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

Ashland Av., Chicago, EI. 

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjai 
visokių minerališkų 

gerymų, kaipo. 
GINGER AiE, PAPSO, SALSERIO 

IR OBUOLINĖS S AIDĖS 

=■■■ 1 1 — .-r-r= 

SVARBU TEATRŲ RENGĖJAMS! 
Aplaikėme iš Lietuvos Teatro 

No. 1 keliolika egzempliorių, galima 
gauti pavieniais numeriais “Katali- 
ko” Redakcijoje. 

“Teatras” No. 1 talpina naują ir 

gražų veikalą V. Gutovskio “švarkas 
ir Milinė”, drama trijose veikmėse 
su dainomis ir šokiais. Taipgi yra 
muzika: I Paberžiečių suktinis, II 
Gerkit Broliukai, III Klumpakojis ir 
IV Mane Matušė barė. Knygelė 90 

pusi. Kaina 45 centai. 
Pinigus siunčiant adresuokite: 

JOHN M. TANANEVICZE, 
3244 S. MORGAN S, 

CHICAGO, ILL. 

Bussian-American 
Line 

Vienatinė be persikėlimo Linija tarp 
Busijos ir Amerikos. 

8% d. į Botterdam 11% d. į Libava 
III klesa $31.00 III klesa $33.00 
II klesa $45.00 II klesa $47.00 
I Liesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tytojų. 

A. E. Johnson & Co., 
27 Broadway, New York, N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
čiuomi apreišklu pagodotal vlsuo- 

menial. jog esu seniausias gydytojas 
ant Uridgeporto, praktikuojant per 19 
matų, perkėliau savo ofisą Ir gyveni- 
mą j savo locną namą po numena 

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

Mano ofisas aprūpintas Dariausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip Ir llgšok Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiame publika Ir to- 
limus mano rems, ęslu namie ant kiek- 
vieno pareikalavimo dieną ir naktį. 
Esiu specialistas ligose valkų, moterų 
ir vyrų ir užsendintose ligose. Darau 
visokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Dr. 6. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė 32-ros gatvės. 

CH2P1NV gauskit 
ChopenlOc 
cigarų, nes 

padirbti iš 
geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
ISdirbėjps 4934 So. Paulina 3t., Chicago, m. 

Phaue Y arda 4154. 

Telephone Canal 285 

KAZ. KATUTIS 
LIETUVISZK AS CRABORĮUS 

Persamdo kereczius ant 
pagrabų, veselijų ir tt. 

668 W. lSth St, Chieago, IU. 

, 
w 7:. * '**•&&*& 

Telephoae Tuda 8716. 
Ura visi pas 

JUOZAPA RIDIKĄ. 
8263 ĮUįaois Ct- k®**8 j53-člos gatvės 

fc-f Turiu didelę salę dėt 
mitingę, veseliję ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g. 

_ Bell TelepbonaDicklnseo 8757 CT 
Del daktariikoe rodo* galinta auilaukti 
pas Dr Igo. Stankų per talefonf ar laii- 
ku Ir U kilty iieitty. taipgi Kanados. ^ 

~ Vienatinis tikrai daktaras-lictuvif Philadelphijoj —^ 
Jis yra pabaigei augUlausiua Ir Jau paskutinius daktarilkut moksliu Burt 
mieste** daktaru mieste Indianopolta Mokėsi ir prakilkavojo Tkt Hm Turk 
AW Qr*g*at* Mtdieml deWand Botfital „Visi Jv paliudijimai Uetatyli yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankys gali Juos matyli. «i "Skaa^ > 

Dabar įrengė savo loeey ligoobutj Philadelphijoj Ik tame pačiame name 
1 padirbo put šia mrrlikahiką kHailg su laboratorija, elektriškas malinai Ir ap- 
1 tiekiau seriausloms rvduoiems Ot visi hsroniai atranda leisi ars Pasai bs. U- tieks su geriausioms gyduolėms 6a visi hgoalai atranda teisingi pagalbu fi- 

sigyde ir palieka s.vsikl. Štai ką liudija palys ligoniai: -*-■ *»*-*• 
„Nuo visokiu fepuogty ir Uberimty, ant veido ir kaklo ir viso kfloo. taipogi 

nuo kKu J' *■ 

J i^vUpaf 1011 CsrlionSt.. Philpdelpbia. I 

jovtaoKity spuogty ir uoenmty, am veiao ir kskio ir viso budo. taipogi 
U odos ir kraujo ligty, nėra geminio daktaro, kaip Dr I Stankus, 
ik tarty atlankiau, b«t net vienas negaUjo UgydytL" Taip kalba Jos., 
lOtl Cerlton 8t.. Philpdelpbia. Pa. '* 

..Siiioml vielai itrcilklu ta- 

vo lirdingą p*d«kf Dr.8Uū- 
kui ui Uęykymf nlrvi| bgu 
Ir augralinimf vyriikumo. 

! kuriu kiti daktarai auisakl 
iSgydyti ir viltoms su slap- 
iom Ii ligom l» patariu kr*ij> 

>ti« paa dr Ig. ętank«|, o na- 

puir»iKaifff WVO lygio, jf 
f A. Zmudken. 6*lerf. Uim 
f stpidcimSi Dr. I«. Stankus. 

GARBŪS DAKTARE: nei*. 
nutda lodiiu p dtkavojtcmi 
Tamuui ui Itgyd/ma ikau 
d«imo ioauoso ir po 
fCiiUo rtrfną |r alamviiB-' 
gų cnCnwtDti|. kurią kiti vi- 
rt drktAr»taMpalCn{ pydy- 
ti B#t Taaiteiot oporacijr 
Kaip ranka a't«iiiekani«jiaif 
nuo m anga. EI* MaUnaekr 

1329 8. Front Si,. PhUa. 
John Akuotaitlt. Montrssl. Qua Caaada. „Meilutis gydytojau 

Sotus d feną, kaip gavau nuo Tamstos liekamas Ir vartoju sulyg u tratu, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai ii dtiaugsmo da lik pušy liekaratu sunadojau boti 
jau visas sustiprėjau iv baigiu gyli Daugiau neturiu kę raly U: nes jau ne-> 

reikalauju daktariškos pagalbos. Ta iViri liga. kuri taip daug prikankino 
mano ir kurif kiti daktarai įtiki ui neilgjdoaa. dabar jau baigta gyti Alių1 
Tamstoms ui pigų ir greity Hgydymy 
I ligydau pasekmingai ir Ant vis*4o«nuo:^_ 

rauaiatltmo, skaudejima lonų. sąnariu kaulų, sirena, holu. psflų. auo 

visokiu Araujo ligų uit remiamu lytrtk u ligų, triperį, laokorį sifilį. u įkišt* J i- 
m a ir nlairbims vidurių, ii bėrimą, mstejfmy ir augimų ant veido ir kflno vi 
šokiu spuogu, dedervinių Ir slinkimy plauku.galvos skaudamų. iirdias. Inks- 
tu. kepenų ir plautių ligas, visokios narvų ligas neuralgijų. draMjimy sana 

rlu. gmHf s ipykimy. Mgatcjimf miegot Ir flgastį. greity pailsima, sunkų j 
kvlpavioia. portalinio slogas Ir busilpnfjlmy sveikatos, visokias moterų liga*; skausmingiaTr nsUguloriik ■•nosinių lekfjimy Ii gumbo Uoydau eu epe- 
cijs rupi urs, spvndeslns, veli. skUvye aageaCiut akmenis vtoskiu*sba4uHisa.{ 
igusus Msnorsl kepenų. Inkstų Ir pOel*s Darau operacijas am gyslų kaulų 
nervų, smegau, motorų ir vyrųgtadantių organų, pritrauktas kojas Ir ran- 
kas atitaisau ir padarau s vaikas.^ Taipgi daro operacijas aal novlyj, akių Ir 
gerk.M.4 

IZ2» Ss. Irtai Stnėt 
PhilsAelpkla, Pn^T 

aue f Iki 4. V nuo * Ud • vakaro. 

įw;a »*p*act ~y. “* 
w 

»msasrvsn»Nimeu»nm | 

Mada yra vienu dalyku iš mugu di- 

delei geros išveizdos naujų rudeni- 

nių ir žieminių Siutų ir Overkotų. 
Grynai vilnonio materijolo, geriausio 
dirbimo ir geriausio pritaikinimo siu- 
tai yra antru dalyku, svars^iant labai « 

didelį pasirinkimą ir įvairumus; MestI 
parodysim kad vieną iš jįj pasifkirsit.' 

Mes užkvieblame jumis 
poržiureti mu*u naujas 
rudenines ir žiemines ma* 

das ant 2-3 gazvku Siafus 

vyrų ir vaikinų madošėjr 
taipgi mus nauji Overkotai 
su Presto atverčiamais ir 
aksominiais kalnieriais, ku- 
riuos mes parodotu šimtuo- 
se naujausių patentų: Kai- 
nos eina nuo ‘'J' 

8T. KUCZIS 
Mus lietuvis Mana^er 

1800-1806 
Kampas 

A Mara feožną vakarą Išskyras Seredos ir Pėtnyčios. 
Atdara Medėliom prieš piet nua 8 iki 12 vali; 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
MATEB Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MABBQW 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

McAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Avė. 

Telefonas Calumst 8401 Visi Dept. ">> ■■■' 

4 
J. W. Zachareuriez, į 

Nota r y Public, Real < 
Estate ir Insurance. < 

Esami navoj u Abstractus, irat- ^ 
lieku kitus visus reikalus No- . 

tariuszo pigiai ir atsakančiai. ] 
Visą savo darbą gvarantuoju. 

" 

Eikit pas lietuvi o ne pas sve- 4 
timtautį. Ą 
-- 4 

911-83rd St. 4 
Tel. Yard's 5423 4 

b /d 

• J. K. OLSON. 
ARU ir įąrštuva- 

ndeniu Šildymo 
prietaisų įvedimas 
ir pataisymas. 

K 4012 

||? State Street 
Tel.Oakfand 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, ienciugėlių, špilkų, kolčikų, 
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 dziegorėUus ir žiedus. 

M. K. WHiKEWICZE, 
82I> S. HALS'ilED ST. CHTOAGO. 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 rodcs arba pagelbos, pra- 
loto ateiti pas mane, o ai patarnau- 
siu dėl vis?, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rūmas 
dėl pakeleivingu žmonių. 

SAM YOCIUS 
637 Collinsville Av, E. St. Louis, Tll 

NAUJA DAKTARIŠKA KNYGA 
DAKTARAS KIŠENIŲJE. 

Sn paveikslais, naudingais patari- mais ir daugybe receptu nuo visokiu 
ligU ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsidno- 
£a po 1 dol. Tu knygų gali gauti dovanai užsirašydamas “Kataliku" 
r at metu mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musu agentui. 

K. x* ALTANAVIOE 
U Milbury st, ffoicaata* Maai, 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. 
"Vyriškas arba 

moteriškas laik- 
rodėli'. gvarantuo- 
tas ant ,20 mėty, 
paauksuotas du- 
beltavi v lakštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja- 

mi keliauninkų, kurie turi daboti lai- 
ką. Speijališkrs pasiųlijimas. _ 

Mes 
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir eipreso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne- 
mokėk nei eent- Ij- jį kitur mo- 
kėtum $35. 14Į. paauksuotas lenciū- 
gėlis "ovan'-i prie lai!“sdėlio. 

EXCELS-_OR WATCH CO. 

904 Atk.oaeum Eldg., Cbicaso, Ilk 

KNYGOS^JOKYKLOMS. 
Turėdami užtektinai mo- 

kykloms knygių, atsidarius 
mokslainėms paleidome že- 
mesnę ant jų kainą. 

1. GrrammŠki®— sena kai- 
na 50e., naiija 35c. 

2. Lemem6flus — sena 

kaina 25c.,*ttaUpt 20c. 
3. Katekizfiiffis — sena 

kaina 50c., liauja 35c. 
4. Nauja Okrestomatija I 

dalis — sena kaina 50c., 
nauja 30c. 

5. Nauja knyga mokslai- 
nėms II dalis — sena kai- 
na 50c., nauja 35c. 
Į 6. Nauja Skaitymo knyga 
ji L dalis — sena kaina 65c., 
nauja 50c. 

7. Šventa istorija — sena 

kaina 50c., nauja 40c. 
J. M. TANANEVIČE, 

3244 S. Morgan St., 

dr.j.Labt 
Pasekmi ogiausiai gydo visokias vyru 

kas, moteriškas ir vaikų ligas. 

VALANDOS: 
Nuo 6 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki S po 

'pistų ir nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Ne- 
delicmia nuo 8 iki 10 ryte. 

DK. JOSEPB L. ABI, 
1883 8o. Halsted 8t.. Chicago, OI 

Telephonė Canal 37 

Telephone Yards 157 

DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
>; Pasekmingai gydė moterų ir vaikų 
‘ligas. 
į Valandos: nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4 
ir nuo 7 iki § vakare. 
4801 Ashland. Aye., Chicago. 

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJ ALI? TAS ANT 
MOTEEŲ LIGŲ. 

Eoom 2, Peoples Bank Name. 
1540 W. 47th St., cor. Ashland Avė. 
Inčjimas pvx\.ĄJįįįh> S,lį vigršuj. Bankos. 

Valandos': nuo '10 iki 12 ryte, 
nuo 2 (iiki? H po piety, 
nuo 7 iki 9. vakare. 

Telephonas Yards 1781. 
į,1<Į H »• 

Telephono W. PulMan 1739 r,‘ 

f Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, III. 

THE FALCON CIGAB FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigary Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— išdirba — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, UI. 

4613 S. Ashland Av., 
Tek Yards 1733. 

$tooo 
v 'tj.i 

dirba $1875 
Automobilius 

Gartercaf 

$1,875.00 

Cartercar 

$1,875.00 

Certifikatą duodame,,už, vieną dolerį vertes b116fubšej kiftiuos kpTitikyši- 
te prįe kiek Vieno'pirkinio tavonįklekviename departmentę, Bufatfc K*-, 
vJnSJ, Vynų Departmente ir Daugmenines Pirklybčrs sklode. Ki- 
ekvienas certifikatfts yra sumimeruatąs, ir kiekvienas kostuineris, kuris; 
turi paženklintą numcjjaut savo certįfikato, aplaikys Carteroar 8H1 “M” 
vertfes $l,875.oo°. Numeris pažymėtas: ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename depart metitb :ta rpl.’i Saukto ir 1 Vasario lpĮajn* j,ęiS£Jiieka 
neatsisą.uktiį prie toAųtomobjliauą, df® dieniį po lš.l®iftĄimui,:p«SKi4iia-? 
me kas 10 dienų kitokį numerįi'bet fšfjtiį pačuj certifii^atų, pakol neatsi-: 
šauks tas, kuris t,urfc;^pj|tį uuęaerį smv savo .eirtifiksrtBt / '*£fV 0 

y. t 

Mes turime pilna MnkfOvft Importuotu ir čionykščiu Vynu,' 
Degtiniu ant švenčiu už prieinamas kainas- 

•t •; y >į-;, ivį',,. i\-'- .,'t T •: 

Mes taippat vedame plačią išsiuntinėjimo pirklybą ir su kostum.epais iš 
visų kitų miestų., ■...: i. f- ■.') “■ J» 1 

Halperin 
A? 

WINES AND LIQŪdftS 
į ■ t[ v :gi : 

7 Milwaukee Avė. K*rt<lshl. av. 

ii 'f 

Apsaugojam nuo Ugnies. 
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkėj 

kad muši} ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijoms dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, bižnius ir ra* 

kandus. Jusi} narna?, 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. TANANEVlCZE 
3244 6. Morgan $t. Chlcago, III. 

Lietuvių vieta pirkt Szventems Ta vorą 
Dvigubos Pirklybos Markes kas dieną ir vakarais iki pat Kalėdų. 

SZ1LKAI. 
šalikiniai 22 col., visokių ga- 
tunkų, persimų apvadžioji- 
mų; šilkinių išsiuvinejimų, 50 centų vertes 
dabar po....fcOC 
Crepe de Chine šilkai, 22 col. 
pločio,labai minkšti ir reika- 
laujamų spalvų, gelsvų, rau- 

svų, mėlynų ir tt. Cfl* 
$l.oo vertes..OSIC 

SPECIALISZKAS PARDAVI- 
MAS VISUOSE DEPART. 

nyvai KIEKVIENAM VAIKUI GRAŽUS ŽAI- 
III AHI SLAS. Jeigu pribus su tėvais ir su pir- 
kiniu 50 cent. ar daugiau, bile skyriuje krautuves. 

Schoenhuts žaislų Pia- 
nas su 6 klevišais ir pa- 
mokinimu, tiktai 2įjc po 

Taikams Shoo-FIy su 
išlenktom lingėm, švie- 
siai nudažytos a am 

spal.SOc kiti liktiifo 

Czedykit KLEIN BNOS. 
Pirklybos Markes dėl 

KALĖDINIU DOVANU. 
Pilna knygute verta 

$2.50 Pinigais 
arba 

$3.00 tavorais. 

Dideles vertes 
Moterų pliuši- 
niai ir Garacul 
Kotai dėl švenč. 
Moteriški $18 ir $20 
Caracul Pony Kotai 
žvilganti, naujausios 
formos, kimštu atlosi- 
mu pamušalu, geriau- 

Isi 
šito sezono, labai pi- 

giai po 

$14.75 
Paprastai $85.oo Seal 
Pliušiniai Uotai 19.98 
geriausios vertes, ger- 
riausia pritaikinti, nau- 

jo aptaisymo apikakle; 
atlošu pamušti, papra- 
stai $25 verti 

19.98 

Gražiai padarytos 
Lėlės — dideles, 

l gražiai padarytos 

25c 
I Balky Mulas. Me- 
i kaniškos žaislos, " 

jojamos į prieš ir 
atgal, puikiai nu- 

dažytas, speciališ- 
ka kaina 

23c 
Czla yra keletas var- 

du musu lietuviu 
pardavėju. 

Stella Katonska, No. 15 
Charles Kinder 78 
Wra. Girai t is 7 
Jos Shemat 14 
Joe Armon 66 
John Krnsza 101 
Francis Nutaut 153 
Francis Miller 113 
Ethel Smolik 114 

*Uuk. ir invairus tavorai. 
dei Kalėdoms pirkiku. 

ALBUMAI 
Celuloidos 
albumai, su 

paveikslu iš 
viršaus po 

50c 
4 Szilkinio 
g Aksomo Al- 
p bumai su 

muzyke ir 
religišku pa- 
veikslu 

$4.98 
Moteriškos Nosi- 
nukes šveicariš- 
kais išsiuvinėji- 
mais ir megztais 
kraštais P°" |Qg^ deže su 6 

\ M 

ŽIEDAI vyriški auksiniai 
teks ant 20 metų, tiktai 
po. 

akia pa- 

$1.98 
French Coney Setai žvil- 
gančiais plaukais, papuošti 
šilkiniu šniūreliu su kuto- 
seliais, naujausia nusmai- 
linta apikakle ir didele ran- 
kmaute atlošo pa- ii na 
mušalu tik...... 

Francnziniai Coney Setai 
juodi ir rudi naujo n Qft 
gatunko rankmautesO«»IO 

Vyriškas Jungtinis Kakla- 
raištes rinkinys — šilkine 
nosinuke, 1 šilkine 4 colių, 
rank raiste sudėta in gražu} 
švenčių dėžę, aiškių gg| 
spalvų po. vllG 

Branzalietai — moteriški 
storai paauksuoti aa 

verti $5, dabar_VlaStf 

Tolephone Yards 2750 

PIRMOS KT.TASOS SAUUNAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolan pas ma.c atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę DEGTII1^}, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Hallę delei Mitingą, veseliją ir 
kitokią susirinkimą. Kuris pas mane 

atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir ■ suramintas. Lieku su godone, 

T. RADAVICZE 
936 —• 33rd St., Chicago, UI. 

i BANKINIS KANTORAS 
INDIANA VALSTIJOJ. 

... Pųrduotjn najnu« ir lotus ant leng- 
vų išmokėjimų Gary, Ea3t Chicagoj ir 
In.di.ana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namų. 
! Priimu pinigus ant sutaupinimo. 
Padarau visokius dokumentus Ameri- 
koniškus ir Buskus su konsulio pa- 
galba. Teipgi aš esmu Notarijušas. 

B. R. Yasulis,* 
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind. 

TEL. YARDS 1804 i 
ST. ANUČAUSKIS, 

Karpenderis 
IR 

Kontraktorius. 
Budavojų visokius namus, mūrinius I 

ir medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savų jį po numerių 

4559 S. Hermitage Avė., 
Cbicago, Illinois. . 

I K. MAKAREVICZE 

jHS'M SALIU NA 
Labai nrdi arielkele, Maltu barankas 
i #alnti8 irjxiįkųa Havanos cigarai, 
256 WaUace st. New HaVen, Conii. 
Gis gEliiaa ir^Katalikas” pirkti ir 

užsirašjti. ,,...... .-(l 

? Jisi pas 

loae^i^tonsnear, 
Ldėgt^S’ Duodarodąpir. 

kipaelotij. 

DR. Ar LTGRAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3310 South Halsted Street 
Telephone Yardš 3162 ^ 

N 
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CHIČAGO, ILL. 

K. J. FILLIPOVICH 
. GENERAL AGENTAS 
i Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
H saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
i kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
li ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso. 
|f kios noturos, teiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 

mieravimo lotų ar farmų. Imu visokias provas civil- 
nas ir kriminališkas ir priduodn geriausiams advoka- 
tams. Reikalauju agentų Chicagoj ir kituose mieste- 
liuose, vyrams ar mokantiems rastoj geras uždarbis. 
Reikalaujanti darbo, atsišaukit laišku ar asabiškal. 

Offiso valandos: nuo 8 ryto iki 9 vakare. 

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

P. K. 
Nelaulf.it paskutinių dienų pirkti Chris- 
mus.prezentus, nes dabar -ra daugiau, 
tavoro ir iš ko pasiskirti. Mano krau- 

i veje "yra naujausių laikrodėlių, žiedų, 
lenciūgėlių, špilkų, šukų ir visokio didumo deimanto 
žiedų, auskarų ir špilkų. 

Pas mane prekes pigesnes kaip kitur ir tavorą 
visada gausit tėtsingą.' Mano tavoras gvarantuotasi *•*- 

P. K. Bruchas 
3248 S. Morgan Street 

CHICAGO, ILL. 

LIETUTIS KR1AUCZIUS 
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: 

J. Kuczinskas, 
238 Slocum St, Kingston, Fa. 


