
SMAGI NAUJIENA dėl ty, 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 W. 4th St., 
(40—43) S. Boston, Mass. 

K. MAKAREV1CZE 

UŽLAIKO 
PUIKU SALIU NA 

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

265 Waliace st. Sew Haven, Cann. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

Telephono Monroe 2842 

DR. P. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IE CHIEURGAS. 

Ofisas 1268 Milwaukee Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyrų, 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; 
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 
vakare. 

Rnssian-American 
line 

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. j Rotterdam 11% d. į Libava 
III klesa $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 (Si. Co. 
27 Broadway New York. N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 

Šluomi aprelškiu pagodotal visuo- 
menlal. Jog gsu seniausias gydytojas 
ant tJrldgeporto, praktikuojant per 19 
vaitų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni- 
mą į savo locną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
j: Kertė 32-ros gatvės. 

Telefonas Yards 6S7. 
Mano ofisas aprūpintas imliausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip Ir llgšol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiama publika Ir to- 
linus mani, rems, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną ir naktj. 
Eslu specialistas ligose valkų, moterų 
Ir vyrų Ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė 32-ros gatvės. 

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS 
NAUJO INSTATYMO. 

Lietu višuon 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 evangelių. Apaš- 
talų darbai ir apaštalų raštai. Pusla- 
pių 494. Lietuviškomis raidėmis. 

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

Pinigus siųskite ant adreso: 

J. M. TANANEVIČE 
3244 8. Morgan si, Ckicago. 

Oi 
Į J H 1 * Bell Telephone Dickinson S75t 

Ignotas otanKus 
! _ (J ku ir tf WU| fiuitię, taipgi KanadtK. 

— Vienatinis tikras daktaras-IietuvisPhiladelphijoj 
JI* yra pabaigęs augiausius Ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo' 
mleslavu daktaru miestą indianopolis Mokėsi ir praklikavojo The AVtr York 
l'oit Orogiuitc ilrdiral School and Uotpital. „Visi ju paliudijimai išstatyti yra' 
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti. -.-v 

D.ib.ir Įrengs savo locnę ligonbutj PhiladolplilJoJ ff tame pačiame name 
padirbo pui kią med'iknliiką kliniką su la(oratorija, elektriškas malinąs ir ap-' 
tiekę su geriausioms gyduolfirr.s Čia visi ligoniai atranda teisingu pagelbį, iš- 
sigydo ir palieka sveiki. Btai kę liudija patys ligoniai. 

„Nuo visokiu spuogu ir išbfrimiį, ant veido ir kaklo Ir viso UOno. taipogi 
itu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr I Blankus. 

Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negaifjo išgydyti.“ Taip kajba Jos.i 
Bnlpa. 1011 čariiou Bt.. rbilpdelphia. P*. 
..Siuoml vielai ilreilkiu sa- 
vo lirdingę padek} Dr. Stan- 
kui ui iigydymj čirvų ligų 
ir sugraiinimj vyrlikomo. 
buriu kiti daktarai atsisakė 
iSgydytl. Ir visiems su slap- 
tomis ligomis patariu k re p- 4 
,ii.i pas d Ig. Slankų, o ns- 

pmipailPsite savo lygio. 4 

GAUBUS DAKTARE: neiS-' 
randu žodžiu p dfkavojlmu, 
Tamistai už išgydymą skau 
ddiiroo tonuose ir po žjiįllesi 
gentr.o str?nt| ir uauigiin- 
gy mOneainiij. kuriij kiti v|-, 
•i daktaraiTieapsičmę gydy- 
ti Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atfmokenUfjimjl 

A. /.mudzon, Salem. Mas* luo mane* ISIa Mažinackv 
87 Pingree 8t. Dr: *8 Stankus. 1323 8 Front 8t phila 

John Akuotaiti*. Uontreal.Que.ranada.raSo; ..Meilutis gydytojau.— 
|Seit» diena, kaip gavau nuo Tamstos liekamas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai ii džiaugsmo čia lik pusę liekamu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyli Daugiau neturiu kg rąžyti: net jau ne- 
reikalauju daklariikoa pagolbos. Ta [Viri ligą kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kiti daktarai taiki ui neiigyduuia, dabar jau baigia gyli Ačių' Tamstoms ui pigų ir greitą iSgydymą.” 

ISgydau pasekmingai Ir ant visados nuo; v 
reumatizmo, skaudf-jima lonų, senarių kaulų, strėnų, koiu, pečių. nuo> 

ikiųAraujo ligų užkrečiamu lytliku ligų. triperį, taokerį sifilį. užkielėji- 
ir nMirbimą vidurių, iibėrima. niežėjimą ir augimą ant voido ir kūno vi 

ių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku.galvos skaudėmą. Širdies. inks- 
tu. kepenų ir plautių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 

triu. greitą s-ipykimą. negalėjimą miegot ir ilgas!j. greitą pailsima, sunkų; 
rkvėpavimą. pergalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų liga>' 
skausmingų ir nelMfulenik mėnesinių ivkė’jimą ir gumbo Ilgydau su ope- 
cija ruptprą. apenTositis, vėžį. skilvye augančius akmenis vlsokiusskaduhus. 
;uzus tumore), kepenų, inkstų Ir pūslės Darau operacijas ant gyslų kaulų 

f .servų, smognų. mo'erų Ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran- 

įkns atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi dsro operacijas ant nosies, akių ir 
'gerklės. ... -oshJiP ■***■ •* »• t- 

1229 So. Broad Street. 
PhiUdcIphia. Pa.^ 

valandos- ouo 9 iki lt. nuo t iki 4. Ir nuo 0 iki 8 vakar*.. 
Suentadieniaisnuo I iki 8 popiet. 

B. R. YASTJLIS, 
Bankinis Kantoras Indiana 

Valstijoj. 
Parduoda šifkortes ant visų linijų, 

siunčia pinigus į visas dalis svieto. 
Išmainau svetimžemius pinigus ant 
amerikoniškų. Priimu pinigus ant tau- 
pinimo. Parduodu namus, lotus ir 
farmas. Padarau daviernastis ir j 
visokius ruskus dokumentus su kon- 
sulio pagalba. 

B. E. YASULIS, 
3604 Deodar St., Indiana Harbor, Ind. 

KOCH & COMPANY, 
REAL ESTATE. 

Randavoja, skolina ir apsaugoja. 
Perka 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. Valandos ofiso: 
nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro, Suba- 
toms nuo 8 ryto iki 3 po pietų, Ne- 
dčlioms adara iki pietų. Sanariai 
firmos: Franz Koch, Frank J. Koch, 
Aldermonas John A. Rickert, Arnold 
H. Brautigam. (39—42) 

CHOPI*| Klauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 

padirbti iš 
geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbėjus 

4984 8o. Paulina 3fc, Ohicago, 10. 
Pilone Tarda 4184. 

Telephone Yards 157 
DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterų ir vaikų 

ligas. 
Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 

ir nuo 7 iki 8 vakare. 
4801 Ashland Avė., Chicago. 

The Scholl Sheet Metai & Roofinj Co. 
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI 

BLEKE APDENGĖ ir TAISO. 
49arba priimam ir isz paszaiiniu miestelin, 

4000-82 Archs? knm Chicago, 111- 
Szaka 3036 Archer Avė. 'Vbl. Drover 1323 

lelephone Yards 2716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
3263 nu Tintu et, karts 33-fics ęatvSg 

Turiu didelę salę uol 
mitingę, veseliji} ir tt. 

3253 Illinois Ct., kertė 33 g. 

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

Ashland Av,, Chicago, III. 
Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 

visokių minerališky 
crerymij, kaipo. 

GISGEK ALE, PAPSO. SALSEEIO 
IB OBUOLINĖS BAIDĖS 

' J. H. OLSOK 
ARU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
1 prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

gy 4012 
? State Street 

Tel. Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių,' įpiltų, koleikų, 
visokių žiedų, muzikališkų instrumen- 
tų, drūkuojamų g/omatoms mašinukių, 
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. WILKEWICZE, 
82:5 S. HALSj.’ED ST. CHICAGO, ILL. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčiu pinigus į 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 rodos arba pagelbos, pra čom ateiti pas mane, o aš patarnau 
siu dėl visą, visokiuose reikaluose 
Teipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dei pakeleivingi} žmonią. 

SAM YOCIIJS 
587 CollinsvUle Av„ B. St. Louis, III 

nauja daktariška knyga 
daktaras kišeniųje. Sn paveikslais, naudingais patari mais ir daugybe receptų nuo visokių ,gražiai apdaryta su auksinėms 

raidėms ant apdaro, knyga parsiduo 
ca po 1 dol. Tą knygą gali gauti dovanai užsirašydamas "Kataliką” ?at metų mokėdamas prenumeratos S 
dol. musų agentui. 

M. X1 ALTANAVICE 
61 Milbury St, #orcest«r, Haas. 

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. 

J. URBANCZYK, 
Pataiso ir užlaiko visas dalis siuva- 

mi; mašinų. Taipgi pr.ima mainom 
mašinas. 
1835 So. Halsted St., arti 1'8-tos gat., 

Chicago, UI. 

J. W. Zacharewicz, 
Notary Public, Real 
Estate Ir Insurance. 

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

timtautį. 

911-33rd S t. 
Tel. Yards 6423 

Telephone Canal 236 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų It tt. 

668 W. 18th St. Chlcago, III. 

:---p—5—T7? 

Telephone W. Pullman 1739 

Lietuviška Registruota 
AKUŠERE 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ' 
148 East 107 Street, 

Roseland, UI. 

LIETUVIŠKAS 
BUFPETAS. 

Zas neturi nokviąės. Pakeleivingi 
l2ga a.-ilankj prie unsų, o mes Jum3 
duosime atsakančią vietą pails: ir pa- 
tarnavimą visokiuose' reikaluose. 

Lieku su godone, 
Kasparas Idzilevicze, 

3200 Auburn Av. 

Knygute Klein Bros. Markiu yra verta 

$2,50-Pinigais arba $3.00 ta voru. 

Naminiai rakandai ant išmokesčiu. 
Pirklystes Markes Dykai. 

Parlor Setai 3 šmotų,gerai aptrauk- 
tas su gera skūra arba tfklft <* 

plttšium, verti $40, tik... wlOal#U 
Didelis Familijos Peczius pagerinto iš- 
dirbimo, turi keturkampį |2 f|Q vidurį, gražiai nikeliuotas.. 

s ziczla vien 6 iš musu 25 lietuvišku pardavėju 

Joe Artnon No. 66 
Charles Šatkauskas No. 10 

Čia Lietuvių pirkiybos krautuvė 
Mes^ duodam darbą daugiau lietuviškai kalbantiems 

žmonėms negu kita kokia krautuve Chicagoj. 

Stella Katowska No. 15 

Wm. Giraitis No. 7 
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Charles Kinder 78. 

■^mcertly CtothW 

$15 už vyriškus 
siutus ir Over- 
kočius kurie yra 
geriausi kokius 
kada nors turė- 

jome už tokią 
kainą. Geriau- 
sio audimo, mė- 

lyni ir juodi,pr- 
itaikyti visoms 
mieroms. 

$15 
Skrybale Dyksl. 

John A. Kruša No. 101 

J 
THE FAIiOOSc GIGAS FACT. 

Po vardo SABALAS Cigarų Fabrikas 

^pLįii^Nųįauc Sav. 
— išdirba geriausios — 

HAVANOS CIGARUS 

IM. 23 AKMENŲ 
ofiLisennEKLio 
LAIKRODĖLIS. 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli; gvarantuo- 

Įtas 
ant 20 metę, 

paauksuotas du- 
beltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai- 

ką. Spciiališkrs pasiųlijimąs. Mes 

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

dėl peržiuręjimb. Jei nepatiks, ne- 

mokėk nei cent- ki- ji kitur mo- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 

gėlis .0van; i priė lail įdulio. 

EXCEI*'6it WATCH CO. 
001 Atli.aaėiua Eldg., CMcago, HL 

$1000 Aukse arba. $1875 ftVIf hI 
‘4 Cartercar*’ Automobilius ll I 

Cartercar 

$3,875.00 

i Cartėrcar 

$1,875.00 

Certifikata duodame tiž Vtetią dolerį vertes biletuose, kuriuos aplaikysi- 
te prie kiekvieno piEljšnįoi.tavonj kiekviename departmente, Bufete, Ka- 
vinėj, Vy (j Departmente ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki- 
ekvienas certifikiniilias^yjiĘjSUtinmeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertės $l,87a.oo. Nbmeritfpažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir l'Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsisauktij prie 'to autdmobiliaus į 15 dienų po išJaimėjimui, paskiria- 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bet iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo-eertifikato; 

Mes turime pilna sankrova Importuotu i&C oietiykščiu Vynu, 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas i^aįnas. 

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir &u kostumeriais iš 
visų kitų miestų.. ; ■v'- 

_ 

■J ■■■- 
1 ,kt .■■■' 

■ iii <••<> 

Halperin«Bros 
WINES AND L^Q^ORS 

1225-7 Milwaukee Ava* kert. Ashl. 

Telefonas Canal 3263 

Daktaras S. Wissig 
Iš SENO KRAJAUS. 

Su geriausia pa.sekme gydo visokias kroniškas ligas vyrų ir mo- 
terų, kad ir užsisėnėjušias. Jei kiti jus neišgydė nueikit pas jį, o jis jumis apžiūrės ir pasistengs pagelbėt. 

Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos. 
Pirma rodą dovanai.. 
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8:30 vakare. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 12 ryto. 
1759 West 18 Str., Cornėr Wood Str. 

DOVANAI! 
Šis naujausias importuo- 

tas FONOGRAFAS yra vie- 
nas iš geriančią, kokie iki 
šiam laikui žinomi, patvaty- 
tas iš geriausio megįliSiiau,' 
didele metaline trubą, turįs aišką, gryną ir stiprų;balstį. 

Turintieji musą FONO- : 

GRAFĄ gali kiekvieną va- 

landą parengtie sau namie 
koncertą, kadangi fonogra- 
fas griežia visokias dainas 
ir maršus. 

Gražus vyriškas ar- 

ba moteriškas LAIK- 
RODĖLIS, gold f|l- 

gVa,fabf§6tas 20 
metų 

k M*vį, 
I- 'Inas geriausios! koiį- 
1 strtlkcijos. Kiekvfe- 
B name lombarde gati- 
f ma gauti už jį mažtį- 

mažiausiai 5 doleriui, 
užstatant. > 

r>a^„v!fhfl^OV?n»al duosi?"e yir5ui aprašytus fonografą arba MkrodilĮ kiekvienam, kurs tik pageibes mums parduoti tarp pažįstamų geriausio musų rusiško tabako už (! dolerius. 
1 1 

^graff a^ l^k3j-kokShrkOS ° meS j“®* ?risll*slrae i0 tabakp- vortCs SO. ir dovanu 

bako tSSSeSe^rSį*1taftmStok?nrt3Sitrlnfc,lto ^ p5°1?US* ° ** ^kom^davimą musę firmos ir ta- 

Jei kas nebūtų patenkintas musų tabaku arba do vau oro is. tam sugražinsimo pinigus. 
Saugu mg jūsų pinigų gvaraptuojaroe savo $2.000.00 kaucijos, sudėtos Amerikos valdžiai. f 

1ŲSSĮAN TOBAGO CO., Degt; j 343 E. 3 St, NewYork,N.Y. 
itM. JĖtL 

m pt. TEL. YAEDŠ 1804 

ST. ANUČAUSKIS, 
Ka^)ėnderis 

ir 

.._J&ntraktorius. 
Būdavoję. yįsokius namus, mūrinius 

ir -medinius, atlieku darbą greitai, 
Stipriai,. gražiai, ir pigiai. Kreipkitės 
paa savąjį' po numerių 

4559 S. Hermitage Avė., 
! Chicago, Illinois. 

DR.J. L. ABT 
Paeakmingiausiai gydo visokias vyrio 

kas, moteriškas ir vaiki} ligas. 

VALANDOS: 
'‘‘Nuo S iki 9:30 ryte,' nuo 4 iki 5 po 
pietį},įf nuo 0:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
deliomis nuo 8 iki 10 ryte. 

DB. JOSBPB I* ABT, 
1882 So. Halstert 8t„ Chicago, DL 

S'. •,.» Teiephone Canal 87 

$100 KASKADOS. 

Parašyt numerį kožnam- langelyje, 
numeris turį būt neaugštesnis už 19 
ir sudek taip, kad ant kožno šono pa- 
daryti 45. Po išrišimui atsiųsk mums 
ir jaigu atrasime, kad gerai sudėjai, 
mes tada atsiųsime jums patvirtinta 
kvitų vertės $100 ant 4 puikių lotų, 
10.000 kampinių pėdų didumo, tik 10 
mylių nuo New Yorko miesto. Re- 
guliariįka kaina tų lotų yra $199. 
Jaigu gerai išrisi virš minėta išriši- 
mų tada kaštuoa tik $99, šitų sumų 
gali užmokėt ant syk $5, po tam $3 
ant menesio. Asiųskite išrišimų ir 
prašyk, kad atsiųsti jums mapas; ir 
informacijas apie musų lotus. Adre- 
suokite. 

Reikalaujame gerų agentų visur. 

Lit. Dept., 2 Room 912, 
63 PASE ROW, NEW YORK, N. Y. 

Telephone Yards 3547 

C„ J. KILL 
kon traktierius 

Pervežimo ir pakėlimo namų, 
Visus užkalbinimus atlieka kuo veikiausiai. 

939-33rd PI. Chicago, III. 

K. J. FILLIPOVICH 
, GENERAL AGENTAS 
| Apsaugos gyvasties ir taupiuimo pinigu senatvei. Ap- I saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose II kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
li ry, Ind. už labai žomas kaimas, kolektuoju bilas viso 
I kios noturos, toiposgi 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 rasta geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. 

858 W. 33rd St, Gyvenimo adresas; 323 W. 34ib St. 
TELEPHONE DROVER 2205 

LIETUVIS KBIAICZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu ązelpt tautietį, o 

busite užganėdinti. 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. 


