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Πνιε w porę? 
MILENA M R AZO WI C'. 

( Ze zbioru nowel „Selam". ) 

— Mujo, nie opuszczaj mnie, 
I zaklinam cię na Boga, Mujo nie 

czyn tego! 
»Leiała na kolanach, czepiając 

się jego sukien, mała chuda ko- 

bieta z zapadniętemi oczyma I 

policzkami, a głos jej brzmiał 

głucho, krzykliwie. 
Żyły zabrzmiały z gniewu na 

czole młodego pięknego turka. 

| Chciał ją odtrącić od siebie, lec·: 

wstrzymał się. wzrokiem poto- 
czył po małą dymnej kuchni i 

spojrzał przez otwarte drzwi w 

dal, wzdłuż stoku góry, gdzie wi 

dniało Serajewo. 
Gruba biała powłoka śniegu po 

i krywała okoliczne wzgórza i mia 
sto. dyamenty w promieniach zi- 

mowego słońca. 

Zimny powiew wiatru wcisnął 
się do ciemnej izby : kobieta za- 

drżała a męzczyzna, zacierając 
ręce, posunął się ku drzwiom. 

— Puść mnie. Atija — rzekł 
szorstko. — Trzy razy wyrze- 
kłem słowa wyparcia się ciebie, 
a co jest nieodwołalne nawet wo- 

bec prawa. AYiesz o tem. Zrób- 

my więc koniec i daj mi odejść. 
I Tękncła. 

— O Mujo. ty światło mych 
oczu.. O. Allah, zlituj się nad bie- 

dnem stworzeniem, ja tego nie 

przeżyję.. 
— Czy pamiętasz, jak przywę- 

drowałeś z kraju arnautów. han- 

dlując słodyczami, biedny i cno- 

•y. la też samotnica pielęgnowa- 
łam cię i przysiągłeś nigdy mnie 
nie opuścić.. O Mujo. może bv- 

! łam za skąpa, za oszczędna.. Weź 

wszystko, ten dom i ogród i ow- 

ce. Wszystko jest twoje, tylko 
[ nie opuszczaj mnie. ( 

Zaśmiał się. 
— Będę wszystko miał bez 

ciebie i ładniejszy dom, większy 
ogród, dużo kmieci i ładniejszą.. 

Pod jej prze rażone m spojrze- 
niem urwał. Jeszcze silniejsze 
wypieki wystąpiły na jej twarz, 

— Λ więc dlatego, dlatego — 

! wyjąkała. Puściła jego suknie, i 
' wstała, chwiejąc się i trzymając! 

się ściany. 
Droga do drzwi więc była wol- 

na. a on się ocknął. Wpół dobro- 
dusznie, wpół szyderczo zajrzał 
jej w twarz. 

— Urodziłaś się nie w porę — 

rzekł. — I wyszedł pomału. 
Śnieg skrzypiał pod jego kro- 

kami, wrota w płocie ogrodu zx 

trzasły się. a za niemi zamarł i 

ten głos. Xastala cisza. W oddali 

7 wązkiej, stromej uliczki słychać 
było wrzawę dzieci, które powró- 
ciwszy z mejtef (szkoły), jeździ- 
ły saneczkami. 

Attija stała jeszcze nierucho-' 
mo z głową spuszczoną na piersi 
i z osłupiałym wzrokiem. Zimno 
ATÓciło jej przytomność. 

Trzęsąc się weszła do przyle- 
głego pokoju, usiadła na kanapie 
» wzięła małe lusterko do ręki, 

* które kupiła od przekupnia i bar- 

dzo dumną z niego była. Ukazy- 
wało jej dawniej tak mile obrą· 

gdy ę w nowych perłach 
bursztynu, albo naszyjniku z ma- 

łych złotych monet, lmb kwiata- 

mi ubranym fezie przeglądała. Λ 

dzisiaj? Dzisiaj patrzyły na nia 

śmiertelnie smętne oczy, zapada- 
jące oblicze, zmarszczkami i bó- 

lem ściągnięte usta. 
— Tak, nie w pore urodzonaś! 

Tak, tak, o wiele%za wcześnie dla 

młodego pięknego Muja szydziło 
zwierciadło. 

I złudne szkło wypadło jej z 

ręki i rozbiło się. 
— Za stara ! — rze*kła do sie- 

bie. 

Zdjęła sznury pereł i dukatów 
7. szyi, także i fez i zasłoniła gło- 
wę ciemną chustką, jak przystało 
na wdowę. 

Tak cicho, tak ponuro było w 

izbie. -Ciemne okienice wstrzy- 
mywały światło. Prawie trwożli- 
wie obejrzała się i wstała. 

Przez okno zobaczyła czerwo- 

r.o-pasiaste chusty dwuch mło- 

dych dziewcząt, które śmiejąc się 
i żartując, przechodziły i pomy- 
ślała o młodej żonie, którą sobie 

Mujo weźmie.. 
I biedna, opuszczona upadła 

bezsilnie na dywan. Ujrzała zno- 

wu w duszy obraz, jaki jej uka- 

zało lustro. 
— Oh, gdyby był mym synem ! 

— jęknęła — wtedy mógłby mnie 
kochać. — Oh, gdyby mym sy- 
nem był! 

Chciała płakać, płakać., lecz w 

oczach jej brakło łez. 

I zaczęły się schodzić sąsiadkt 
do biednej opuszczonej, aby ją 
pocieszać. Cała izba zapełniła się, 
a te, których mężowie nieobecni 

byli. zostawały na noc. Cały dom 

przewrócono, że spiżarni znikły 
zapasy, służące gotowały usta- 

wicznie kawę dla przyjaciółek, 
które siedząc na dywanach, żało- 

wały opuszczonej ł dawały jej do 
bre rady : 

— Słuchaj, Attija, w mojem 
sąsiedztwie mieszka hodża, który 
jak tylko ręką sobie potrze po 
czole i pomodli się, to Mujo całe 

swe życie wesoły nie będzie. 
— Nie, nie, hodża z Hamid 

Baba dżami jest większym cza- 

rodziejem. Idź do niego, jeżeli 
chcesz pozbyć się swej troski. 
On potrafi zdziałać, że Mujo wró- 
ci w trzech dniach do ciebie. 

— Ja też to potrafię — rzekli 

turczynka w średnim wieku, o 

smagłej twarzy i czarnvch jak 
węgiel oczach, lecz cóż to pomo- 
że Attiji? Jest odepchniętą (hain) 
to jest nieodwołalneni wobec lio- j 
ga i prawa. Mogłabym jej uwić 

wiązankę kwiatów, które działa- 

ją cuda, rzucone w twarz młodej 
żonie na drodze do domu jej mę- 
ża. Nigdyby Mujo już Attiji nie 

odstąpił; jej ostatni wzrok spo- 
cząłby na nim. A jeżeli już mu 

nie wolno jej kochać, jak żonę 
czciłby ją jak matkę. 

Attija siedziała dotąd nierucho 

mo w kącie, lecz słysząc ostatnie 
słowa ciemnowłosej turczynki, 
podniosła głowę i wpatrzyła się 
w nią, drżąc. 

I Kanite Hanum mówiła i mó- 
I 

wiła, a Attija mimowoli posuwa- 
ła się ku niej. Inne już dawno nie 

zważały na nie, śmiały się i roz- 

mawiały o czem innem, a gdy I 

się ściemniło i Kanite odchodzi- 
ła, to szepnęła Attiji: 

— A więc pójdziesz? 
Jatóby przestraszona zerwała 

się Attija. Wzrok miała błędny, 
wzdrygnęła się, lecz rzekła : 

—■ Pójdę! 
I wybrała się na poszukiwanie 

minionego szczęścia. 
Śnieg leżał tak wysoko i mięk 

ko, słońce świeciło również jasno, 
jak w dniu, w którym go straciła, 
a dzisiaj, dzisiaj był dzień, w któ- 

rym wiódł inną na jej miejsce. 
Wiedziała o tein, i była pozornie 
spokojną. Prawie wesoło spoglą- 
dała na drogę, którą mieli przy- 

być. „Oh, gdyby już nadeszli". 

Zdawało się jej. że czeka rok ca- 

ły. ,,Czy też młoda jest ładną, czy 

ją zaraz wynajdzie w gronie ko- 
biet?'' 

Zamyślona chodziła tam i na- 

zad na ważkiej w śniegu wydep- 
tanej ścieżce. Nikt jej nie spotkał 
komu by się jej zachowanie dzi- 

wnem wydawać mogło. Wzdłuż 

ulicy ciągną się płoty i gdzienie- 
gdzie tylko stał dom tyłem do uli- 

cy zwrócony. Najpierw czuła zi- 

mno i zaczęła prędzej chodzić, a- 

by się rozgrzać, ze świstem wy- 

dobywał się oddech z jej piersi i 

często wstrzymywała gwałtem 
kaszel. 

— Gdzie oni są. gdzie oni są— 

szeptała. 
Nagle uderzyła jej krew do 

głowy. Rozdrażniona stanęła; 110 

gi jej dygotały. Jakże gorąco by- 
ło jej pod zasłoną. Odchyliła 
ciężką feredżę i wyciągnęła ręikę, 
aby się przekonać o stanie powie- 
trza. 

— Jakżeż jest ciepło! Prawie 

jak w lecie, kwiaty powinny pa- 

chnąć, a ptaki śpiewać. To dzi- 

wne, a naokoło śnieg i lód... O- 

czy jej błyszczały i lekkim kro- 
kiem posunęła się naprzód. 

— Gdyby już przyszli, oh, nie 

doczekam się ich. 

Nagle powstał ruch w dużym 
domu na końcu ulicy. Wrota ot- 

warły się i wyjechał wielki, wy- 
soki wóz a na nim mnóstwo za- 

krytych turczynek. 
Strach ją ogarnął, jakże wyśpi 

na się na siedzenie do młodej żo- 

ny Muja? 
„Muja żona !" Czyż była na- 

prawdę między niemi? Gorącą 
falą biła jej krew do głowy; ogar- 
i ęła ją rozipacz, że może jej sio 

zamiar nie uda i nic zdobędzie 
szczęścia. 

Zbliżvł się wóz. Zawołała, abv 
v 

1 

stanął, lecz głos jej zesłabł i stłu- 

mił go turkot kół. 

Zdawało się jej, że traci zmy- 

sły. 
— Mujo! — krzyknęła. — Oh, 

Boże miłosierny; wróć mi go! 
'Nie daj mi ginąć z rozpaczy i ża- 

lu. 
Rzuciła się ku wozowi, aby go 

zatrzymać. Schwyciła go rekami 

! próbowała się wspiąć. Prawie 

że udało się jej. Urywanie szep- 
tała słowa arabskiego czarodziej- 
skiego zaklęcia, i trzymając się 
lewą ręką. prawą rzuciła wiązań- ι 

kę kwiecia w środek wozu w 

twarz zasłoniętej smukłej -tur- ι 

czynce. W tej chwili zsunęła się | 

na ziemie. 1 

η 

Woźnica, który chciał zatrzy- j 
ł mać konie, skręcił je teraz prze- ' 

I rażony na bok. 
— Jedź ! jedź ! — krzyczały ko- | 

biety. — Przekleństwo na wiedź- | 
I 

I me. 

W kilku minutach zniknęły za ι 

I rogiem. 
Attija leżała bez ruchu na brze- 

gu_ulicy.Czyż ją koń kopytem u- 

; derzył, czy przejechały ją koła— 

kto wie ? — 

Nadjechał szybko drugi w3z, 
| 
I Jechali w nim młodzi chłopcy; 
Mujo i jego goście. 

Gdy Mujo zobaczył kobiecą po 
stać w czerni leżącą przy drodze, 

przejęła go groza. Zszedł z wozu, 

• mimo, że go inni wstrzymywali i 

podszedł ku niej, ociągając się, 

lęcz pchany jakby nieprzepartą 
siłą,, pochylił się nad nią. 

Pomału otworzyła Attija oczy; 

I błyslk niewypowiedzianego szczę 

ścia rozjaśnił je, ciężko podnio- 
sła się pierś. 

— Mujo — wyszepnęła z u- 

1 śmiechem, gdy on jej głowę pod- 
trzymywał — Mujo! 

\ ./ 

Nagle zabarwiła krew jej za- 

słonę i przestraszony puścił jej 
głowę na śnieg. 

Drużba podbiegł ku ni-jnu i 

odciągnął go gwałtem. 
— Zostaw tę kobietę, — rzekł 

— możemy mieć nieprzyjemności 
z tego. Wiesz? 

\Vóz ruszył, lecz nim zn\\\*ą\ 
za rogiem, wstała opuszona, nad- 

ludzką jakby silą i jej ostatnie 

sp 'rżenie skierowało się ku nie- 

wiernemu, który dążył do mło- 

dej żony. 
Czemuż nie zamknçlv się jej 

wierne oczy chwilę pierwej, gdy 
spoczywały w jego ramionach, 
czemu musiała też „ :iie w porę" 
— umierać!?! 

Serajewo. Przekład Iiel?ny H. 

„Dziennik Chicagoski" moins 

zamawiać u następujących agen- 

tów: Jones, 3927 N. Troy ulica. 

SIcbód. 4021. M M.->nHcrIlo ave. 

o 

Prncnjraa π śrfldmlrirftir — Kup to- 

bie tam DZIENNIK CHICAGOSKI 
Imlalo czytaj oolska cazete w tramwa- 

ju rdy Jedziesz do domu. Niech pozna· 

la obconarodowcy nasza ·ϋ· liczebna. 

KS. FRANCISZEK GORDON, 

Dwadzieścia Nauk 
1). Ctiryetus dwlattodcia świata. — Nauk* wy- | 

gtoaaona w aobot# po niedzieli 14-teJ Wielkie- 

go Poeta w k ode iwie Najśw. Maryl Pan ar w 

Krakowie, r. 11»δ. 
Β). Kornel FJeJakl. — Nauka wygłoeona poć czaj 

naboiedatwa lałobnego ca duaa« Kornela 1'JeJ- 
oktego. w kodciele iw Sczniatawa Koatkl, dni* 
11 lletepada, 1897 r.. w Chicago. Iii, 

·). Mary· naeaą ML·Cny al4. — Nauka ku ex cl 

Najiwidt. Mar7' Panny wygloaaong do Alum- 
nflw, Zgrom. Zmar, FaAeklego aa Mentorell 

w roku 1817. 
4). O cari Otwmaów świętych. — Nauka wygłoazo- 

na 1 okaxyl poświecenia Statuy M. B. Loretad- 
akiej w kodclele Św. Staniała w a K.. w Chicago, 
w r. 18®8. 

5). Ofiara Chryetnea na Kraytç. — Nauka wy- 

L głoeiona w trzeci* niedziele Wielkiego Poetu 
· w kodclele iw. Itan'.ziawa Koatkl. w Chlęago, 

w r. 1892. 
·). Ofiary Burego Teetamentu. Figura Ofiary 

Cbryetaea. — Nauka wygłoazona w kodclele 

Najśw. Maryl Panny w Krakowie, dnia 16-go 
eaerwc*. 1815 roku. 

Τ). O Mer* PańakJeJ. — Nauka wygfoaaena we 

Wielki Flgtek w kodclele w Polakiem Koro- 

nowie. dnia S-fo kwietnia, roku 1898. 

·). O Nalainem Mwchaala Masy iw. — Nauka 
wygłoMona w koiclele NaJiwlçtaxeJ Maryl 
Panny, w Krakowie, w r. 1895. 

t). O Oflerae Macy iw. — Nauka wjgloeaona w 

cewarta niedziele Wielkiego £patu w kodclele 
iw. Btanlaława Koetkl, w Chicago, roku 189J. 

10. O potrzebie pokuty. — Nauka wygtłetona w 

pigtg niedzielę Wielkiego Poetu w kHclele św. 
8tan. Κ. v Chicago, 1892 r. 

11). O praeenacsenin całowleka. -—Nauka wygło- 
aaona w pierweeg nledalelę Wielkiego Postu 
w kościele iw. Stu. K., w Chicago, 1892 r. 

12). O *«diJe OAafcecmym. — Nauka wygłoszona 
w kościele Św. Stan. K.. w Chicago, w ostatnio 
niedziel· po świątkach, w r. 1890, 

1β). O idÉt sacaeeółfarym po śmierci. — Nauka 
wygłoiaoua w druga ttiediielg Wielkiego Po- 
•tu w kościele éw. Stan. K.. w Chicago, 18 92 r. 

14) O éwictrm Jócefle. — Nauka wygłoszona w 

kościele Św. Jôiefa w Krakowie, w r. 1895. 

15). O Wiera*. — Nauka wygłoszona do Alumnów 
Zgr. Zm. Pańskiego, na Mento^ell. w r. 1888. 

10). Pokój ludziom Dobrej Woli. — Nauka wygło- 
szona na urociyetośd Boiego Narodzenia w ko- 

ściół· Św. 8tan. K., w Chicago, o godzinie 4tej 
rano, w r. 1896, 

17). éluby Zakonne. — Nauka wygłoszona w ka- 

plicy Św. Jdxefa u k*. ks. Zmartwychwstańców 
w Rzymie, dnia 1 listopada. 1895 r. 

10). Urocaystośl Wniebowzięcia Ν. M. P. — Nauka 
wygloasona w kościele Św. Btaa. K., w Chicago 
r. 1890. 

10.) Wiara podstawa sacaeścda. «—Nauka wygło- 
szona w kościele Św. Wojciecha Β. I M. w Chi- 
cago, dnia 24-go kwietnia. 1892 r. 

CO). Zagajenie Obchodu Styozniowego — urzgdro- 

n«fo staraniem Tow, \flodz. Św. Kaźmierza K. 
— Mowa wyfłoMona w hall Św. Stan. K,, w 

Chicago, r. 1S9S. 

Cena i a jeden egzemplarz . . ivc 

Cena całej seryi $1.75 
Do nabyoim w biwrwę DZIENNIKA CHIC Λ O O SKIE O O, 1457 W. Division w t. 

αΤ □ I 
Koops 5% Tykiely, 

rkl Chlcajgo^yje^atAshjand Ave. 

z Każdem Zakupnem 

? Te Śliczne, Oprawione Artystyczne Panels: Darmo! p 
(R> 

Do Gwiazdki 
z Zakupnem za przeszło $3.00 

Od jutra aż do gwiazdki ofiarujemy wam wybór z 16 różnych przedmiotów 
artystycznych, ,pięknie oprawione pod szkłem, jako upominek w celu wykaza- 
nia, iż oceniamy nasze poparcie w ciągu roku. Te artystyczne panels są wszyst- 
ko reprodukcye słynnych malowideł, i sprzedawane byłyby w składach /a naj- 

mniej $1.00. W dodatku do naszych 5% tykietów — rzecz wartościowa sama w 

sobie — ofiarujemy te upominki zupełnie darmo każdemu kto zakupi towarów 
w sumie przeszło 3.00. Radzimy przyjść wcześnie abyście mogli mieć wybór, 
gdyż chociaż mamy ich wielki zapas, nie możemy was zapewnić, że je znowu o- 

trzymamy, gdy tych zabraknie 
Dwa eleganckie style są ofiarowane szeroka biała rama i białe obramowanie 

Złota rama i mieniące obramowanie. 
KUPUJCIE NA POCZĄTKU TYGODNN1A, WCZEŚNIE WE DNIE. 

Kiosk upominków — drugie piętro. 

Kraina Zabawek jest Otwartą dla Dzieci Zwiedzcie ją J eraz. j 
llinte rmnlluwnnr nkladaue łóżku «11» lulek, OQ 
nlrlkie, tylko pu 

* ·Οί/ 

lllał*· finalionnne komody, majo dwie «eu- O QO 
fiady, wielkie limtro, po Λ·ϊ7θ 
WyMokle krzesełka dla lalek, Cn 
Kpecyalnie tylko |»o Owv 

Alumlnowc naczynia do gotowania, wlyczane 1 ΛΑ 

no S sztuk w pudełku, ca A ·νν 

Alumlnowy Nrnvl* (1 filiżanek i podstawek, «i taleł OC 
r*y, I» ł>żek, cukierniczka 1 dzbanuszek, do śniiet. 1·ώΟ 
Porcelanowy steru!*, pięknie dekorowany, o ζΛ 
specjalnie po 08e. $l..'ll> i «·ΟνΙ 
Tablice ścienne, pięknie pokostowane, QC| 
specyalnlc tylko po ΓιΙΙι· i 

Kortepiauy, mahoniowe wykończenie, η Q Q 
po ΓΛο i wyżej do 
\Vd?.ki, angielskiego etylu, specjalnie na α QO 
tC wielko wyprzedaż, po UÏ.4S i 

C'xerwone wôxiki do lalek natur, lub niwę wy- >7 QQ 
kończenie, pu &t.4N 1 wyżej do · ·ϊ/0 
Hlcykle, awykte k»la lub z gumami, Q O 

po 2.4S i wyżej do ' ·ΐ7θ 
Automobile, czerwone żrtltc, zielone i brunatne, emalio- 
wane, kompletnie * trąbo i lampo QQ 
za 8.08 i wyżej do 914.00. Inne, po $41,48 i f iî/Ο 

Β ASEMEXT. Dandy Dan, rodzaj tray kołowca z "7 Ł1U 

przj NfiiNon unym koniem, Mpeoyulnic r.n /«c/O 
ilobby kunie, pięknie wykończone, majij wiodło | g λα 

i podkowy, po U.4N | «vyxej do lûaUU 
Mańki, Ntenmc bardzo dobrze zrobione O ΩΟ 
*pecyalnie po DHc | wyżej do ^·*/0 
Dziewczęce po 5<>c i wyżej do $1.75. 
S h υ o fly* po 9I.%I i wyżej Q Q Q 
do 

Δ»υθ 

llenilienki dln chłopców «tpecyainie tylko Q ng 
po 50c i wyżej do 

μ·«9 
American model builder, upecyalnie "7 grt 

po iiOc i wyżej do 
· ·Ον 

Komplety narzędzi, npecyalnle tylko Q (JA 
po 91.no I wyżej do 

«·Ον 
Mechaniczne pociijul, bardzo dobre, C Cfl 
po Oi)c i wyżej do 

OtOv 
Zabawki do nakręcania, automobile, wagony, wozy dra- 

biniaste, lokomotywy, coaeter* 1 kaczki 1 QQ 
po (ll)c I wyżej do 

1 ·ΐ/0 
Konie nn platformach, pociągane naturalni) A QQ 
MkAri), po Ąl.itO i wyżej do ^·2/O 
Wypchane zwierzęta, pociągane aknaml tem 1 OC 

l»o ïfle I wyżej do 
««O 

Klocki do Inidownala npecyalnie 1 gA 
po 25c 1 wyżej do 

I «WV 

Czysto Welniane Velour Płaszcze dla Dam i Dziewcząt 
Damskie Płaszcze — 

Dnmskip płiiJizcze — «robiono * czy- 
sto wrtnluncj vrlnur liriinatne i zle- 
lonp, nowo wojskowe Mtyle, z pa*- 
klom naokoło i wielki; ftprzqczki). — 

AVszjstkie maili tvielkl Ntorm koł- 

nierz, Klfhokic kioM/.onio i ozdobne 
iiinnkicty. Skcleton poÛMotvkai ■/. 

csnrnoKO atłasu, wszystkie snowki 
obszyto tnśmi) i obrzucane, $1ίΓ>.00 
płaszcze, jutro po 

Dziecięce Płaszcze— 
Dziecięce płji.<ze/.o, zrobione z ilobrcj 
wcłuiancj volour, burgundy i zielo- 
no, najpopularniejsze nowe modele 
tego sezonu z nowa» falista spódni- 
czki), całkiem potlszewkowanc, z do 

brytu atłasem w Mtiisownyui kolorze. 
Kołnierz z korami beaver, wielkości 
U tlo 10, tylko po 

Damskie Płaszcze — 

Damskie plnuRte, r.rol)ioiu> z γζ]ί«Ιο I 

urlnianrj velour, wszystkie pożądane | 
kolory, najnowsze pAI-nujukowp »lv|i· 

/ szerokim paskiem τ x|)r/.i)c/.kn z pr»i | 
ilu i w tyle. Kołnierz,, mankiety I wierz 
chy keszcfi upiększone <·■) Ι>οκηΐι» ke- 
γ.ίιιιΙ mole. Całkiem poiUieivkonane — 

prawdziwym czarnym Sol atłasem. — j 
Wszystkie płaMcir, jatro, specy- 
alnie po 

Dziewczęce Płaszcze- 
Dziewczęce płaszeze — zrobione z bo- 

gatej czysto wełnianej velour, brunat- 
ne i burgundy, nowe wojskowe etyle, 
z paskiem naokoło i sprzt)czki|, falista 
spódniczka, ŃciifKane w pasie, ozdoltio- 
ne guzikami, upiększone kieszenie i fu- 
trem upiększony kołnierz i mankiety, 
wielkości do 14 lat, tylko po 

Zimowe Trzewiki 
———m 1 J a 

—wi 

Damxkle trzewiki. cirninc i jaano 
shvo, także lilale nkórkotrr, wjHokie 
H/,niir«łvnnp, l.oui* οΙιιίιμ>,ι λ λλ 

Ocrniune po iU»vU 

Damskie trzewiki. czarne «kôrkowe 
*/.nurowaue i zapinane, Ńrednie lui» 

nynoklr obrany, epccynl- Λ ΛΛ 

nic ocenione po iiwU 

llnvana tirnnatne trzewiki x cielę- 
cej «kory, dla panien i doraNtajqcych 
dziewcząt. wjnokie «murowaae, an- 

gielskie ν pa cerowe przyAzwy, nielk. 
do -, 

— H.ótl, wit'IkoW' g ΛΑ 

do 7, po 
5«vU 

Chłopięce trzewiki, zrobione κ Ha\a 
na Itrunatnej cielęcej Mkóry, κζηιι- 

rotvane, uiiRlel-tkle |ir/.j«nvy, tvnzy- 

Nlkle wielkości, «peeynlnie A ΛΛ 

ocenione, po "iww 

! Damska nowa Odzież 
Damskie Suknie w pas 
Damskie suknie w pun, z rxvN(» weł 
nlanreo popiinii, cranatour i r/ar- 

nc, noue «tj'li'i piękni· zakładki nn 

l>iodracli, falisty sprtd i ικανό modne 
kieszenie, |S,50 modele, tylko 

$6.95 
Suknie — 

Damskie Milknie, z liocnteKo jedwa- 
bnego aksamitu, Jersey odwrotna 

Mirona, deseniowane do diuK'ieKo η<ι· 

sxenia i stylu, nowe wojskowe efek- 
ta, z paskiem i sprzijezkt), wszyst- 
kie nu snknle po 

$25.00 

Sugestya Upominków 
l'içkne nowo krawa- 

ty na gwiazdkę «lia 

mężczyzn, w wielkim 
iiHort menele· popular 
ne mielenie I kMztnł- 

ly. WxzjHtkie, pożjjda 
ne kwieelMte derenie 

ni) włi|czane. I<ep»e 

gatunki *j| w ρ lęk— 
η y eh pndetkaeli 1 m ta 

tiotriq luirtl/.o użyte- 
czne upominki gwiax 
dkowc. Speeyalnie o- 

eenione po 

" 

35c do $2.00 

Chłopięca nowa Odzież 
ubrania — 

CklopU'cr ubrania z czysto wcłiiiiine- 
κο Ncriu niehlesklecro tv liidiiycli \or 

folk fasonach, wielkości do II lat; 

surduty μ;) ζ pasem I majo front ζ 

zakładkami; kimenie niiiiq klapy i 

sn zapinane, 7.50 modele, |J ΛΕ? 

t> Iko po 
D.łJD 

Palta — 

Chłopięce pultu z urultej siwej weł- 
nianej eliiiicłiilla mutcryi, wielkości 
Il do S lat. w nowych wojskowych 
fasonach, tka dwa rzędy κιι/lków, z 

pasem w tyle i ciepło podszewko wa- 

lie, całkowicie .Nlicpherd kratkowała 
ninterya, spccyalnie 5.95 

3T 

S 

Wyborne Mięso 
Najlepsze endło od 0 do 1-. OO 

funt z:i 
"OC 

NujleiiKy.ii nr. I wieprzowa 
karbonada, funt 
Xajiep*zy i»ut roast beef, l/j 
fuut xi· 

lOC 
Wyborna zwijaua wołowi Q >J l _ 

nu u«l żeber na pieczeń, flinta » 2 C 
Świcie wieprzowe ka- Ot 1 

walki, fu»* t<< «Î/2C 
Domowo skubane kury» Λ *-» 

funt za 
^ C 

Cielęcina na pieczeń, -i Q.I. « 

funt za 
1 O 2 C 

W ędliny 
Wędzone kawałki od β ilo 1- ΟΛ- 
funt za 

wwC 
Wędzone żeberka, funt 18c 
Cal li szynki, funt za «4V4e 

Swift* Preni. szynki, funt za iłlc 

Urisket sioniua, funt za .'{fie 

Wybrane, Przeświecane Jajka, Tuzin 39c 
Gnlvanic mydło 
10 kawałków za T^C 
(inindmns proszek do 
prania, wielka 1 O 

pnczka /.a I OL 
Gotowana szynka, kra- 
jana mi lanińnle-^ Q _ 

nie funt z» "OC 
Polska i frnnkfurckn 
kiełbasa, 1 Q.I. — 

funt *a 1 O 2 C 
QiiakeV rolleil Q ^ /■· 
oatN, paczka 2 C 
Koons najlepsza nii|kii— 
5 funtowy Q[J 
worek za OiJC. 
Dobre Creamery A Q r% 
■naslo, flint "«'C 
Wyborny przesiewany— 
Telmo wczesny ezerwco 
wy Broszek, 'l β 
puszka za liJC 

Dobro Santa tlalA 
ra ślinki, funt JLwC 
Wyborne czerwono kar 
tofle, pek 33C 
Wyborna inłata w »ęłftw 
kuch. £ 
|»o li V» 

Extra dobre Jersey ułotl 
kle kartofle, .'5 ΟΛ 
funty ma £t\J C 
Extra dobre nu- 1 O 

dle. funt L£tC 
.Najlepsza Xavy fa.sola, 
funt Ιβΐ 1o2C 
,\ ajlep.s/.a exeNka żytnia 
inijkn, 1'ilNburj's mar- 

ki, Wi beoseki 1 

worek za 1 · «*) 
Mew Century uigka Vit 
beiikl worek SI.45 — 

Vi becski Ο ΟΡ 
worek ζ» £ι·0\3 
Victor rodzynki /. zinrn- 
kiinii, iiiKzkn 10c 
Dundee wyparowane — 

mleko, wymika ΙΟ 

pus/ka xxi Χ OC 
American Family mydło 
10 kuwałków 53c 
(•arden nty zapałki —! 
tuzin pudelek 18c 
Kil 1er pomidorowy eat- 

Hiip, butelka 10c 
tiolden Ilod Chili «on —I 
wielka butelka, na 

tę sprzedaż, 1 fi/» i 
Lutelka za XQC| 

Ciasika i Cukierki 
Singer NnnpN, funt lOc 
«„.vira κ»Ι· 50e aportowane θ·7 
czekoladki, funt r.a Ot C 
Czekoladowe maruhinellow Q C _ 

Nquaren, funt eu «OC 

Wina i Likiery || 
Xew factory tytoń, 1 funtowe i{J .Q 
lilaMzanki, funt ia tOC | q 
«... „„r.. ... 25c *3 
Monogram żytnldwka. peina 1 Λ Q i" 
knnrtmva butelka 1·ΗΣ7 .Q 
Ited Star marki dobry Mary kiiem- ! Q 
mel, pełna kwartoua bu- 1 yJg 
telka, za I ·40 | ^ 

Everiîlailf nfidka, butelkowana w 

bomlzle, knartona butelka 1.75 

To 
1° Î? 

Koyal Crown port I wloakle Swlw 
Sherry, pełna kwartuwa^ f / 
butelka z. a tUC. » ■ 

ΪΪΤΠΓΓΙΤΒ· in 

«bk. 

Wszystk m krewnym i znajomym donosimy tę smutną wia- 

domość iż najukochańszy mąż i ojciec nasz 

JÓZEF HENRYK URBAN 
członek Towarzystwa Młodzieży św. Floryana, Harmonia grupa 

No. 4 71 w. NTar. Pol., La Fayette Council No. 361, Knights of 

Columbus i Policemen's Benevolent Association, 

pożegnał się z tym światem, przez nieszczęśliwy wypadek, opatrzo- 

ny św. Sakramentami, dnia 6go grudnia, o godzinie lszej zrana, 

przeżywszy lat 41. 
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia lOgo grudnia, o 

godzinie 9tej rano, z domu żałoby pnr. 2244 Powell ave., do ko- 

ścioła Św. Trójcy, a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek zapraszamy wszystkich krewnych 

1 znajomych, w ciężkim żalu pogrążeni: 
Rozalia Urban, żona; Virginia i Loretta, córki; Anna Urban, 

matka ; Ignacy i Katarzyna Pubantz, teściowie wraz z rodziną. 

CZYTAJCIE OGŁOSZENIA W „DZIENNIKU CHICAGOSłCIM." 
* 


