
Geležiniai ugnegesių inžinai, kopėčios 
ir vežimas.. • 

Geležiniai pasažieriniai trukiai, inžinas 
su 3 karais.. 

Mekaniški trukiai ant senių 
tik. 

49c 
25c 
25c 

Krutančiu paveikslų 
mašina su įrankiais. 

Musų raifeliai su 350 

šūvių, be užtaisymo.. 

Būgnai, gražaus koloro, avies' 
odes, aukštyn nuo 

LĖLĖS, skurinės, mirksinčios, su 

pančiakom, čeverykais, linkstančios 
per kelius, tik 

50c 
LĖLĖM komodės ir tt. 

23c 
LĖLĖM LOVOS, 

12 colių ilgio', pilnai 
parengtos su paduš- 
kom, matrasu ir tt. 

50c 
Žaislų PIANAS 6 
klevišiais raudon- 
medžio.I9c 

DOVANU PATARIMAI. 
Merginom, Juodos 
Mocha pirštinės...į• ..19 
Kūdikiam vilnonės 
pirštinės ...... 25c 

*1 Moterim tikros ėriu- 
ko odos pirštinėe. •.... 

Vyriškos ožio kailio piršti- 
nės šilkiniu, arba' 

kailiniu pamušalu 

15c 
Nosinukes — Moteriš- 
kos importuotos, šveicariš- 
kos, karbuotais 
kraštais... 

Vyriškos lininės, 
išsiūta litara, 3 už h VU 

Vyriškos ir moteriškos no- 

sinukės su išsiūta raidė, 
6 gražioje dėžėje, — 

už-....uoG 
Svederiai Kotai —Vy- 
riški stori vilnoniai avede- 
riai kotai, su knypkiais ar 

užsimaunanti per (A 
galvą. mm 

Moteriški vilnoniai švede 
riai kotai, lygus arba 
gražinti, visokią 
spalvą, perlo guz. 

Vaiką viln. sved. 

gražiąją dežėje. 

pa- 

69c 
Kūdikiam gero Zephyr geri. svėderiai.. ■ 59c 

Skėčiai—Vyriški ir moteriški 
Taffeta skėčiai auksuotom 
dabrinem arba perlinėm QQ<| 
rankenom.. ... 

Vaikų skėčiai;- juodu už- 
dangalu, plieninio suhudavoji- 
mo, gražiom sidabrinėmĮĮftjį 
rankenom. .. W V 

Vyriškos ar vaikų 
šinelės, plieninės 

i n keliuotos 98c 

TEL. YAEDS 1804 

ST. ĄNftfčĄtfSKIS, 
Karpehaeris 

Konrfk^orius. 
Būdavo jų visoMus ĮJjamus, mūrinius 

ir medinius, auleki*; darbą greitai, 
stipriai, gražiai’ S pigiai. Kreipkitės 
pas savąjį po ipn^rgįg 

4559 S. Hermitage Avė., 
Chicago, Illinois. 

CONCERTINOS 

Geriausi grajotai vartcja Lyon & 
Healy “Majestic Mellotone Concerti- 
na”. Keturis.- madų Mellotone, 
Grand Coneert, Coneert speciališka.. 
Nuo $15.00 iki $150. Suvirs ketures 
dešimts gatunky pasiskyrimui. Ma- 
žas įmokė.jimas atneš jumi vieną j 
namus. Likusius išmokėsi! po biskį 
kas mėnuo. — šitie instrumentai yra 
pilnai gvarantuoti per 

WABASH AVĖ. & ALAMS ST. 
CHIACGO, ILL. 

(50—51) 

LIETUVIŠKAS 
BUFFETAS. 

-tas neturi aalrvinės. Pakeleivingi 
‘‘•'o''1 a^ilaako prie m: si}, o mes Jums 
duosime atsa-vtmcią vietą pailsi ir pa- 
tarnavimų visokiuose reikaluose. 

Lieku su godone, 

Kasparas Idzilevicze, 
3200 Auburn Av. 

DR. FR. FRONT 
Specijalistas nuo akių, au- 

sų, nosies ir gerkles ligų. 
Didmiesčio ofisas: .Kesner Building, 

kertė IVabash Avė. ir Madison St,, 
15-tas flioras, ruimo numeris 1512. 
Priėmimo vai. nuo 2 iki 4 po pietį}. 
N. IVest ofisas: Home Bank Building, 
kertė Mihvaukee -ir Ashland Avė. 
priėmimo valandos nuo 5 iki 7:30 
po pietą. s. : » 

Didelis Vyno ir Likieriij 
Iszpardavimas? 

DYKAI! DYKAI! 
Butelis gryno vyno—Didelis gražus importuotas 
Kalendorius —Vaistinis stiklas ir Kreicorius 
DYKAI su $1.00 pirkiniu arba daugiau pas 
IRA ROSENZVVEIG, 111 W. Van Buren St. 
Didžiausia likierių krautuve Chicagoje. 
Mes parduodame visokių gatunkų Amerikoniškų, Prancuzinių, 
Rusiškų, Ispaniškų, Vokiškų' ir Angliškų Vynų ir Likierių, 
arba taip sakant iš visų šalių svieto. >’ 

Czia keletas musu kainu per kitą 
ant švenčiu pardavimą: 

Importuota Hennessy 
Brandy butelis_$1.25 

Old Crow Degtinė 
butelis .95 

Old Underoof Degtinė 
butelis ..I .95 

Sunny Brook degtinė bute- 
liuota in Bond ...... .90 

Canadian degtinė 
butelis 1.10 

Old Taylor degtinė 
butels. .90 

‘Castle Sąuare degtinė (10 
metų sena) butelis 1.00 

Rock & Rye degtinė 
butelis .55 

Fine California Port Wine 
už galionų.. .85 

Degtinė arba Brande 4 me- 

tų senumo už galionų 2.00 

Degtinė arba Brande 6 me- 

tų senumo už galionų 2.50 

Degtinė arba Brande 8 me- 

tų senumo už galionų 3.00 

Degtinė arba Brande 12 me- 

tų senumo už galionų 4.00 

Atminkit kad mes turime visko 
kas tiktai yra iš Likierių ir Vynų. 

IRA ROSENZVVEIG 
III W. VAN BUREN ST. (3 durys in vak. nuo Clark st.) CHICAGO. 

Telefonas Harris:n 630. 

Prislatom j namus j bile dalį miesto arba išsiunčiam j visas dalis 

Jungtinių Valstybių. Kataliogus siunčiam dykai visiems kostu- 

mieriams kituose miestuose gyvenantiems. 

19t2evt. 

gotais* 

j. ilgaud*s 

I TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Naminėj 
Higiena (AĮJurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti- 
nės “Aušros” sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės 
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s socijalistai (iliustruotas); Pir- 
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet. 
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių irpagrąžinimų. 
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių. 
Kaina 25centah Agentams geras uždarbis. 
> Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų. 

J. ILGAUDAS, 1813 S. Halsled st., Dept. 1, Chicago, III. 
___" ^ 

“BIRUTE 
LIETUVIŲ TAUTOS VEIDRODIS. 

Savaitinis laikraštis skiriamas visiems lietuviams. 
“BIRUTE” išeina kas pėtnyčia Tilžėje (Ma- 

žojoje arba Prūsų Lietuvoje). > 

“BIRUTĖ” yra vienatinis Prūsų lietuvių laik- 
raštis, kuris visu pasišventimu darbuojasi atgaivinti 
savo brolius tautiškai. 

“BIRUTĖ” spausdinama lietuviškomis raidė- 
mis, išeina grynoj lietuvių kalboje. 

“BIRUTĖ” jau eina trečius metus ir supažin- 
dina savo skaitytojus ypačiai su reikalžfs Prūsų lie- 
tuvių, šalę to praneša apie lietuvių tautjškgj įr kul- 
tūriškų kilimų Didžiojoje Lietuvoje, Amerikoje ir 

Anglijoje. v 

f'5 * 

“BIRUTĖ” nori būti “apžvalga” *viSWmš ap- 
žvalgoms, ant kiek jai pasiseks tų įvykdinti, priguli 
nuo savo tautiečių. 

“BIRUTĖ” kainuoja visose jungtinėse Ame- 
rikos Valstijose visiems metams tiktai $1.50. 

Priederme kiekvieno lietuvio yra išsirašyti “Bi- 

rutę”,- tuomi paremia reikalus Prūsų lietuvių ir 
kartu visos lietuviškos tautos. 

“BIRUTĘ” galima užsisakyti “Kataliko” re- 

dakcijoje arba pas patį leidėją: Joųas Vanagaitis, 
Tilžėje (Tilsit) Wasserstrasse Germany* 

Musu didelis švenčiu Išpardavim. 
T\ABARTES turite geriausią progą pirkimui dovanų jūsų mylimiems, artimiems, su dideliu užčedijįmu. Musų 
■■ abidvi dideles krautuves užkimštos atpiginimais. — No laukit su išsirinkimu dovanų, bet ateikit iš anksto. 

Mes Užlaikysim supirktus dalykus net iki Kalėdinio pristatymo. Užteks mažo mmokesčio, o kitus užmokėsit kada 
jumis patiks. 

Atsiveskit vaikus, ir parodykit jiems gyva Žvaigždininka. 
Musų dideliam departmente žaislų rasit daug netikėtų dalykų. 

Pirkite žaislus čia už pigkį kainą. 

3 štokų sknrinis viešruiinio ran- 

kios, rėmai iš tvirto aržuolo, gra- 
žiai politūruotas, skūra gvarantuo- 
ta, plieninės sprenži- 
nos, paprastai $42,50 
vertės, Kaled. išpardav. 

it k varant uu- 

$19-85 

<«raži šėpa no- 

tom,— piano 
politūra, turime 
visokiij ir spe- 
ciališkai p a r 
duosim ant Ka- 
12d ų už 

$8-95 

PirKit siivo mažiu- 
kam šitokį Perambula- 
tor lėlėm, speciališkai 
šitą pardavimą tiktai 

$2.25 
1000 Lėliiį, pil- 
no didumo pilnai 
aprėdytos, specia- 
liškai 
ant su- 
batos... 

ro, 

39c 

K o moti e iš atsakančio aržuolo, turi 
didelį prancūzišką veidrydį, tvirtai 
subuūavota, gražiai politurnota, 
dabar speciališkai 
parsiduoda tiktai po 

Mnsų speclališka Komedč — ran- 
kom politūruota', turi didelį veidro- 
dį ir išklotą stalčių dėl 

— 

sidabrinių daiktų, spe 
ciaiiškai gitą išpardav.. 

VC1UIU- 

$17-75 
Musų speciališka Szeputė Notoms, 
rankom pol turuota, tikras padabi- 
nimas kiekvieno gyveni- 
mo, speciališkai šitą par- 
davimą paaukojam”už.. $5-75 

Didelis Skaityklos Stalas —gražiai 
politūruotas, turi didelę vmuting 
lentą ir tvirtas kojas. 
Speciališkai paaukosiu) 
už.. ... $J.7b 

Apžinrekite iiinsn didelį rinkinį pastatomų laik- 
rodžių, visi gvarantuoti, kainos’ eina AC 
nuo $25,00 žemyn net iki ^AaVV 

-K 
Szepa Knygom —iš 
atsakančio aržuolo, 
turi didelius sky- 
rius ir eražij politū- 
rą, yra ęįf 7C tikru pa-Ilgiai v 
dabinim. ■■ 

1327-29 31-33 

Milwaukee Avė. 
Arti Wood gatv. 

4705-09 S. 

Ashland Avė. 
.4 rti 47tog gatves 

BROLIAI P£RLOWSKIAI. Lenkiška sąkrova. 

IBERTV 

4705-09 S. 

Ashland Ava. 
Arti 4 7tos gatves 

1327 29-3133 

Milwaukee Ava. 
Arti Wood gatv. 

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RASTAS 
NAUJO XN STATYMO. 

Lietu višaon kalbou išguldė vysku- 
pas kunigaikštis Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, antru kartu atspausta kaš- 
tu kun. S. Pautieniaus bu komento- 
rium parengtu kun. A. Staniukino, 
telpa čia išguldinėjimas šventos evan- 

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

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

Pinigus, siųskite ant adreso: 

J. M. TANANEVIOE 
3244 S. Morgan 8t., Chicago. 

DAKTARAS 
JOSEPH F. KOZLOWSKI 

SPBCIJALIETAS ANT 
MOTERŲ LIGŲ. 

Room 2, Peoples Bank Name. 
1540 W, 47th St., cor. Ashland Avė. 
liejimas nuo 47th St. viršuj Bankos. 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte, 
nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare. 

I Telepbonas Yarda 1781. 

LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS. 

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: 
JOHN M. TANANEVICZ, 

3244 SO. MORGAN ST., CHICAGD, ILLINOIS. 


