. 
Kaina $1.00 už bonkutę. Tos gyduolės yra parduodamos kiekvienoje aptiekoje, kaip ir mano paties antie ko je. 
Mano adresas tokia: .. 

J. MAYZELS Aptiekorius 
2424 SOI O AKLE Y AVĖ, CHICAGO, ILL. 

LIETUVIS KRIAUCZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

busite užganedihti. 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, Pa. 

Bfoliai neeikit pas žydą 
^Mėfe siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jani 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. KUCZINSKAS, 

Geriausias Bankvedis Išsimokinimai 
' 

angliškos Įkalbos* 
Jos vardas yrą.* 

“Vienatinis savo rūšies Liatuviškai-Angližkos Kalbos Bankvedis” 
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 riįšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Ranlcvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiu”. » 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 Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. 

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:) 
» JONAS M. TANANEVICZE . ^ 

3244 So Morgan St. Chicago. III. 

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. 

11/ Už pavienius numerius galima siusti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 
dekite tokį adresą: 

“dagispubl.co 
3244 S.M0RGAN SI 

D CHICAGOILL 


