
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. Ra- 
šykit laiškus ant šio andreso: 

Paulius P. Mikalauskas, 
248 \V. 4tli St., 

(40—43) S. Boston, Mass. 

rTTZZ^Ti 

UŽLAIKO 
PUIKU SALIUNA 

Labai gardi arielka! e, szaltas bavarakas 
alutis ir puikus Havanos cigarai, 

255 Wallace st. Jietv Uavcn, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

Telephone Monro® sB42 

DR. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS £B CHIRURGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Speeijalistaa ligų vyri}, mote- 
rį?, vaiki? ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyru, reumatizmo, ui- 
nuodijimo kraujo, vidurii? ligas, inkš- 
ti?, širdies, akių ir prirenku akulio- 
rius. 

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

Eussian. American 
Line 

VlenatinS be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos. 

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

musų agentų, arba prir paštų persta- 
tytojų. 

A. E. Johnson (St Co. 
27 Broadway New York. N. Y. 

t>r. G. M. Glaser 

Šluotai apreiškiu pagodotal visuo- 
menial, j,og. esu seniausias gydytojas 
ant Rridgeporto, praktikuojant per 10 
metų, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo iocną .namą po numerio 

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-fus gatvės. 
Telefonas Yards 687. 

Mano ofisas aprūpintas ttar austais 
budais gydi-ina: 'Visus'ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip Ir ligšol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiamy publika ir to- 
linus maut. retus, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną Ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi sa pagarba 

* Dr. 6. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė ?2-ro3 gatvės. 

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INoTATYjUO. 

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

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

Drūtuose audekliniuose apdaruose su 

auksiniu ant nugaros parašu ir auksi- 
nių ant šono paveikslėliu, gerai išro- 
danti, gera spauda. Kaina su prisicn- 
timu ..... $2.00. 

Pinigus siųskite ant adreso: 

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

Dr'IpotasStaota 
^ Bell Tetephooe Dieki naoo 3757 » 

Del daklarUkoe rodo* jiHb» atsiimk ti, 

y^r. u Muit kiti* iteUij. taipgi Kanados. 
i — Vienatims tikras dakUraa-lietuvif PhiladelphijoJ — A 

Jis yra pabaigęs augHIaosius Ir Jau paskutinio* dalrtarilkut mokslus. Buvo 
m lustą ru daktaru mist te Indianopolli Uoksai Ir praktikavojo TK* Ne* fcrk 
Po*t O raguote Ntdicnl Srhaoland Hotpital. aVltl Jo paliudijimai Ustatytl /ra1 
ofiso, kur kiekvienai auilankj* gali juos matyti. ; 

Dabar įrengdavo loena llgonbuti Phlladelphijoj Ik tam* pa?lama name 

padirbo puikia «ntdikaUUą kliniką su laboratorija, alaktrilkas maiinas Ir ap-’ 
tieka sa goriausioms gyduolėms Čia risi ligoniai atranda teisingu pogelbj, ii-1 
sigyuo Ir palieka sveiki. Štai k} liudija pat/s ligoniai: *•- j 

N«m> visokiu spuogu Ir llberimu, ant veido Ir kaklo Ir viso kOao. taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų. nėra geresnio daktaro, kaip Dr I Sunkus. 
Daug daktaru atlankiau, b*t nei vionss negalėjo Ug/d/tf/' Taip kajba Jot. 

i Švilpa, 1011 Čarli "* — rliou 6t.. Philadolphia. Pa. 

..Šiuoml vielai ilrciSklu ta- 

vo llrdingf padek} Dr Stan- 
kui ui itgydym} obrvij ligų 
ir eugraftinim} vyriikumo. 

| kuriu kiU daktarai atsisek* 
| ilgydyti. Ir visiems tu slap- 
iom l» Ilgomis patariu kreip- 
ti* pa* dr Ig. ętankų. o ne- 

pa»lpail«slu tavo žygio, 
A. ZmudEcn, Salem. Man 
mmm* #7 Pingreo St. Dr. Ig. Stankus. 

GARBŪS DAKTARE: neiš- 
randu todžiu p dShavojlmu 
Tamistui ui išgydymą ckau 
dSimoJonuoso ir po iįl^llaa 
g6..mo alriaų |r ekauaąiln- 
gų monetinių. kurių kiti vi-, 
si daktkraineapfitmf gydy- 
ti Bet Tam lito* operacija 
kaip rante atCmekenlėjim} 
nuo nanfi. Ele MaJioackv 

1323 S. Front 81.. Phila. 
John Alctiotaitis, tfontroal, Q*e. Caaada. ralo: ..Msilutli gydytojau 

Seltn dMM, kaip gsvau nuo Tumuos liekamas Ir vartoju sulyg utražo. jau 
nageliu atsidėkoti Tamstai ii džiaugsmo ii a tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau vwas sustiprėjau ir baigiu gyti Daugiau neturiu ką raiyti: net jau ne- 

reikalauju daktariškos psgelbos. Ta Jkin lurų. Jkuri taip daug prikankino 
mane ir kur!.} kiti daktarai laike ui nciSgydoma, dabar jau baigia gyti Afiių< 
Tamstoms už pigų Ir groitf UgyOymų ** 'aurtMHT' 
! I^gydau pasekmingai Ir ant visados nuo: 
I reumatizmo. skaudėjimą Šonu, sąnarių liautų, stiCnu, kojų, pečių, nuo! 
visokiu frau jo Ilgu užkrekamu lytilku ligų. triperi, iaakatį elfilj. uikieteji- 
•n a ir riBiblma vidurių, iiberima. nletejiir.ų ir augimų ant veido ir kilno vi 

jokit! spuogu, dedervinių ir slinkimų plauku.galvos skaudemų. Širdies. Inkš-' 
tu. kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgijų, drebėjimų sana 

'riu. greit*••įpykimų, negalėjimų miegot Ir ilgastj, greitų pailsimą, šankų! 
Hiv*p»viasa. porlalimo slogas Ir nusilpnėjimą sveikatas, visokias molorų.liga* 
skausmingų ir neleguleriik mėnesinių »ek«|lmair gumbo ilgydau su *pa- 
eiia rupsura. ependssitis. veli. skilvys mugančius akmenis vlsskiusskadulim, 
••įsus ufrors). kepenų. Inkstų ir plsies Darau operacijas ant gyslų kaului 
nervų, siaegnų. moterų ir vyrųgintfančtų organų, pritrauktas kojas ir ran- 

kas atiuriMu ir padarau sveikas Taipgi d iro operacijas ant nosies, akių ir 
gork.rs. -**»•>- ■* -v > --.--r-unar- Iftli» pa f .. 

IŽ» S». Brase Street. 
__ ars- PhiladelphU, P».J > Ofiso valaodos- ouo • iki IS. auo t iki 4. ir nuo 4 iki 8 vakar*., 

^vsotadlsnialsnuu t iki A popiet.. 

B. R. YASULIS, 
Bankinis Kantoras Indiana 

Valstijoj. 
Parduoda šifkortes ant visų linijų, i 

siunčia 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. B. YASULIS, 
3601 Deodar St., Indiana Harbor, Ind. 

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE. 

Bandavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perka ir parduoda namus ir lotus, j 
skolina pinigus ant pirmo morgičiaus. 
kolektuoja randas ir t»xas, apsaugoj,', 
nuo ugnies ir langus prie atsakančiu 
kompanijų. Safe deposit vaults $3.0f 
per metus ir daugau. 30 metų bizni 
je toj pačioj vietoj. Valandos ofiso 
nuo 8. ryto iki 8 vai. vakaro, Suba 
toms nuo 8 ryto iki 3 po pietų, Ne 
dūiioms adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Pranz Koch, Prank J. Koch. 
Aldermonas John A. Biehert, Arnold 
II. Braut igam. (39—42) 

Klauskit 

f ChopenlOc 
^ eigarų, nes 

f padirbti iš 
geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjęs 

4934 So. Paulina 3t., Chlcago, UI. 
Plione Yards 4154. 

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterį} ir vaiky 

ligas. 
Valandos: noo 9 ryte, mio 3 iki. 4 

ir nuo 7 iki 8 vakare. 

4801 Ashland Avė., Ghicago. 

UŽDEDA ir TAISO STOGUS. TEIFGI 
13LEKE APDENGĖ ir TATSO. 

Darba priimam ir isz paszaliuiu miestelin. 

40S0-B2 Archer kum Chicago, 112- 
Szaka 3036 Archer Avė. Tel. Drover 1323 

Telephone Y\rds 2716, 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. , 

3253 Illinois Ct., kerta 33-Cics gatvės 

n 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g. 

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

Ashland Av., Chieago, UI. 
Pirmutinis lietuviškas išdirbljas 

visokių mineraKškų 
gėrynių, kaipo. 

GIIJGER ALE, I’APSO, SALSERIO 
IR OBUOLINĖS BAIDĖS 

f J. H. OLSON 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
1 prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

£ == 

vi 4012 

|#i State Street 
& Tel.Oaklandl441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksini); ir sidabrini); lai- 
krodėli);, lenciūgėli);, : pilkų, kolčikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drukuojamų g/omatoms mašinukių, 
britvų, albumų, visokių knygų ir šim- 
tai kitokių daiktų. Ai siųsk už 5c. 
markę, o gausi katalicgą dykai. Tai- 
sau visokius dziegorėlius ir žiedus. 

M. K. WHiKEWICZE, 
82 i S. HALS'ilED ST. CHICAGO.ILL. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčiu pinigus | visas dalis svieto, 

greitai ir pigei, taippat ir laivakortes. 
Užsiimu su tnom per 8 metus. Atlie- 
ku viską gerai ir teisingai. Kam rei- 
kia kokios rodcs arba pagelbos, pra- šom ateiti pas mace, o aš patąrnau- 
sm dėl visų, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingų žmonių. 

SAM YOCIUS 
687 Colllnsville Av, E. St. Eouls, UI. 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA. 
DAKTARAS KIšENIUJE. 

Su paveikslais, naudingais patari mais ir daugybe receptų nuo visokių 
“Kl .gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo 
ta po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas “Kataliką” 
.* nt metų mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musų įgentui. 

M. i'ALTANAVICE 
II Milbiuy St, tforcester, Mas:. 

LIETUVIŠKAS ŽIRGV 

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 laiškų adresuokite šitaip: 
JO# M. TANANEVK®, i 

3244 m MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS. 
* -r':. .-f 

$1000 Aukse arba $1875 HVIfJll 
“Carterčar” Automobilius SI I linli 

Cartercar 

$1,815.00 

Gartercar 

$1,875.0Q 

Certifikatą duodame už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aptaikyši- 
to prie kiekvieno pirkimo tavom kiekviename depaa'tmente, Bufete, Ka- 
vinėj, Yy ų Dėparfmente ir Daugmenlnes Pirklybos skiode. Ki- 
ekvienas certifikatjįs yra .spnut^eruotas, ir kiekvienas ttostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo cerlifikato, apiaikys Cąrteręar 1911 "M” 
vertes SI.S75.0O. ISumeris pažymėtas ant to ecrtifikato,'bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp i5 Sausio ir 1 Vasarėlių)Sjm. Jeigu nieks 
riėalsisauUtiį prie to nutoniobi liaus į l.j dienų po išlaimjįiiin.ui, paskiria- 
me kas 10 djenų kitokį numarį, bet-; iš tų pat ų certlfika|į, pakol neatsi- 
‘šauks tas, kuri! turi ta iMtinutnerį’ant savo cerlifikato. 

.■ ■‘ ■.•y,- V ■ 
■ 

; 

Mes turime pilna sankrova Importuotu ir ;cioA^kščiu Vynu. 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas! kaĮnas. 

Mes taippat vedamo plačią išsiuntinėjimo 'pirklyb'gįi-'sUlkostumeriaiš iš 
;visų kitų miestU4)5i,y,<;sf^! Y 

Halperin Bros. 
AVINES AND LlfjyįpRS 

Telefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
\yrų r. 

Paa jį, 

■ Iš SENO KKAJAUS. 
Su geriausia pasekme' gydo visokias kroniškas ligas 

teri;, kad ir užsiseneįusias. Jei kiti jus neišgydo sueikit 
jumis apžiuręs ir pasistengs pagelbėt. 

Dr. Wissig duos. geriausius: vaistus iš savo aptiokos. 
Pirma rodą dovanai. ;jįV: 
Valandos kasdieu nuo I0: iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare, 

dėliomis nuo 10 iki įUį ryto. v- 

1759 West 18 Str,v Corner Wood Str. 

mo- 

jis 

Ne- 

Pasarga Sergantiems Eenmatizmu. 
Vartokite Mayzels : Electric Keumatišką Al;fvų ir'vaistus geryinui Tie du vaistai, yra tižiausiu budu nuo Reumatizmo, ka aš galių užtvirtinti kaipo aptiekorius už tuos vaistas. Tie vaistai yra parkuodami kiekvie- 

noje aptiekoje. Jeigu .negalit; gauti, tai rašykit, arba, v patįs ateikit i 
mano aptieką. * 

Electric RcUJnatiškas'Alyvos kaina yra .50c., o vaistai gerti $100 
už butelį. v: 

J. MAYZELS Aptiekorius 
2424 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 

; r PHONE CAMAL 2838. 

Broliai neeikit pas žydą 
Mes siutam Siutus ir Overkotus, kvartalo- 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados). Turiu keletą lotų ant par- 
davimo pigiai į užrašau * 'Kataliką # atMu jinu. 
Čia galima gauti knygų ir paveikslų. 'į; i 

KAZ. KUCZINSKAą • 

K. J. FILLIPOVICH 
GENEBAL AGENTAS 

Apsaugos gyvasties ;ir taupinimo pintoj senatvei. Ąp- 
saugoju namus ir forničius nuo ugnies. geriausiose 
kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
kiqs noturos, toiposgi prisiunčia kamarninkus dėl iš- 
mieravimo lotų ar firmų. Imu visokias provas civil- 
ius ir kriminališkasi ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastų,-geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal, 

•ffiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. •' 

958 W. S3rd Si. fiyvaaimo adresas i826 W. 34th St. 
TEtĖČftdNB DROVĖR 2205 

DOVANAI! 
Šis naujausias importuo- 

tas FONOGRAFAS yra vie- 
nas iš geriausių, kokie iki 
šiam laikui žinomi, padary- 
tas iš geriausio metalo, su 
didele metaline truba, turįs 
aiškų, gryng ir stiprų balsų. 

Turintieji musų FONO- 
GRAFU. gali kiekvieną-va- 
landą i parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra- 
fas griežia visokias dainas 
ir maršus. 

t 

Gražus vyriškas ar- 

ba moteriškas LAIK- 
RODĖLIS, gold fil- 
Ied, gvarantuotas 20 

metų; viršeliai dailiai 
graviruoti, mechaniz- 
mas geriausios kon- 

I strukcijos. Kiekvie- 
name lombarde gali- 
ma gauti už jį mažų- 
mažiausiai 5 dolerius, 
užstatant. 

VHal dovanai duosime viršui aprašytus fonografą arba laltrodSIį kiekvienam, kurs tik pagelbės mums 
parduoti tarp pažįstamų geriausio mu$ų rusiško tabako už (5 dolerius. 

Prisiųsk 50 cenrų markėmis rankos pinigų, o mes jums prisiusime 40 dėžučių tabako, vertes $G, ir dovanų 
fonografą arba laikrodėlį—ko noreSIto. * 

Expresui primokėsite $5.50, Pardavg tabaką atrinksite savo pinigus, o už rekomendavimą musu firmos ir ta- 
bako turėsite gerą dovaną, kuri jums nieko nekaštuos. * 

,. Vei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba dovanomis, tam sugražinsime pinigus. 
Saugumą jūsų pinigų gvarantuojamo savo S2.0C0.C0 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai. 

BUSSIAN TOBACCO CO., Sgeki 343 B. 9 Sfc, New York, N.Y. 

SVIETIŠKI PAVEIKS- 
LAI. 

Litigrafuoti paveikslai vienojo spol- 
v oje, juodai ant balto, knise privalo 
rastis kiekviename name, Lnj ps gra- 
žintu kiekvieno netuvio stubų. 

Gedeminas, Didi Lietuvos Kuni- 
gaikštis, apima Kijavo? pilį 1318 me- 

tais: maskoliai,, puldami prieš jį ant 

kelių, paduoda jam. duonų ir -aktus. 
Miera 22x28. .aina.30c. 

Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis- 
tutis, miera 22x2S. Kaina ...... 35c. 

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

loradas, 18x25 ..25c. 
Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga- 

li būti gera atminimo dovana ani 
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant 
pinigus ir užsakymu:, uždėkite adresą: 
“57M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan st., Chicago. 

iDmp 
EXPEELER’ 

Prie išsisukimo, Su- 
durdimo, Perimtu 
muskulu,,. Skausmu 
Koinatizmo, Neural- 

jį gijos įr panagiu kan- 
r kiu niekas taip greit 
>nepantačmav' ■ icaip 
sutepimas au 

'Pain'Eipeleni 
SiBipfTna^ y/¥»?*. op<, .į tiekoj* UM eš ir sc/ 
F.M.Rlchter&Co 
818 PCARL 8T. 

HEW YORK! 
a’eiajrwt 

ant A n kero 
feenkio ap- 
BaagQjimo., 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli) g varant uo- 
tas ant 20 metų, 
paauksuotas du- 
be'ltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
Taiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninkų, kurie tųn daboti ^lai- 
ką. -Spcijališkrs pasiųlijimas. Mes 

nusiųsime šitų laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir _expreso kastus 

dol peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei ̂ ėut- Ui ji kitur mo- 

kėtųpj, $55. 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis 'o variai’ prie lai! odelio. 

EXCEL}*-OB WATCH CO. 
p04 Atii.-iaeum Bldg., Ohicago, III. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
UETUVlSZKAS GRABORIUS 

Persamdė kereczins ant 

pagrabtj, veaelijų ir tt. 
848 IT. 18th 8t. Chicago, I1L 

THE FAIiCOH CIGAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigarų Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
-r- išdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
4613 S. Ashland Av., 

„ Chicago, UI. 
Tek' Yards 173d. 

$100 NAGRADOS. 

Parašyk <numerį kožnam langelyje, 
numeris turi būt neaugštesnis už 19 
ir sudėk talpi, kad ant kožno šono pa- 
daryti 4^.., Po išrišimui atsiųsk mums 
ir jaigu' Atrasime, kad gerai sudėjai, 
mea tada .atsiųsime jums patvirtinta 
kvitą, vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
10.000 kampinių pėdų didumo, tik 10 

ftUfitr Nėw Yorko miesto. Ee- 
guliariška kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu gerai išrisi virš minėta išriši- 
mą tada kaštuos tik $99, šitą sumą 
gali užmokėt ant syk $5, po tam $3 
ant mėnesio. Asiųskite išrišimą ir 
prašyk, kad atsiųsti jums mapas ir 
informacijas ąpie musų lotus. Adre- 
suokite. 

Reikalaujame gerų agentų visur. 

Iit. Dept., 2 Room 912, 
63 jPABK BOW, NEW YORK, N. Y- 

(41—44) 

Geriausias iiankyedis Išsimokinimui 

ANGLIŠKOS KALBOS 
Jos vardas yra.r 

“Vienatinis savo rūšies 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: 9 Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai 
Angliškos Kalbos Rankvedis” 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 šiteiprj 
JONAS M. TANANEVIGZE 

3244 So Morgan St. Chicago, III. 

LIETUVIS KRIAUGZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas dragai kak).4»i: OverlHTtus ir fpBk"io5^a: 

uos 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: 

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

MAIRONIO PAVEIKSLAI 
Aplaikėme iš Lietuvos musų garsaus dainiaus 

Maironio paveikslus. Labai gerai padaryti, ant sto- 
ros poperos, išrodo kaip tikros fotografijos. Didu- 
mas 11%X8%. Kaina su prisiuntimu tiktai 20c. 
Tai yra vienas iš gražiausių papuošimų savo namų. 

JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

DAGIS 
KRITIKOS, SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

Išeinąs 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. 

||| Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. 

Laiškus rašydami visuomet pa- 
dėkite tokį adresą: 

DAGISPUBL.CO. 
3244 S.M0RGAN SI.' 

av čhičagoĮill 


