
10 TEJ KTÓRA CZEKAŁA. 
(Opowiésc). 

Promień słoneczny wdarł się do 

wnętrza nędznej izdelxi. zaigrał 

na tapczanie, na stojącym obok 

glinianym dzbanku z wodą, na 

kawałku czarnego chleba i gar— 

4 stce daktyli... Ciepłem pieszczo- 
• nv na siwvch, luźnie rzuconych 

położył się włosach, rozjaśnił bru- 

> zdy zmarszczkami pooranej twa- 

rzy i dotknął zamkniętych powiek 
· Anny Tannelowej. 

Od szeregu, szeregu lat. o każ- 

r*.: dem świtaniu dnia pogodnego, 

złoty promień słoneczny, wdzie- 
1 rając <ię przez kraty okienka, do- 

tykał powiek Anny. 
Wielkie. <zare oczy. roztwiera- 

ły się wtedy pełne tęsknoty, sku- 

pienia, jak gdyby pytając : 
— Czy dziś? Czy już?... Czy 

nareszcie ! 

Niegdyś po krótkiem jak baśń. 

jak en... szczęściu kobiety-żo- 

ny, pozstała Anna jako wdowa 

kapłana nadal przy Jerozolim- 

skiej świątnicy, kojąc ból duszy 

opuszczonej... modlitwą. 
Wraz z innemi uwijała się smu- 

kła postać po przysionkach świą- 
tnicy, spełniając posługi. 
Ale serce jej przejmował zaw- 

sze mimowolny skurcz bólu, 

współczucia, gdy widziała biało- 

złote postacie kapłanów, błysk 

wyostrzonej stali i cichy, przej- 

mujący ryk zarzynanej ofiary...1 

tę krew bluzgającą z otwartych 

żył, purpurową, ciepłą, żywą 

plamiącą niepokalaną biel sukien 

kapłańskich i kamienne płyty sto- 

łów... Groza ją przejmowała i 

ból... gdy widziała jak ta krew 

ciepła spływała z rąk kapłanów 
na złoto głównego ołtarza... jak 
farbowała się od niej przejrzy- 
sta woda miedzianych wanien ba- 

senu. 

Wtedy w duszy jej, zamierają- 

cej lękiem, rwało się pytanie: 
— Czy Ty wymagasz takich o- 

fiar, Panie? 

I gięła się jej smukła, postać ku 

malachitowej posadzce, a du>za 

łaknęła oipowiedzi..ze tak nie 

jest, ze Dog miłosierdzia nie ż%- 
da rzezi ofiarnych. Szeroko roz- 

warte jej źrenice błądziły po ścia- 
nach świątnicy i spotykały wszę- 
dzie złote, smukłe postacie Cheru- 

binów. które ręka Chyrama obda- 

rzyła podwójną twarzą człowie- 
ka i lwa... kontrast tych dwóch 

głów wdzierał się niemal fizycz- 

nym bólem w głąb serca Anny 

Tannelowej. 
I raz, gdy przytulona do słu- 

pów cedrowych, spoglądała z 

miejsca przeznaczonego dla ko- 

biet na całopalenie, gdy opałowe 

najpierw a później czarne kłęby 
dymu wznosiły się z ołtarzy i 

swędem spalonego mięsa i tłu^z- 

.czu napełniały świątnicę, gdy 

dźwięki trąb, cymbałów, harf i 

cytr zagłuszały pienia kapłanów 
i dolatującą z przysionków wrza- 

wę tłumów i jęk bydia pędzonego 
na ofiarę — dusza jej drżała stra- 

chem, wstrętem, bólem, niepoko- 

jem i jakąś dziwną tęsknotą... za 

zjawą Boga. o jakim śniła jej du- 

sza... Boga miłości... Boga mi- 

łosierdzia. 

Nagle zdawało się jej, że mgh 
zasnuła wnętrze świątnicy. — 

Zniknęły postacie kapłanów, zci- 

chnęła wrzawa. Przed jej szero- 

ko ozwartemi oczyma zjawiły 
się olbrzymie postacie Cherubi- 
nów, strzegących hyjacyntowej 
zasłony, zarysowała się przed 
zdumionemi oczyma Anny Tanne 

lowej wysmukła, młodzieńcza po- 
stać..." Boga miłości... Boga mi- 

łosierdzia. 

I widziała głębie oczu tę- 

sknych. litościwych, słodkich, po- 

godnych. 
Dreszcz przeczucia nią wstrzą- 

snął a dusza rozmawiała z tą 

zjawą młodzieńczą Boga bez 

słów. 

bj — Gdy przyjdziesz... w świą- 
tnicy twojej nie będzie słychać 

• ięku ofiar... nie będzie krwi? 
— Gdy przyjdziesz... nie bę- 

t" dzie w religii twojej słów ..oko 

J' za oko", „ząb /a ząb". 
Bezmiarem litości, głębią miło- 

I* sierdzia patrzyły ku niej błękitne 

źrenice. 
— Gdy przyjdziesz... świątni- 

| ea twoja... w każdej duszy bę- 
dzie... w sercu każdem. 

|l — Gdy przyjdziesz 
— rwało się 

)· z £łęhi piersi kobiety ja* hymn 

f radości... miłosierdzie poj-- 

E* 4zi« twoim siadem. lito>ć... 
mi- 

łość. Ucichną okrzyki nienawiści. 

Ty wywiedziesz luctekość z tej 

nędzy, z jej upodlenia. . .Ty....j 
jedyna krwawa ofiara za grze- 

chy całej ludzkości... Wszak zro- 
zumiałam Cię, Panie? 

I równocześnie fala tęsknoty 
szarpnęła jej sercem, ból żywy 

całą istotę przejął. 
— Czy ja cię ujrzę wtedy mię- 

dzy nami... czy ja cię ujrzę? 
— Ujrzysz! 
Mgła zniknęła, szeroko roz- 

warte źrenice Anny Tannelowej 

widziały znowu tylko rzeźby 
Cherubinów o podwójnej twarzy. 
Wysoka postać o błękitnych jak 
niebo źrenicach zniknęła. 

1 tylko przez dźwięk trąb roz- 

głośny, przez chór śpiewaków 
wstrząsający murami świątnicy. 
przez ofiar zarzynanych jęk i krzy 
ki ludu targającego się w przy— 
sionkach, dźwięczał iej w uszach 

• · t 

łagodny, niski głos obietnica: 
— Ujrzysz... 
Od tego czasu życie Anny Tan- 

nelowej jednem oczekiwaniem 

było, jedną tęsknotą i jedną wia- 

rą... Co dnia. gdy promień słoń- 
ca wpadał do nędznej izdebki, o- 

czy jej witały go pełne ufności : 
świeże najpierw a potem zwiędłe 
usta z jednakową pytały wia- 

rą. 
— Czy dziś?... Czy dziś nare- 

jszcie?... 

| A gdy purpurowa łuna zacho- 

du igrała na marach świątnicy. w 

płynne złoto zmieniała wody Ce- 

dronu i konała w fioletowych 
szatach chmur, Anna kładła się ( 

na tapczanie a usta jej szept po- 
ruszał: I1 
— Kiedy?.".. Kiedy Panic?... I. 

I lata mijały... posiwiały cud- ! 

ne niegdyś warkocze, pochyliła 
się ku ziemi postać wysmukła, 
zwiędłe ręce na kiju wsparłszy. | 

Przestała posługiwać w 

świątnicy, zajmowała miejsce od 

wczesnego ranka na schodach 

bramy wschodniej i wpatrywała 
się szeroko rozwartemi oczyma. 1 

przygasłemi pod zwiędłemi po-- ; 

wiekami na tłum wchodzących i 

wychodzących... pełna oczeki— 1 

wania... niepokoju. 
Dzieci pokazywały sobie pal- 

cami jej krwawą postać. 
— Anna Tannelowa z pokole- 

nia Asser czeka na Messyasza. j 

Ironiczny póhiśmiech igrał na 

ustach mijających ją miodzień-- 

ców. 

Starzy 7. politowaniem kiwali 

głowami. Nazywano ją „proroki- 
nią"', „szaloną". I 

Potem i to minęło: z zabobon- 

nym lękiem patrzono 11a tę sza- ! 

rą postać przykucniętą na wspa- 
1 

niałych schodach świątnicy i te 
I 
oczy pełne .oczekiwania błądzą- 
ce po twarzach przechodniów. 

I był przy świątyni człowie< 
imieniem Simon. On jeden wie- 

rzył bladym, bezzębnym ustom 

prorokini, snującym baśń zjawy 
Boga. 
W ierzył i czekał z nią razem. 

O zmroku, gdy liliowe tony 

przepajały świat, siwa głowa Si- 
mona bieliła się obok szarcmi 

welonami spowitej głowy Anny. 
Milczące cały dzień usta roz- 

[ wierały się i szept biegł cichy 
jak rwąca się co ch-vvila nić paję- 

' 

cza a dwoje źrenic tęskniących i 

oczekujących spoglądało ku nik- 

nącej w mgłach wieczornych Je- 
rozolimie. 
— I ty wierzysz, że Go ujrzysz. 

Anno? 

— Wierzę... Przez dźwięki 

trąb słyszałam głos niski o spiżo- 
i wem brzmieniu, który obiecał du- 

szy mojej stęsknionej .,ujrzysz'*. 
— nie ogarnia cię lęk... zwąt- 

pienie* 
— Nie... Wiem. czuje, że Go 

1 

zobaczę miedzy nami. między tym 

j ludem, za który modliłam się 
ca- . 

^ 
łc życie. 
W ciszy pytał głos Simona: 
— Ile ty iuż masz lat Anno? 
— Ośmdziesiąt czterv Simonie, 

ośmdziesiąt cztery... Nie dłu- 

go... nie długo a ujrzę Go... fco 

przecie żyć nie moge*Wiecznie... 
a czuję, że Go zobaczę... 

A jak długo już czekasz. 1 

Anno? 

—Czekaj., czekai... pamięć : 

moia osłabła... czekai... n*iew- 

czątkiem ledwo dojrzałem Tanne 

Iową żoną zostałam... t>o sied— 

min latach szczęścia... które mi- 

nęły jak sen... jak «en... wdowa, 

\ potem ból mną cisnął na 
tafle 1 

tej posadzki... taki czysto ludzki 
1 

ból... taka rozpacz... Na ranę 

serca, modlitwa spływała ukoje- 

niem. nożadanie ciała głuszył l, 

post. A petem... Ach Simonie 
z 

pięćdziesiąt lat już czekam... A 

teraz... coraz większa radość 

przejmuje mą duszę, bo to już 
nie może trwać długo, a ujrzę Go. 
— Zaprawdę, wiara twoja jest 

wielką, Anno... nadludzką mia- 

rę. 
— O gdybyś był widział, jak ja. ! 

tę smukłą postać Syna Rożego na 

zasłonie... gdvbys bvł słyszał 
* 

„ujrzysz", jak słyszałam... nic 

mniejszą wiarę miałbyś w duszy... 
Z wiarą taką nie dziesiątki...) 
setki... tysiące lat czekać moż-j 
rca. 

Słaby głos Anny zadźwięczał 
silnym tonem, jak gdyby odna- 
lazł dźwięk swej młodości minio- 

nej. Zwiędła dłoń na rękę Simo- 
na opadła. 
— Simonie... Simonie... uj- 

rzysz go... ja czuję... ja wiem.... 
— głos do zniżonego szeptu o- 

padł. — Uważałeś, jaka przed kil- 
ku dniami noc dziwną bvła... ta- 

^a cicha, taka grozy pełna i lę- 
ku... Zdawało mi się przez chwi- 

lę. że cała natura zastygła w bez- 

ruchu. jak gdyby wieści jakiei eze 

kaiąc... jakiegoś cudu... T.ilie wi 

moim ogródku, zda sic. woń 

wstrzymały w łonach kielichów, 

urwały się pieśni słowicze wj 
pół tonu... nawet fale Cedronu I 

przestały" szumieć. I taka cisza | 

Dvła... taka cisza. ..Tętno ludz- 
· 

kiego serca zmilknęło i w mojei 

inszy lęk był oczekiwania... i w| 

mojej piersi serce bić przestało 
la chwilę...A potem, zda się. 

x>dwójnem tętnem zaszumiało 

rycie, radość płynęła ponad świa- 

;em. Na niebie gwiazda weszła 

Iziwnie jasna i duża... — głos 
\nnv w szepcie zamierał. — Wj 
:aką noc może... Bóg ten Róg 

z 

gołębia duszą i sercem pełnem mi 

ości. którego ja przeczułam... 
vidzialam... zeszedł na ziemię.— 

\ch. i dzisiaj przywlokłam się na 

iróg świątyni, a w duszy radość 

nam nieskończoną... Ujrzymy 
, Simonie. 
— I ja? 
— Czyż nie posiwiałeś w ocze- 

ciwaniu na Jego przybycie wraz 

:e mną? 
— Ale wiara moje mniejszą by- 

a od twojej. 
— Bo nie widziałeś... 
— Prawda, Anno.. . ale od trzy 

iziestu lat opowiadasz mi o tym 

Rogu... mającym świątnicę w 

głębiach serca ludzkiego. 
— O Rogu biednych... 
— Opuszczonych 
— Znębionych... 
— I smutnych,... 
— Miłującym świat cały bez- 

granicznie.. .. 
— Rogu, dla którego nie pole- 

e się krew ofiarna na złota qłta- 

zy.... 
— On sam będzie ofiarą... 
— Za nasze grzechy..., 
— Za nasze występki... 
Dwa starcze głosy snuły w 

uroku litanię słów. odpowiadały· 
=obie. dopełniały się. 
A tęskne oczy pełne wiary pa- 

:rzyły ku wschodowi w oczeki- 
waniu. 

I oto promień słoneczny, jak co I 

lilia, zbudził Anc. 7. trudem pod-1 
liosła sie z ubogiego posłania i ; 
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oglądnęła zdziwiona. 

Wszystko dzisiaj wydawało siej 
ej jakieś inne... Mała izdebka, 

rozświecona słonecznym promie- 
liem, wyglądała dziwnie, odświę- 
:nie. 

Niebo takie głębokie było, spo- 
kojne, błękitne. 

Jak za młodych lat, przygasł? 
iczy Anny. dostrzegły z dawną 

bystrością wszystkie delikatne 

rzeźby złote dłuta Chirama z 

Abi na (iachu świątnicy i liliowa- 

:e zakończenie słupów miedzią— 

ych, a nawet widziała dziś łań- 

:uszkowej siatki Ogniwa. Daw- 
.. dawno już starość spowiła 
ie mgłą w oczach Anny... aż 

izisiaj znowu, po tylu latach, za- 
tvidniało przed nią piękno świąt— 
licy w całej okazałości. 
Starannie myła zwiędłe ciało 

tvoda kryniczną. Z alabastrowe- 

go słoika, z którego niegdyś na- 
maszczała swoje dziewczęce 

kształty w dniu ślubu, brała i 

Izisiaj drogą maść wonną. 
Szara szata układana się dziś na 

liej w przedziwnie miękkie fałdy, 
?lada. poorana zmarszczkami 

twarz tchnęła radosnym spoko— 
iem. 

Jak co dnta od lat tylu, zasia- 
dła i dziś u wschodniej 

* 

bramy 

świątnicy i zwróciła oczy na 

Irogę wiodącą do Jerozolimy. 
A dusza jej była. jak dusza o- 

ilubienicy, czekającej oblubień- 
ca. 

Drżała w niej tęsknota i ra- 

rjs> 

dość... oczekiwanie, niepokój. 
Szeroko rozwarte szare oczy nic 

błądziły dziś niespokojnem, szu- 

kającem spojrzeniem. 
Ona dziś nie oczekiwała na coś, 

co przyjść może, ale na coś, co 

przyjść musi. 
Więc nie było w niej trwogi, 

tylko radość sama a dziękczyn- 
na. 

Xagle Anna Tav.elowa pod- 
niosła się. wyprostowała w kab- 

łąk wiekiem zgięte plecy, na ki- 

ju drżące oparła dłonie... a ser- 

ce jej przestało uderzać na chwi- 

lę. Po szerokich schodach. w 

powodzi słonecznego światła, szła 
'.wolna powiewna dziewczęca 

postać, jedną ręką tuliła do pier- 
si w fałd białej szaty, spowitą ; 

dziecinę, w drugiej gołębi bia- 

łych niosła parę. 
Z pod lekko rzuconej zawijki 

złote włosy świeciły aureolą, dłu- 
gie rzęsy cień rzucały na liliową 
twarzyczkę dziewicy... matki. 

Cudne błękitne oczy patrzyły 
prost w źrcnicc staruszki, z twa- 

rzy dziecka... te same oczy, któ- 

re niegdyś obiecały Annie Tantie- 
lowcj ..ujrzysz". 
Za matką i dziecięciem osiwia- 

ły człowiek wstępował zwolna. 

Przed smukłą postacią młodej 
matki osunęła się na kolana sza- 
ra postać kobiety, z piersi rwało 

się łkanie radosne. 
— Przyszedłeś. Panic... ujrza- 

łam Cię... tyle lat czekałam, a 

dzisiaj czułam, wiedziałam, że 

njrzę Cię nareszcie... Czułam t«>. 

Drżąca, zwiędła dłoń kobiety 

dotknęła różowego ciała dziecię-1 
cia. na bezzębne usta wybiegł u-1 

śmiech nigdy dotąd nic odczutej 
macierzyńskiej miłości. 

Pdękitne oczy „Człowieka-Sy- 
na patrzały w szare łez pcinc 

źrenice kobiety. 
A Anna Tannelowa widziała w 

tej chwili całą przyszłość tej sło- 

dkiej- Bożej Dzieciny, tak jasno, 
tak wyraźnie, iak gdyby rozgry- 
wała sie przed jej oczyma. 
W idziała Go dzieckiem, mło- 

dzieńcem. mężczyzna.... Widziała 

krwawe wzgórze Golgoty i... o-! 

fiarę. 
Słyszała szyderczy śmiech tłu- 

mu i nagł-f ciszę... trwożjią ci- 
szę śmierci. 

Widziała tę ęudną dzieweczkę.' 
która wpatruje się w ią teraz ij 
trwożliwą złotawoczarnych oczu j 

głębią... upadającą z bólu u stóp 

krzyża... swego Syna.... swego 

Roga ! 
Dusza Anny Tannelowej kost- 

niała z trwogi. I dojrzała dalej I 

grób i Zmartwychwstanie... doj-j 
szała. jak nauka Boga miłości} 
zwolna, zwolna obejmowała, u- 

szlachetniala całą ziemię. 
— O Panie, dzięki Ci. że wj 

progu swiatnicv poświęconej Oj- 
cu Twemu, pozwoliłeś, bv ujrza- 

ły Cię oczy moje i by usta moje 

pierwszfe powitały w Tobie Syna 
Bożego. 
Ista jej rozjaśnił uśmiech 

tkliwości bezmiernej i zobaczyw- 

szy na schodach dążącego do 
Ko- 

ścioła Simona, przywołała go ski- 
nieniem ręki. 
— Patrz... Simonie... 

A Simon spojrzawszy w błękit 
ócz Dziecięcia, pochylił głowę i 

łzy potoczyły się po białej bro- 

dzie. 
— Syn Boży... Syn Boży... 
Maleńka rączka spoczęła na si- 

wej głowie Anny Tannelowej. 
— Simonie, oto możemy umie- 

rać.. . zadanie życia naszego speł- 
nione... daliśmy świadectwo] 

prawdzie. 
I tak przeszłość witała i żeg- 

nała przyszłość na schodach Je- 

ruzalemskiej światnicy. 
Marya Cesky. 

Kraków. 

Prawie Każdy przemysłowiec "* j 
Chicago ogłasza sle w eazetach an- I 

gielskJch. — Po'scy byznesiści po- 

winni ich naśladować, oslss^ając się 

« DZIENNIKI. ^. 

Dr. J. B. ZIELIŃSKI 
DENTYSTA 

ftMilir oflxtvtn: odOeJ rano do 8*J wiecsorem 

W niedzielę do iej popołudnia 

Prospect budynek 

1152 N. Ashland Are., róg D\r\%hn 
Pokoje 3)0-2111 SI— obok Immtu Crown. 

<f^ W. Słomińska 
1<'2 Milwaukee ave. Chicago. III. j 

NAJSTARSZA FABRYKA POLSKA ! 
'Ceny umiarkowane 

Wyrabia chorągwie, sztandary, odzna- 
ki, szarf v, berła, pieczęcie, itd. 

Robota pierwszorzędna. Odznaki Zjednoczenia 
po 24 cent, jak poprzednio. 

NA LISZAJE 
Maść Cudowna 

Jest to gojąca maść na liszaje, wrzody, 
rany i spalenia i wszystkie skórne wy. 
r*uty. Cena 25c. 

Do Kłljc i we WsiyttVick Aptekach. 

Wyrabiane priex "Burda Pharmacy" ! 
1363 No. Ashland Avenue, Chciago. 

Na wyspie czarowników. 

W cieśninie Beringa, dzielącej 
kontynenty Azyi i Ameryki pół- 
nocnej, leży grupa 3 wysp, zna- 
nych pod nazwą wysp Dyomc- 
dyjskicli. Pierwszy odkrył je Be- 
ring w 128 r., potem odszukał 

je rosyjski podróżnik Gwozdew 
w r. i odtąd Rosyanie zwą 
je wyspami Gwozdewa. środko- 

wa wyspa zwie się Kruzenstorn, 
wschodnia Fairworn, a zacho- 
dnia — Ratmanow. 

Podróż na te wyspy nic należy 
do przyjemności, a mimo to war- 
to ją odbyć. 
Mieszkańcy tych wysp nie zna- 

ją żadnych organizacyi państwo- 
wych. Są posłuszni najstarszym 
w rodzie, a przedewszystkiem 
czarodziejom. Xie lubią ich jed- 
nak, ale się boją i drża na samo 

0 nich wspomnienie. Często sic 

jednak zdarza, że ich mordują, 
mszcząc sic w ten sposób za wy- 
zysk. 
Wpływ amerykańskich i euro- 

pejskich podróżnych i misyona- 
rzy ujawnia sic w ten sposób, że 
obecnie coraz bardziej upada 
znaczenie tych czarowników. — 

Kskimosi zaczynają już wątpić o 
ich pośrednictwie miedzy ludźmi 
1 demonami. Abv wyzyskać naiw- 

ną wiarę e>kimosów na swoją 
korzyść. używają , czarownicy 
dyomedyiscy najrozmaitszych 
sposobów i sztuczek. Celują jako 
brzuchomówcy, kuglarze i oszu- 

ści. Pewien angielski podróżnik 
opowiada o jakimś czarowniku, 

który codzień w obliczu łatwo- 

wiernych podcinał sobie krtań. :i 

krew się lała strumieniem z o- 

cala sztuczka polegała na przebi- 
janiu nożem wypełnionego krwią 
pęcherza, który zręcznie ukry- 
wa! pod kołnierzem na szyi. 

1 

Od czasu do czasu pierwszorzę- 
dni czarownicy dają przekony- 1 

wające dowody swej nietykalno- 
ści. Mają oni zazwyczaj jednego: 

pomocnika. Gdy się wszyscy mie- 

szkańcy jednej wsi zgromadzą. 

pomocnik wiesza czarownika na;i 

pewnego rodzaju szubienicy. Po-j 

czcm naokoło niego układają ! 

stos drzew i zapalają. Obłok gę- l· 

stego dymu zasłania po chwili M 

czarownika i szubienicę. Pomoc- 
' 

nik zapewnia wtedy zebrany; 
tłum. że duch czarownika wzniósł ] 

się wraz z obłokiem dymu do j 

świątyni Kosga. Namawia wiec 1 

zebranych, aby udali się do Kos- 
' 

ga i tam oczekiwali przybycia 
czarownika. Tłum rzuca się z 

1 

pośpiechem ku świątyni, a tym- 
czasem pomocnik, korzystając z 

chwili, gasi ogień i uwalnia swe·1 

go mistrza z więzów. Poczem ten 
' 

świętobliwy mąż udaje się krór 
: 

sza drogą do tejże świątyni i 

| przez otwór w dachu zeskakuj.?., 

j między oczekujący go tłum. 

Elektryczne maszyny do bicia 

Ameryce nie braknie nigdy | 
konceptu i pomysłu, o ile idzie o j 
przodowanie światu bez względu 
na t«>. w jakiej dziedzinie. 
W edług sprawozdania nadin- 

spektora szkolnego Wilsona i 

Fouine w mieście Huntington (\vj 

Wirginii) istnieją dwie szkoły, 
w których zaprowadzono ciek··, 

tryczne maszyny do bicia ucz-[ 

I niów w skórę. j 

Obie te szkoły wicie dotych- 
:zas sprawiały kłopotu władzom 

szkolnym, ponieważ uczęszczają- 
ca do nich młodzież bardzo była 
rozpuszczona i stale zasługiwali 
la kary. Obecnie z rozpoczęciem 
roku szkolnego przybył do gnia· 
:liu szkolnego stolarz z elektro· 

:echnikiem i w jednej z bocznych 
;al rozpoczęli ustawianie jakie- 

goś aparatu, który obudził ogrom 
lą ciekawość wśród uczniów. 

Niezadługo potem nadeszld 

sposobność zaspokojenia ich cie- 

kawości. Nowy aparat był — jak 

<ię okazało maszyną elektryczna 
do bicia w skórę. Aparat daje w 

)rzeciąę>u sekundy pięć uderzeń, 
a pierwsi uczniowie, którzy miel 

sposobność zapoznania i^ę z nim 

bliżej, wyrażają się o tym .,rio- 

ivym środku pedagogicznym" 
rałem uznaniem, nicpozbawioncm 
zresztą pewnej melancholijnej nu 
w 

Duże Kolorowe 

OBRAZY 
Tadeusza Kościuszki 
Kazimierza Pułaskiego 

wielkość 24x30 cali. 

Bitwy pod Racławicami 
wielkość 14x22 cali. 

Papieża Piusa X, 
wielkość 24x30 cali. 

Wybór z któ- ^ 
rychkolwiek za J OC 

( PocbU) ) 

do kupienia w biurze 

Dziennika Chicagoskiego 
1457 W. Diviiion ul., Chioago, III. 

- 

( 
KARO*XTK MTATF, VAN IH7REN I CJOXGRE** CLIC. 

Podwójne Siegel Znaczki 

przez Cały Dzień Wtorek 
v— 

ZAKOŃCZCIE SWE GWIAZDKOWE ZAKUPNA JU- 
TRO W DUZEM SKŁADZIE 

Znajdziecie, że nasze zapasy są utrzymywane tak, że dadzą zndowalniający wybór, 
l)°z względu na zbl zająca się. Gwiazdkę. Nie clicemv przenosić świątecznych 

towarów i 

dlatego ofiarujemy nadzwyczajne sposobności do oszczędzenia, gdyż zniżyliśmy ceny. 
na wszystkich małych zapasach świątecznych towarów za prawie % ceny 

Nasza szybka samochodowa usługa zapewnia zadowałniającą 
dostawę w C hicago i na Prowincyi 

-Furę T&SfiŁ „JboSsJ 
Gwiazdkowa Sprzedaż na Wielkim Targu 

Śliwkowy , 
H u ze! i R. & R f-pco. 
2 funtnwn pu s 7. k a 

sp»cyalnie tyKo .'łOc. 
funt spccyalnie r· 

or/erhy, 
nowe i ;'imie- 
szano. t': funta $1: 
specvalnie. ty Ilu· te- 

™"'.k0. 23c 

Swleie rorlijnkl 
b»z pasiek. najleps/.e 
tn/. 1 fsnt. nacr.Pk. 
1,39: si ccyalnie tfraz 

^cz*a I2c 

Bnteryna Jrlke'e 
Good I,uoW i Swift » 
Jersey, funt. sądek 
sw*r: funt spccyalnie 

20c 

Mrk*. Hłttl ·- 
mium, PateDt mąka. 

becz. worek 8.35 
beczkowy worek 

1.18 't becz. cnr 
woiek *7VC· 

Wyb. herb;'ta. 
ziei. c/ar. i mirez., 
|l.g i.8ft. o {- 
.50, funt...OOC 
Mincem eut* Ha 
zeI i Arinuur lub 

New En#- 'jr 
land.y p-.cz 
Citron , q 
skorupy, ft i /t 
Hazel nowe po- 
widłu, tuz. ~y 
słoik.-.75.sł Z«jL, 

Pomar. i cytryn 
skorupy, 4 A 

fuut za.... fi VC 
romb. i Maiiza 

i nillaoliwki, tuz. li 

! une. butel. ) -j 
I 2.75,hutnik 
Kifllars F>iinric 

i Marmelada>% -j 
(> słoik. 1.85 £%jC 

i Import, rodzyn 
j ki, (Malaga"} r· 
! p«k)ft.35c 

Przeczyszczone Vostiz- 
i z.t porzecz. « j 
i 4 pa. 50c, ft. I 4C 
j Hazel dynia 6 Nr· 3 

; plUSZ. 70C, | 
; pUS*kit R .41 
Hazel ilod cukr. kukur. 
tuz j.iis/. r— 

1 
1.45. 6 pu. / I 

17c 
Haicl woik.bob, sma- 

czuy, tuziu 
z*. . .. , 

Słodki jabłecznik, sa- 
lonowa 

kruk'i.... OOC 
Wyb. Brick śmiet. 

19c 
' 

Cukier, funtów niieloneCTo cukru. 
w workach. /. /«mńw. uro^ryi za lub wią- 

! rej [ nio trląc mi*;?·, owoców ł w» i zy- . 

|wa · <ri lizanej uiąki|. /.r VOC 

Imp. Ho- -j/C-, 
! quef.8Pr,ft.4jiJC 
I Duż.kasz^ — 
: tauy,3futit.^»5C 
Hazel Vanilla 

1 Ekstralit,4uuc.but. 
I »»<·. 2 uuc. 
but. za 

Pomidory nzrscl. pa 
kow. Metfart jr.f 'Jr 
tur., p. MO. puszl^l 
HaznlOlIvA ol«*J.czjr. 
sal. puszka.·» 2.'» 
j pajnta tut— 

Shell Bark Hic 

kory orzechy,** 
10 ft. 651·, f. / C 
Calif. Xr. 1 o 

miqk. ekor. ^ 
orzechy, f. ZjC 
Gwiazd. iwieczk. 
bez zap. i j — 
nie k^p., p. I UC 
Hazel czy. Gr«pe 
Jutce, tuz. paj.but. 
2 19, .6k.b. 
$2: but. 

• « « 

Sucho skubane indyki. 22' c 

Sucho skubane Klimie 
s'.an 

funt 
Is'.and indyki'. 22'/2c 

świeżo nkul>aue kur- 
c/.ftu. specvainie | "7r 

j funt 1 / ^ 

ŚH leise Baltimore ^5/"" 
ostry , Kwarta 

Skopowina tylna 

ćwiartka. 
funt 1 Jb'»C 
.lijfnięciuił tyliiii 

ćwiartki 1 Sr· 
funt i CL 

•Jagnięcina pr/.ed. 
ćwiartuu ifir· 
funt IUL 
W y l>. mlek. pauz. 

cicię<\. nóżk.i | *r 
luh Loin, funt 1 / v 

Wy»ł. mlek, pas/., 

ciele·*..pier. lur. * a ~ 

łopatki. funt lTv 
Hii/el Brand szyn- 

ki. najlepsze w świr- 

15-Mc 
Ha/.el Brand sttinl 

». ineodna i chuda. 

specjalnie 
funt 
Ha/cl Brand wędz 

ki·wałki spec. 'lit r> 
funt *ljC 

14c 

12'iC 

Wy h. Spring: Val· 

20c 
Mała chuda kar· 

tnnuda. i 
funt lut 

Chude mało wie- 

przowe ł >patm, 
funt 

lln/el Brend wie- 
przowe kieł 
bus.ii. funt 

>Yyli. młode kukur. 
pasione · &i. i ~ 

funt 1 / C 

Świeże wędzone 
Finnun Had- 
die "L 

Importowane Ho- 

lenderskie śledzie. — 

mleczjki 7«·. — mie- 
szane, s^dek speova- 
™,yllM 65c 

Gwiazdzowy 1 95 

obiad z 1 kurą *= 
1 puszka Plum Putiding 
1 pu^zin wczeenego c/erwco. 

weg<> «rroszkii 

1 paiv.a Clust-r rodzynków 
1 pa· zkt cranberries 

1 i>«»k saleróm 

8 funtv słodkich kartofli 
1 pi>czka Ilu/el Mmc" Meftt 
a. funt i Sot-rial C' mbi ation M«7 

Owoce i Warzywa 
Duże blite Uortofle 
bus-.Iowy miech 

Cape Cod Cranberrles. 
duże. cwrwon·*. funt 

Grapo fruit, z 

vien M COr· 
ekor* tu. OVL 

Wyborne Forci 
da ki v le. 
2 funty 

Houie iiinde 
JM un <1-_ 
din>;. funt 

· , 
rv c»k* 

funt.... 
wy c.k« 20c 

w ina na uwiazanę. 

CooU'e Impérial, Great 
Western nlbo Black Seal Szam- 
pan. pudloStii: kwarta| Ac 
specvalnie m jutro za 1·«7 

Muuom's Extra Dry Pzam- ! 
jl>an. spdcyalnio ni jutrzejszą 
'sprzedaż, 12 kwart. ^ "7 
3'·.3; kwarta L·* i O | 

Imperial Clnb Rye nlbo Bour- 
bon. 14 letni. spec. *olon f ")C 
4.25: ł cal.. 2.26: peł.kw.I.juO 
Importowany HoUandQO ,, 

r.eneva Gin. k'alon. but. YOt 

iłli'1 Cognac 
Brandy, thren s'ar. 

3 butHki. | 
3.50: butelkal.^c 
Apricot Hramly. 

three star. specyamie 
po 3 butelki, i ^ 
3.50; butelka i »j£śO 
Cal. Port, Sherry, 

Muscalel. Sweed Ca- 
tawka. Cl a ret albo 
Rieslinc. trał. * -, 
1.3: » trał. za / ł/L· 
Reye albo Bourbon 

wdkti.2*al. f\*J 
9!i; jralon ^.V/ 
Import· hii'.pań«. 

Port. Shern, Mu«ca- 
tel alboClaret.' 
e. S'i; pal. 7.aJ .1.10 

MinnyorooK oiuei. 

w bondzie. OAr* 
kwarta za /OL 
Gaellr Old Snau 

Kler Scotch wódka, 
ló letnia, epecyalcie. 

3oute!ki4.25;| 
butelka r.a l.OU 
Californie Claret. 

Sl. Julian tjrpf.AQ,* 
galon spec. "Ot 
Kentucky Bour- 

bon albo Rjt. galon 
3 26: i gal. 
z* 
Pennevivanla Rye 

wódka. 2 galony ·: 
1 galon 2.69; — pńł 
galona 
r.a 

1.65 
il» Rye 
ony ·5 : 

»; — pół 

1.39 

ZAWIADOMIENIE 

Ta wielka $15 sprzedaż znana każdemu 

rozpocznie sie w piątek 
Wybór z tysięcy damskich sukien i wie- 

czornych kosty » m (Vu 

Stare eony 

$;O* 40, 50, 
75 do $i>5 $15 

3I,usimy ogra- 
inc/.yć zakup, 
do 2 Mikien 

Złbaczcie wok m wyetawoire te suknie. Zmienia- 
• my je codziennie. 

Wybór każdego męskiego palla i ubrania 

w naszvm zapasie 

Stroiae i Tniedo i 

b;zae«»wc u 
brania. 

Futrzane, futrem podszyte i futrem ugaroirowme, 
palta są jed>ne nie włączone. 

=t 
v- 


