
ii. S. IVASZKEVIOZE 
1543 W. 46th St., arti 

Ashland Av., Chicago, III. 

Pirmutinis lietuviškas išdirbėjas 
visokių minerališltų 

gėrynių, kaino. 
GINGER ALE. T APSO. SALSERIO 

LR OBUOLINĖS SALDĖS 

Telepkone Mouroe z842 

DS. F. WISNIEWSKI 
GYDYTOJAS IR CHIP.UKGAS. 

Ofisas 128S Milwaukes Av. 
arti Paulina St. 

Specijalistas ligų vyrų, m.ote- 
r,J> ,vvaikų ir akušerijos. Gydau pri- 
vatiškas ligas vyru, 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. 

Russian- American 
Line 

Vienatine be persikėlimo Linija tarp 
Rusijos ir Amerikos. 

8% d. į Rotterdam i\y> d į Libava 
UI k lesa $31.00 Iii" U lesa $33.00 
II klega $45.00 H klesa $47.00 
I klesa $52.00 I klesa $62.00 
Del smulkesnių žinių kreipkitės prie 

musų agentų, arba prie pačių persta- 
tvtojų. 

A. E. Johnson & Co., 
27 Broadvvay, ITew York, N. Y. 

Dr. G. M. Glaser 
šiuom! apreišklu pagodotal vlsuo- 

meiliai, ja" esu seniausias gydytojas j 
ant ilrideeporto. praktikuojant per lf> 
mdų, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mą j savo 'ocną namą po numeriu 

3149 So. Morgan St. 
Kerte 32-ros gatvės: 
Telefonas Vards I3S7. 

Mano ofisas aprūpinta'1 nar austais 
* budais gydymo. Visus ligonius steng- 

siuosi užganėdinti kaip ir ligšoi. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiaInf publika if to- 
limus maut rems, estu namie ant kiek- 
vieno pareikšta vi mo dieną .Ir naktį. 
Esiu specialistas ligose vaikų, moterų 
ir vyrų ir užsendiutose ligose. Darau 
Visokią operaciją. Liekuosi pagarba 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street. 

Kertė 32 ros gatvės 

Klauskit 
r 

CliopenlOci 
cigarų,, nes 

padirbti iš 

geriausio 
tabako. 

JOS. BARTKOWIAK 
Išdirbę j:'8 4934 So. Paulina it.. Chicago, Dl. 

Phone Yards 41C4. 

Telephone (/anai 285 

KAŽ. 3£ATUTIS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1U3 

PerSamdo tereczius ant 

pagrabu, veseliją ir tt. 
6C8 W. 18th St. Chica?o, III. 

tii *W 
Tflephoao Y’.rds 2716. 

Ura visi pas 
JUOZAPA RIDIKĄ. 

8263 Illinois Ct.t kerta 33-7ics gatvSs 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct., kerte 33 g. 

įOr botas Stanius =5 
l< O k ku U tl kl 

Bali Telepbone Dirkinson 3757 w7 

tariikoa rodo* galima a Valia tikti 

ii„vww Mtuiiuuu v« lęn Sunkų per telefoną ar laii- 
0 -— T,. k u ir ii kitų luitų, taipgi Kanadai. 

— Vienatinis tikras daktaraa-lictuviff Philadelphijoj — 

J Ii yra pabaigę* augUiauiiua Ir jao paskutinius daktariškus mokslui. Buroi 
mioslavu daktaru n.ieste Indlanopolii Mokosi ir praktlkavojo 77./ Arta For* 
l’uit (trnguaU Medi,ai ScAooland Botpital. „Visi ju paliudijimai išstatyti yra1 
ofisą, kur kiekvienas atsilankę* gali juos matyt' 

bar lreng# savo loeną ligonbutį PhiladelphiJoJ IV tarno pačiam* narna 

padirbo purkii mtd'ilaUUcą klintį# tu laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- išiaas'ir as>' 

tiek; su geriausioms gyduolėms Čia visi ligoniai atranda teisingą pagalbu U-' 
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai. .v- — 

Nuo visokių spuogų ir ilbšnmų, ant veido ir kaklo Ir rišo kiJno. taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geraanio daktaro, kaip Dr I 9lankua. 
Daug daktaru atlankiau, bet nei vienai negalfjo išgydyti.” Taipkajb* Jos. 
Švilpa. 1011 CurUonSt.. Philadelphia. Pa. 

! 
..Siuoini vietai iirciikiu u- 

vo Širdingi padek} Dr. Stan- y 
kui už išgydytoj ožmj ligų 
ir sugražininif vyrtikuma.' 
kuriu kiti daktarai eteisakS 
iigydyti. Ir visiems aualap- 
lomi* Ilgom i* patariu kreip- Ą 
lis paa dr Ig. IjUcktj, o ne- 

pui?a>l<*Ite «a»o žygio. 

GARBŪS DAKTARE: neiš-j 
randu todi*u p dekavojlnvu 
Tam ii ta ui išgydymą akau > 

diiao šonuose ir po šįinlesi 
g*i.mo strėnų ir ekauagiln- 

^ giĮ mėnesiniu, kurią V it vi-( 
^ ei daktiraiTier-psiJinę gydy- 

ti Bet Tamiitos operacija 
kaip ranka aieme kentųim^ 

A. Zmudzen, Salem. 31 au m»nj*. b ta Uažinackr | 
mįjįt 67 Pingree St. Df. Ig. StgnktlS. 132S B. Front 8t., Phila 

John Akuotnitis. Montreal. Que. Canada. ra*>: „Mollutis gydytojau— 
Seltn diena, kaip gavau nuo Tamaros liekanų* ir vartoju sulyg užrašu, Jau 
negaliu atsidėkoti Tamstr.i ii džiaugs'no d* tik po*$ liekamu sunadojau bei 
jau viens susliprfijau ir baigiu gyti Daužau Beturiu kj rašyti: nei jau ne* 

roikalauiu daktarižkoa page.'bos. Ta ikiri l:cj. kuri taip daug prikankino 
mane ir kuria kiti daktarai laik« ui ncligydumt. dabar jau baigia gyti Ačių 
Tamstom* ui^pigij ir gre:tj išgydyt*} 

Išgyt au pasekmingai ir ant visaslos nuo: 

reumatl/.mo. skaudi^ima lom*. ssnaHij kau!:j. strėnų. kom. pučių. nuo 

visokiu JĮtkujo ligų iytirku i*įji*. lri|*rĮ. ftaokerj sifili, užk-etėji- 
ma ir iiW<fbnna viduriu, išbėrimą’r augimu am. veidu ir kūno vi 

lankui spuogu. dediTvinių ir almkimą plauku.gaivos skaudiirą. širdie*. inks- 
tu kepenų ir plaučiu Ilgūs, mokia* nervų ligas neuralgijų. drebėjimų asmt 

riū greita •"pykinta." negailimų o*ieroi ir išgąstį. greitį paitsimą. sunkų: 
'ivrbavima. peršalimo Uogas Ir nusi! [„įėjima sveikatos. visokia* moterį* liga* 
.kausmtngų ir neieguleršk mėnesinių i-v^imą ir gumbo įlydau su ope 
ciia rupi ura. apendenn*. vfij. skilvy* augančius asmenis vtsokiustkaduiiu*. 
guiO* Otfmors). keper.ų. inkstų ir pūslė* Darau operaęija* ant gy»Ių kaulų 
nervu, flnegnų. moterų i'vyrų gimdančių organų. pr-tra-jVias koja* ‘r »an 

kas atitaisau ir padarau *-'«ika* Taipgi d iru operacijas ant nosie*, aklų 
;rk>ėa. m 

1229 So. Broad Sfreet. 
ktiUiSiipfcli. ra. 

valandos- ouo • .ki 19. nuo .1:1 < ir nuo < ii:i k n»4te. 

S'-sotodiemaitnuo 1 iki S popiet įį j 

Mada yra vienu dalyku iš musų di- 

delei geros išveizdos naujų rudeni- 

nių ir žieminių Siutų ir Overkotų. 
Grynai vilnonio materijolo geriausio 
dirbimo ir gėriansio pritaikinimo siu- 
tai yra antru dalyku, svarstant labai 
didelį pasirinkimą ir įvairumus. Mes 
parodysim kad vieną iš ją pasiskirsit. 

JaBmįĘį^ ciTA»A*Tr r. 

Mes užkvie&iame jumis 
peržiūrėt! musu naujas 
rudenines ir žiemines ma- 

das ant 2*3 guz ku Siutus 

vj'rų ir vaikinų madose ir 
taipgi mus nauji Oyęrkoiąi 
su Presto atverčiamais, ir 
aksominiais kalniečiais, ku-j 
riuos mes parodemšimtup- 
se naujausių patentų. Kai- 
nos eina nuo" '/ 

ST. KUCZIS 
Mus lietuvis Manager 

S7.50 iki S25.oo 

1800-1806 Blue Island Avė. 
Kampas I8tos gatves. 

Atdara kožną vakarą išskyrus Seredos Ir Pėtnyčios. 
Atdara Jiedčliom prieš piet nua 8 iki 12 vai. 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
MATER Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MARR0\V 

# 
~v.' ^ 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

MoAvoys Malt Marrow Department 
2340-8 South Park Avė. 

Telefonas Calumet 5401 Visi Dept. 

J. W. Zaoharewicz, 
Notary Public, Real 
Estatc ir Insurance. 

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

timtauti. 

911t-83rd Sfc. 
Tel. Yards 6423 

(I. H. OLSON 
AKU ir karštu va- 

ndeniu šildymo 
r i ietaisiį įvedimas 
ir pataisymas. 

* 
4012 

r4 
!> State Street 
V 'Tel.Oakland 1441 

GERIAUSIA VIETA 
Del pirkimo auksinių ir sidabrinių lai- 
krodėlių, lenciūgėlių, : pilkų, 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 dziegorėlius ir žiedus. 

M. K. WILKEWICZE, 
S2' i S. HALS’IED ST. CHICAGO, ILE. 

Lietuviškas Saliunas 
Siunčia pinigus } 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- 
šom ateiti pas mane, o aš patarnau- 
siu dėl visą, visokiuose reikaluose. 
Taipgi turiu dėl parandavojimo rumus 
dėl pakeleivingą žmonių. 

SAM YOCIUS 
687 Collinsville Av., E. St. Louis, T1l 

NAUJA DAKTAEISKA KNYGA. 
DAKTARAS KIšENIUJE, 

Su paveikslais, naudingais patari- 
mais ir daugybe receptą nuo visokią 
ligą ,gražiai apdaryta su auksinėms 
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo- 

a po 1 dol. Tą knygą gali gauti 
dovanai užsirašydamas “Kataliką'' 
: it metą mokėdamas prenumeratos 2 
dol. musą »geatui. 

M. J.-AZ.TANAVIČE 
61 Milbury St, iVoicester, Haas, 

4 »£•• ji. > 

IM. 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO 
LAIKRODĖLIS. : 

Vyriškas arba 
moteriškas laik- 
rodėli'. gvarantuo- 
Ws ant 20 metų, 
painksuotas du- 
boltavi lukštai 
puikiai visaip iš- 
marginti, gerai 
laiką laikanti, la- 
biausiai naudoja-- 

nu keliaiin.ukij, kurie turi daboti lai- 
ką. SpeijsŪškrs pasiąlijimas. Mes 
nusiusime šitą laikrodėlį kiekvienam 
C. O. D. už $5.75 ir erprėso kaštus 
dėl peržiūrėjimo. Jei sepatiks, ne- 
mokėk nei ėert- Tj:'. jį kitur mo- 

kėtum $35. 14k. paauksuotas lenciū- 
gėlis ovan: i prie lail odelio. 

EXCELi-_OR WATCH CO. 

804 Atl' aaeum EIdg.," C'nicaso,' IIL 

Labai grąžys keturiose spalvose 
Jubilejinis paveikslas 

KOVA1 TIES 

Didumo 11x24 coliai. 

Šitas paveikslas — tai re- 

tenybė, tai ‘jubilėjiriis 500 
metų sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 

kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo- 
čių galybe galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
veikslas išleista turtu ir spau- 
da “Kataliko”. 
Tokio paveikslo niekur nega- 

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks- 
las papuoštų kiekvieno lietu- 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. 
Parsiduoda labai pigiai. Perkant “K«- 
taliUo” redakcijoje, ant vietos, pa- 

veikslas lešuoĮa tik 25c. Su prisiim- 
tinu! in Kitus miestus, 80c. flgen- 
tams, Imant daug, nulaidžiama 50 

nuošimtis. 

Užsakymus su p'nigais siųskite 
“Kataliko” išleistojo vardu: 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St., GHICA60, ILL. 

Telephone Yards 157 

DR. J. N. THORPE 

Gydytojas ir Chirurgas. 
Pasekmingai gydo moterį} ir vaiki} 

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

ir nuo 7 iki 8 -vakare. 

4801 Ashland Avė., Chicago. 

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPECIJ ALINTAS ANT 

MOTERŲ LIGŲ. 
Room 2, Peoples Bank Name. 

1540 W. 47'th Stį, cor. Ashland Avė. 

Inšjimas nuo 47tk St. viršuj Bankos. 
Valandos: nuo i0’ iki 12 ryte, 

nuo, 2, iki 4 po pietų, 
nuor f iki 9 vakare. 

Tslephoiiaš JYar'dfeSTSl. r.’’, : .t 

Telephone W. Pullman 1739 

Lietuviška Registruota 
AKUŠERĖ 

ELEON. S. SUTKUVIENĖ 
148 East 107 Street, 

Roseland, III. 

THE FALCON CIGAE FACT 
Po vardu SAKALAS Cigarp Fabrikas 

J. A. Nutauc Sav. 
— iSdirba ceriaiiebia — 

HAVANOS CIGARUS 
Chicago, III. 

4613 S. Ashland Av., 
Te'.. Tartis 1733. 

$1000 Aukse arba $1875 
“Cartercar” Automobilius DYKAI. 

Cartercar 

$1,875.00 į 
Cartercar 

$1,875.00 

Certifikatą duodame, už vieną dolerį vertes biletuose, kuriuos aplaikysi- 
te prie kiekvieno pirkinio tavorij kiekviename_departmente, Bufete, Ka- 
vinėj, Vy 'ij Department© ir Daugmenines Pirklybos sklode. Ki- 
ekvienas certifikatas yra sunumeruotas, ir kiekvienas kostumeris, kuris 
turi paženklintą numerį ant savo certifikato, aplaikys Cartercar 1911 “M” 
vertes $l,S75.oot Numeris pažymėtas ant to certifikato, bus patalpintas 
kiekviename departmente tarp 15 Sausio ir 1 Vasario 1912 m. Jeigu nieks 
neatsišauktų prio to automobiliaus į 15 dienų po įšlaimėjimui, paskiria- 
me kas 10 dienų kitokį numerį, bot iš tų pačių certifikatų, pakol neatsi- 
šauks tas, kuris turi tą patį numerį ant savo eertifikato. 

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

Mes laippat vedame plačią išsiuntiįiejimo pirklybą ir su’fcostumeriais iš 
visų kitų miestų. 

■■■■=— ■■■ — — -■ iii ■ A -— 

Halperin Bros. 
WINES AND LlOU^RS 

1225-7 Milvraukee Avė. fterį. Ashl. av. 

Apsaugoiam nuo Ugnies 1. 
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto ir apielinkej 

kad muši} ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra- 

kandus. Jusi} 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. Chicago, III. 

Dubeltavos Pirklybos Markes ,\V m™* 
Pasirūpinkit apie Kalėdinius pirkinius DABAR ir čedykit pirkly- 

bos markes ant kalėdiniu dovanu. Atminkit kad 2 markes vietoj vie- 
nos su kiekvienu pirkiniu. Pilna knygute verta $2.50 pinigais 
arba $3 tavorais. 

Szvencziij Iszpardavimas! 
Nepaprastas atpiginimas visuose skyriuose, kuris privers 

kiekvieną pasisteliuoti pirkinius ant Kalėdą iš anksto. 

į Kalbani Kalbančios Mašinos 

$25.00 kalbama maši- 
na, tvirta sprenžina 
didėlis ragas, pilnai 
gvarantuota Cfl JjA 
sti 6 rekordais w" 

I LĖLĖS. 
Labai gra 
»ai pada 
ryta lėlė, 

su mirkia 
čiomis aki- 
mis, 

50c 
Skurinėš" lėlės, didelės 

ir gerai padarytos 

DYKAI KIEKVIENAM VAI-, 
KUI ŽAISLAS. | 

Vaikai turi būti drauge su 

tėvais. Kiekvienas pirkinis 50č suteikia 
galę vaikui gauti ŽAISLA. 

ŽIEDAI. 
Moteriški, 
skaistum 
Rhine ak- 

meniu, gerai 
paauksuoti 

98c 
Brangakme- 

niu dėžė, f)Q 
coliu paauk- 
suota, šilku 
išmušta $1 

vertes 75c 

ALBUMAI. 

Gražus pliušinis, 
pastatomas su veid- 
rodžiu 

$2-98 

Darbo skrynu- 
tės, toaleto dė- 
žes, siuvimo sk- 
rynutėj; f}QA 
padail. «#QU 

I ŽAISLAI. 

Supynęs padarytos 
iš drūto medžio 

50c 
Būgnai drūti ir ge- 

rai padaryti 

23c 
Arklys ir vežimas 

gražiai numaliavoti 

25c 

Viešruimio ran- į kiai—Aržuolinei arba 
raudonmedžio, aptrau- 
kti su skūra ar pliušu, 
$40 vertes | 

$22-50 
Tclepkone Yards 2750 

PIRMOS KLIASOS SA-LIUNAS 

T. RADAVICZE 
Linksminkis brolau pas ma :t atėjęs 

nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią 
viną ir ruginę EEGTI7Tę, ( cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu 
didelę Halię 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. 

BANKINIS KANTORASį 
INDIANA VALSTIJOJ,' 
Parduodu namus ir Jotus ant leng- 

vu išmokėjimų Gary, East Chicagoj ir 
Indiana Harbor. Parduodu farmas ir 
mainau ant namų. 

Priimu pinigus ant sutaupinimo 
Padarau visokius dokumentus Ameri- 
koniškus ir Ifuskus su konsulio pa- 
galba. Teipgi aš esmu Notarijušas. 

B. R. Yasulis, 
3604 Deodar St., 

Indiana Harbor, Ind. 

TEL. YAEDS 1804 

ST. ANŲČAUSKIS, 
Karpenderis 

IR 
Kontraktorius. 

Budavojų visokius namus, marinius 
ir '.medinius, atlieku darbų greitai, 
stipriai, gražiai ir pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po numerių 

4559 S.' Hermitage Avė., 
Chicago, -Illinois. 

I K. MAKAREVICZE 

UŽLAIKO | a iii iki n puiku SALI U NA 
Labai gardi arielkele, szaltas bavarskas 

alutis ir puikus Havanos cigarai, 
256 IVallace st. Jiew Haren, Conn. 
Čia galima ir “Katalikas” pirkti ir 

užsirašyti. 

tsKA VISI P^g 
Jos. Paramsti 

jjįteik0 Salt? alli mportuo- V 

iaaegti^-..D“0(da™dąpir. kimeloty. 
_—r. j.:,,. 1 Ii Iii 

DR. A. L. GRAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

3310 South Halsted Street 
Telephone Yards 3162 

CHICAGO, ILL. 

K. J. FILLIPOVICH 
GENERAL AGENTAS 

H Apsaugos gyvasties ir taupinimo pinigų senatvei. Ap- 
I saugoju namus ir forničius nuo ugnies, geriausiose 
|j kompanijose, parduodu namus ir lotus Chicagoj ir Ga- 
II ry, Ind. už labai žemas kaimas, kolektuoju bilas viso 
Į kios noturos, taiposgi prisiunčiu kamarninkus dėl iš- 

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

Offiso valandos: nuo 8 ryto ikį 9 vakare. 

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

tfc 
, DR. — 

RICHTERS PiMEIM 
Jeigu turi skaudančią nugarą, kankinant re- 

umatizmui arba kitokiu skaudėjimu, kuris 
tave vargina tai mėgink Dr. Richter‘io „Pain- 
Expeller”. Tuojaus tau palengvės ir jausiesi 
tuojaus smagesniu, jeigu tiktai vartosi ryte ir 
vakare tepant skaudančias vietas, išvarys tuo 
skausmus lauk. Kad laikytum nuolatos bon- 

ką namuose, nes kiekvienam laike ir naktį ne- 

galima gaut, o tas pagelbės tau ir ta- 
vo šeimynai reikale. 

Gerai dėl bile skausmo, kaip tai: re- 
!. umatizmo, nikstelėjimo, neuralgijos, 

nudegimo, bei skaudanči vietiį ant 
|: kūno. Gali gaut visose aptiekose 

r po 35c. ir 50c. Dabok kad būt inkaras ant \ 
bonkos, tai tas yra tikras. 

F. AD. RICHTER & CO.. 
815 Peail Str., KEW YORK. { 

LIETUTIS IBIAUCZIUS 
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, 
23$ Slocum St. Kingston, Pa. 


