
Naszyjnik Królowej 
najpełniejszych powieści 

Dumasa, ojca, czytanych zawsze 
z wiełkiem zaciekawieniem, nale- 

ży, oboko „Muszkieterów" i „Hra. 

biego Monte-Christo", zatytuło- 
wana: „Naszyjnik królowej" 
1 rescią tej powieści jest słynny 
proces z końca XVIII wieku, spo- 

wodowany kradzieżą naszyjnika 

królowej Maryi Antoniny. Głów- 

ną postacią tego procesu była Jo- 
anna de Valois Saint-Remy hr. de 

La Motte. Ojciec jej. zrujnowa- 

ny szlachcic, umieścił ją w opa- 
ctwie Longschamps, skąd uciekte 

i wyszła za markiza de La Mot 

te. Przybyli oboje do Paryża 

lidzie zamieszani zostali w spra 

wę naszyjnika. W* r. l»Si, Joan- 
na została skazaną na biczowani* 

piętnowanie i dożywotne więzie 
nie, lecz rok później uciekła 2 

Salpetriere i w Londynie połączy 
ła się z mężem, Który też zdoła· 

uciec przed galerami dożywotnie 
mi. \\* Londynie też owa awan- 

turnica miała w r. zakoń 

czyć życie samobójstwem, wvsko 

czywszv przez okno. W ostatnin 

czasie jednak okazało się, że żył* 
ona znacznie dłużej, a koniec je 
nie był tragicznym. Oto :o w te 
mierze pisze jedno z czasopi ;n 

paryskich : 

„Dzienniki znów przypominaj; 
smutną bohaterkę wesołegc 
XVIII wieku, która w herbi( 

swoim nosiła królewską lilię Bur 

bonów, a na piersiach piętno hań 

by, wypalone przez kata: Joanny 
Valois de La Motte. L'zceni bada 

cze stwierdzili bowiem, że nie u 

marla ona w Londynie śmierci; 

samobójczą, lecz długo jeszc^< 

żyła w zapadłym kącie Krymu 

gdzie obecnie poszukują jej gro 
L»U. 

Lekkomyślne i dobroduszni 

społeczeństwo XVIII w., a wła 

śęiwie jego sfery „wyższe", wy 
dały wielu tego rodzaju awantur 

ników, z pomiędzy których Joan 
na de La Motte wyróżnia się tyl 
ko tern że nie dopuściła się samo· 
zwaństwa i że okazała się *vi e 

śmiałą w usiłowaniach osią<;nię 
cia karygodnych celów. Zre<zt; 

całe jej życie toczyło się zwyrfłen 
trybem Ttttz XvykoIejoim:ii, *ia 

jąc jej poznać to gorycz strasznej 
nędzy, to znów bezmyślne rozko- 

sze owego wieku, zmuszając j·"] 
do pobytu i w najohydniejszycli 
zaułkach, i w pałacach, i w ustro. 

ni klasztornej, i w lochach wię- 

ziennych. 
W ósmym roku życia, przyo- 

dziana w wstrętne łachmany, że- 

brze po ulicach Paryża, opowiada- 
jąc każdemu, iż jest „sierotą krw: 

królewskiej". Niektórzy oburzą· 

ją się na to, gdyż sądzą, że małj 

żebraczka odważa się na samo 

zwańczość w celach wyzysku 
Lecz Joanna ma prawo do tej na- 

zwy — ona jest istotnie, po o:cu 

potomkiem królewskiego rodu 

Burbonów. Jakaś markiza lituje 
, się nad sierotą i przygarnia ją dc 
. siebie. Umieszcza ją w magazy- 
nie mód, a niezależnie od tegc 

; wyjednywa jej, dzięki swym st> 

sunikom, skromną pensyę rządo- 

wą. Ze środowiska modniafek 

Joanna dostaje się w środowiskc 

„szlachetnie urodzonych panien 
' 

do klasztoru, gdzie na wychowa- 
nie przyjmują tylko córki dostoj- 
nych rodów. 

Samolubne dążenia, żądza wy 
i bicia się bądź co bądź na wierzch 
. zdobycia stanowiska i majątku 
11 które nurtowały w Joannie juz 
I wówczas gdy żebrała po ulicach 

nie opuszczają jej i teraz. W iet 

XVIII otacza się rozlkoszą, upaja 

się nią — Joanna też o tem tylke 
, marzy, aby osiągnąć środki dc 

wspaniałego życia, wśród blasku 

i przepychu, jak przystoi na „la 

torośl królewskiego rodu". 1al< 

siebie zawsze z dumą nazywa. 

I Lata mijają, a los wciąż jest dla 

niej surowym. W ychodzi za mai 
: za nieznacznego szlachcica z pro- 

wincyi, który bezprawnie przy- 

właszczył sobie tytuł . hrabiego 

Oboje myślą dniem i nocą o zdo 

byciu bogactw, lecz tymczasetr 

muszą cierpieć nędzę. Joanna 
stara się wyrobie sobie stosunk 

wśród arystokracyi, a przez nie 

pewną pomoc materyalną. W o 

wy m wieku taka pomoc należałć 

do obowiązków klasowych. 
Ale starania Joanny są bezo 

wocne. Rzadko kiedy otrzymuj* 
zapomogi. Przymiera tedy gło- 
dem, niekiedy tylko posila się v* 

garkuc4tniach ostatniego rzędu, ? 

ymn je w spania 

łe mieszkanie ma przy sobie cały 
sztab służby. Mówiąc nawiasem 
— wiele osób arystokratycznych 
tafc się urządzało wówczas. Trze- 
ba i to dodać, że służba ówczesna 

odznaczała się przywiązaniem cfo 
swoich chlebodawców i nie o- 

puszczała ich nawet wtedy, kie- 

dy przyjaciele się od nich odwra- 
. cali. 

Wśród tych niepowodzeń, Jo- 
, anna obmyśliła nowy plan. Zdoła- 

ła się zapoznać z Ludwikiem Re- 
lie Edwardem księciem kardyna- 
łem de Rohan Guemene, jałmuż- 
nikiem Maryi Antoniny. Magnat 
ten, lubiący życie wesołe i zbyt- 
kowne, niekiedy wspierał Joannę 
nieznacznemi kwotami. Pewnego 

, razu Joanna zjawiła się u niego i 

oświadczyła, zastrzegłszy sobie 

ścisłą tajemnicę, że przychodzi z 

propozycyą. Książę kardynał jest 
w niełasce u królowej, ona dobrze 
wie o tem i gotowa jest pośredni- 

> czyć w pojednaniu. Łatwo jej to 

nawet przyjdzie, niech tylko ksią- 
kardynał napisze list do królo- 

wej. 
De Rohan, zwykle ostrożny, w 

danym jednak razie wpadł w za- 

stawione sidła szalbierki, tembar. 

dziej, że od dawna już się starał o 

pojednanie z Maryą Antoniną i 

gotów był na wszelkie ofiary, a- 

żeby ten ceł osiągnąć. Uwierzył 
przeto awanturnicy, napisał list 

żądany. Odpowiedź wcale pomyśl- 
na, nadeszła rychle, również przez 

Joannę. Oczywiście list królowej 

był sfałszowany. Zawiązała się 
ożywiona korespondencya, przy- 

czem de Rohan, w zamian za 

swoje listy, otrzymywawł wciąż 
słaszowane odpowiedzi królbwej, 

która o niczem nie wiedziała. 

Bezczelność Joanny doszła do te- 

go stopnia, że urządziła schadzkę 

tajemną "de Rohana z rzekomą 

królową w ogrodzie pałacowym 
w nocy, przebrawszy za nią pew 
ną kobietę, bardzo podobną do 

Maryi Antoniny... W jednym z 

następnych listów królowej znaj- 

dowało się żądanie, żeby kardy- 
nał doręczył Joannie znaczną su. 

mę, jako zapomogę dla „pewnej 
znakomitej a podupadłej rodzi- 

ny". De Rohan niezwłocznie żą- 
danie to spełnił. Wreszcie zjawił 
się na porządku dziennym „na- 

szyjnik królowej". 
*Marya Antonina bardzo lubiła 

klejnoty, a zwłaszcza brylanty. 
Jubilerzy paryscy, wiedząc o tem, 

przygotowali wspaniały naszyj- 
nik, zebrawszy w tym celu naj- 

piękniejsze i największe brylanty 
z całej Europy. Był on arcydzie- 
łem sztuki jubilerskiej, a koszto- 
wał bajeczną sumę ; jubilerzy jed- 
nak byli pewni, że królowa kupi 
naszyjnik bez targu, przyczem, 

naturalnie czekał ich świetny za- 
robek. Świat cały zresztą wiedział 

o wspaniałościach i rozrzutności 

Wersalu, gdzie na sam stół wy- 
dawano 4 miliony liwrów rocz- 
nie. Jedna z komnat pałacu Tria. 

non miała ściany wyłożone bry- 
lantami.... 

Jubilerów atoli spotkał zawód: 
królowa nie chciała nabyć naszyj- 
nika, ze względu na jego wysoką 

cenęv Taki obrót rzeczy groził im 

bankructwem, gdyż na zakup bry- 
lantów zaciągnęli znaczną po- 

życzkę, a wierzyciele żądali zwro- 
tu kapitałów. 
Wówczas występuje na widow- 

nię Joanna. Oznajmia ona, zaw- 
sze w ścisłej tajemnicy, ks. de 

Rohan, że królowa bardzo pragnie 

posiadać naszyjnik, lecz może go 
nabyć tylko na spłaty. De Rohan 

przywołuje jubilerów, zawiadamia 
ich o warunkach królowej, ci zaś 

chętnie się na nie zgadzają. Cho- 
dzi o podpisanie umowy przez 

królowę. Wręczają dokument od- 

nośny Joannie, a ta po kilku 

dniach oddaje im go z podpisem 

Maryi Antoniny. I tym razem 

podpis był sfałszowany. Otrzy- 

mawszy dokument, jubilerzy do- 

ręczają naszyjnik Joannie. 
Awanturnica cel osiągnęła. Sta- 

ła się posiadaczką milionów. Msż 

jej niezwłocznie część brylantów 
naszyjnika sprzedał jubilerom w 

Londynie, a wróciwszy do Pary- 

ża, rozpoczął, wraz z godną swo- 

ją małżonką, prowadzić magna- 
ckie życie. Wkrótce jednak awan- 

turnicza para, nie chcąc razić o- 

czu mieszkańców stolicy, przenio- 
sła się do Barsur Aube, nabywszy 
tam wspaniały zamelk i w dal- 

szym ciągu używała nikczemnym 

sposobem zdobytych bogactw. 
Lecz wszystko ma swój ko- 

niec. Ju-bilerzy ni^ otrzymując 
należnych im rąt,'^ udają się 
wprost do królową, a wtedy o- 

szustwo wychodi jaw. Poszu- 

:ują winowajców i przedewszyst- 
:iem zwracają się do ks. de Ro- 
ian który przecież prowadził z 

limi układy. Z rozkazir'krla, ksią 
e został zamknięty w Bastylii, 
ednocześnie z nim, aresztowano 

oannę i wielu innych osób, a w 

eh liczbie hr. Cagliostro. Awan- 
urnik ten, mistrz masoneryi, u- 

hodził za czarownika i maga, 

ozgłaszał, że potrafi robić złoto 

eleksir wiecznego życia. 
Joanna usiłowała się uniewin- 

iić kosztem innych. Jako wino- 

wajców wskazywała de Rohana i 

Cagliostro. Lecz śledztwo wydo- 

iyło prawdę. Proces ciągnął się 

ały rok niemal, stał się taik głoś. 
ym, że zainteresował całą Euro- 

ę. Ostatecznie sąd uniewinnił u- 

irię>zionych, z wyjątkiem Joanny 
jej męża. Joanna skazaną zosta-J 
a — jak już nadmieniliśmy — na 
ubliczne biczowanie, napiętno-l 
/anie rozpalonem żelazem i na 

więzienie. Karę odsiadywać za- 

zęła w czerwcu 1786. 

Niedługo jednak pozostawała 
s więzieniu. W następnym roicu 

dało jej się zbiedz i ukryć w 

.ondynie. Tam rozgłosiła wiado. 

ność, jakoby zginęła, wysko- 

zywszy z okna. Przebiegła szal- 

iertka tą wiadomością chciała za- 

rżeć po sobie ślady, gdyż z Lon- 

ynu udała się do Petersburga, i 

;dzie zamieszkała pod nazwi-j 
kiem hrabiny de Hachett. Z 

'etersburga pojechała aż do Kry- 
iu i tam w małem miasteczku, w 

obliżu Teodozyi, spędziła resztę 

życia w zupełnem odosobnieniu. 

We Francyi o niej rychle zapo- 
mniano, lecz „proces naszyjnika" 
tak wzburzył umysły, że Mira- 
beau nie bez słuszności powie- 
dział/ iż „był on preludyum Wiel- 

kiej Rewolucyi". 

Fałszywe połączenie. 
„Gaulois" opowiada anegdotę, 

za której prawdziwość ręczy. Pe- 
wien pan, którego żona wśród 

nagłych bólów zemdlała, pytał 
lekarza telefonicznie o radę. Za- 

wiązała się następująca rozmowa: 
— Moja żona skarży się na gwał- 
towne bóle i kłucie w boku. Co 

robić? — Zrób pan jej natych- 
miast ciepły okład a potem.... 
— W tej chwili przerwano roz- 

mowę i strapiony mąż usłyszał 

następującą dobrą radę jakiegoś 

inżyniera, rozmawiającecgo 
monterem: — Daj jej pan prztz 
dwadzieścia cztery godziny zu- 

pełnie wystygnąć, odbij pan mło- 
tem wierzch a potem weź pan wę 
ża i wypłucz ją pan dokładnie. 

V 

Książki, obrazy 

(ciągle nowości) 

dostarczamy wszystkie. 

Nt życzenie dogodne «płaty. 

Katalogi darmo. 

Zastępcy pożądani. 
Dla sprzedających 

^^^vysokie rabat} 
4 
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CZŁOWIEK, 
który jest zdrowym i dobrze ubranym 

nie będzie się dużo kłopotać. Pokażemy wam naj- 

piękniejsze ubrania i palta jakie kiedykolwiek 
wi- 

dzieliście za te pieniądze, i w dodatku, damy Wam do- 

brego, tłustego Irwiylca darmo z każdem zakup- 
nem w naszym oddziale odzieży za $10 lub wyżej. 

Piętnaście Dolarów 
To jest cena naszego specyalnego palta i jest to największa war- 

tość możliwa za te pieniądze. Mamy inne wartości na ubrania i 

palta od SIO do $35 my gwarantujemy 
wam oszczędzenie 

Otwarły we Wtorek, Czwar- , Największy poza 

tek i Sobotę wieczorami * śródmieściem skład 

iw Niedzielę przed poludn. Ubrań i Trzewików 

Cor. Milwaukee & Ashland Aves 

Słynne czekoladki nat przeczyszczenie 

EX-LAX 
Usuwa zatwardzenie 
Dopomaga trawieniu 

Utrzymuje krety czystą ·. 

Ex-Lax smaczne czekoladki na przeczyszczenie są polecane 

przez lekarzy jako łagodne lecz pewne lekarstwo 
na zatwar- 

dzenie we wszystkich formach. Ex-Lax uradowało tysiące. 
\ 

10c pudełko przckon· was o wutoici 
— we *ezy«tkich aptekach. 

Tl 

Milwaukee ave. 

• · 

Paulina ul. 
Moeller Mothers 
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Paulina ul. 

Sobota, 22 listopada 
Nadzwyczajne taniości w tej listopadowej spraedasfey 

Lekarstwa, główne piętro 
75c Triner'a gorzkie wioo.... ..49c 

25c Kohler'a proszki na ból głowy 14c 

50c Bromo Seltzer lub Oran- 

geine 
35c Fletcher'a Castoria 19c 

50c Lemko'go krople żołądkowe. ..31 c 

£5c Peroxide krem, proszek j 
lub klajster do zębów 1 Zt/2. C 

Aksam. kształty ka- 

ffisy/i .. 98c 
Dzieoięce ka- AQs- 
pelusze. po... U7W 

Nappłes ze rzniętego 
szkła, warte | 'l C 
1.48. po \%mO 

Sieciowe Guimps i 
Chemisettes, blnłe. 
Ecru i czarne. |0<* 
25o(ratunek·..· 

Chłop. 2 sztuk. szkol- 
ne ubrania, ^7? 
3.98 cat.. ..4/· / O 

Damskie podwiązki 
do p< 
para 
do pończoch. 18c 
Guziki do surdutów, 
tuzin tylko ,...5c 
Meline Medioi rufie 
na ezyj. 39o 1 Qr* 
gatunek, za.... 

Towary włosiane, główne piętro 
34 

cą^owe 
puszyste warkocze, reguł. 1.59 

32 calowe puszyste warkocze, $5 fa- 'y Oft 
tuneW, za A.VO 

Trzewiki, z piętro 
Damskie siwe filcowe domowe ślipry, 
skórzane podeszwy, wielkości 3 do 8, 
warte 98c, specyalnie z: _ 

para OVC 
Panieńskie i dziecięce sznurowane i 

zapinane trzewiki, Patent kapki, — 
wielkości 9 do 2, 1.50 gatunek, 4 

po 1.135 i 3)1 

Chłopięce zimowe pal- 
te. 3.75 gatu- 'y nO 
nek. za ^ 

Satyn, rufie, wszyst- 

kie kolory, 39o | Q-, 
gatunek, za— 

Battenbertr szarfy, re- 

$,'..S9c 
Rogers 1847 łyżki do 
poziomek, 1.75f C 
gatunek, za..l»^cJ 

Skórzane pueii*resy, 
regulurole liS5. 98c 
Baweł. Torchon ko· 

Męskie Merino skar 
petki. 19c gat·, 10c 
Roerers 1P81 łyżki do 
herbity. ł tut.^Or 
75c «nt.. teraz 

Żelaztwo, 4 piętro 
Prawdziwe Rochester kotły, extra 

duże, regularnie 1«75, 
specyalnie po.......... 1.35 

Groserye, 4 piętro 
New Century lub Wasbburn mąka, ^ H(\ 

- 68c., H - 1.85, * L.J\3 
Dobry lebkoway ryi 7Hc 
8 paczki Leader Spaghetti lub tna- _ 

karonu, specyalnie tylko za. 
Paczka nowych ,.Not-a-s«ed 

' rodzynek....I3c 
8 knw. Psim Olive mydła 26c 

10 kaw. Galvanic mydlą 38c 

3 - lic puazki wczesnego czerw, groszku.. 19c 
1 funt Rumford proszku do plecienia.... lOo 
Nowe włoskie orzechy, funt 22c 

ł fnnta Lowney'a kakao, tylko 17c 

S Moos Spécial cygar 25c 

7 Cremo cygar, specyalnie tylko za 25c 

Likiery, 4 piętro 
Specjalna eprzedaż importowanego 1 kra· 

{o*. 
wina i wódki na Dzień Dziekczynieni*. 

)ld Underoof Merriinac Club, Yankee Girl, 
Old Age, outel. w bondeie, pełna |„ 
kwartowa butelka tylko za OVC 
Gilka Kimmel. franc. Brandy, Old f | · 

Bu-h Mili, epec. butelka tylko 1 . 1 O 
Sunny Brook, butel. w bondzie, lub Bobby 
Kentucky Buurbon, epecyalnietylko zA. 
butelka za ,. OVC 
Green Brook wbondzie, 10% czyaty AQ 
regularnie 3.50 galon tylko 
California Bort wino, naaz 1.25 ga· 
tunek, epecyalnie galon >71 

Mięso, 4 piętro 
Tylna ćwiartki cielęciny le^c 
Przed, ćwiar. clelęc. lub na potrawkę., lifcc 
Chuda mała ćwieza korbonada ' 
Chude małe świeże łopadki J4He 

Tylna ćwiartka skopowi ny 18 He 
Przednia ćwiartka skopowiny 12He 
Chuda świeża skopow. na potrawkę...llHc 
Wyborny oiok na pieczeń 14 Vie 
Chude żeberka do rosołu 11 Vie 

świeżo siekana wołowina l»e 

Chude oukrem zaprawiane małe szyn-f ̂ r 
ki. 10 do 12 funltWre. «pecyalnie funt.·. I / L 

Chuda cukrem zaprawiana słonina....24ttc 

Objęliśmy affeucyę słynnych Pictorlal Review 
modelek na sprzeaaz tutaj pt> 

f ^ 

Otwarte w Sobol; wieczorem /pj||^j |HUB 
01wsrti w SoM< wi,CMri" 

<\ 
Teraz we własnym NOWYM BUDYNKU 

— Naprzeciwko naszego starego mieszkania. 

Chcecie nowe palto przed Dniem Dziękczynienia 
Czwarte piętro 

TUTRO jest ostatnia sobota 
J w której będziecie to mogli uczynić 
Pomyślcie o tym składzie gdy zamy- 
ślacie o kupieniu palta — częścią po- 
nieważ' ndsz jest najprzedniejszy skład 
palt w Ameryce; następnie na§z zapas jest najwięk- 

szy, wartości najlepsze, wybór najobszerniejszy i fasony 

najnowsze i najliczniejsze. Używamy tutaj słów naj- 

większych w nadziei, że należycie zrozumiecie co 

znaczą. Młodzieńcy na małej pensyi lecz o wielkich 

wymaganiach znajdą tutaj akurat czego szukają — 

starsi są również zadowoleni 
— każdy -mężczyzna bez 

wyjątku znajdzie tutaj palto idealne dla siebie w każ- 

dym szczególe. Nadzwyczajne wystawy po 

$12 $15 $18 $20 $25 


