
INFANTKAf 
POWIEŚĆ HISTORYCZNA 

(Amm JaficOoak*) g 

pnez M 

J. L KRASZEWSKIEGO. 

- I 
1 

(Ciąg dalszy). 
— Widzieliście, co się dzieje! — zawołał, ręce 

łamiąc. — Gdy króJ oczy zamknie, nie będzie mu co 

dać do trumny. Dzisiejszej nocy rozgrabią resztę. 
Wiem, że Konarski, co było grosza rozesłał na 

wsze strony, tak. że z pieniędzy pożyczonych u gdań 
sJcich kupców, grosza pono rwe zostało. Giżanka z 

Orłowską i innemi rabusiami pozabierały klejnoty, 
jecino nawet z licznych pierścieni i łańcuchów nie 

7 ,-tało. Co było sukna, szkarłatu, jedwabiu, futer- 

IO!kło wszystko. Pustki gdzie zajrzeć. Do rana, 

<fzięki takim, jak Jakób cześnik, Kniażnik, Pągow- 
ski, który dziś jeszcze sobie przywilej na Bronowice 

zapieczętować kazał, nie mówię o innych i o wyżej 
stojących, do rana nie stanie u nas jednej misy sre- 

brnej. 
* « " - 

— Widziałem to, — odezwał się starosta — a- 
le radzić nie umiem, jeżeli wy nie potraficie, jeżeli 
ksiądz biskup Krasiński, marszałek Radziwiłł, nie 
mocni są temu się oprzeć. Krajczy i podczaszy jesz- 
cze dosyć mają zachowania i łaski, aby nam wszy- 
stkim usta pozamykali. 
— I dość bezwstydu, aby nawet śmierć ich nie 

powstrzymała od łupieży! — przerwał Czarnkow- 
ski zrozpaczony. 
— Szczęściem — dodał Górnicki — król jakby 

przewidywał ten rozbój, co miał kosztowniejszego 
i po zachowanem mieć pragnął, wysłał do Tykocina, 

gdzie pod dobrą strażą rotmistrza Bielińskiego nikt 

nie tknie skarbu. Król mi wyraźnie polecił, abym 
rotmistrzowi powtórzył nie wydawać tykocińskich 
rzeczy nikomu, krom królewnej Anny. 

Czamkowski ręce podniósł do góry. 
— Daj Boże tylko — dodał, — aby panowie li- 

tewesy i koronni nie zagarnęli siłą, co się jej słusz- 
nie nałoży... 

Nazajutrz, gdy Górnicki do Knyszyna z wize- 
runkami żądanemi powrócił, zastał wszystkie okna 
otwarte, świece palące się okołcimar, a na nich cia- 
ło ostatniego z Jagiellonów, któremu do trumny 
musiano pożyczyć pierścienia. 

Spodziewanym, przewidywanym był zgon kró- 

la, ludzie się przysposabiali zawczasu do obmyśle- 
nia mu zastępcy, a każdy więcej go dla siebie wy- 
bierał, niż dla Polski : mówiono o bliskiej śmierci, a 

jednak, gdy z Knyszyna żałobna wie-ść: «kfól trmarł! 
rozeszła się po kraju i we wszystkich kościołach u- 
derzono we dzwony, gdy gońce się rozfoieżeli po ca- 
łem królestwie i Litwie, zwiastując, że one pana 
nie miały, strach niezmierny ogarnął wszystkich. 

1'czuli się bezbronnymi, wydanemi na łup sa- 
mowoli zuchwałych i silniejszych, nikt życia i mie- 

nia nie był pewien. 
Xie było króla, więc nie było sądu i sprawiedli- 

wości, ustawała wszelka władza, płynąca od tronu. 
Xie wiedziano w początku nawet komu zastęp- 

czo, tymczasowo zwierzone był miało zwierzchnic- 
two, kto miał prawo rozkazywać, kogo należało, 
słuchać. - ; 

Nigdy za ludzkiej pamięci, nawet czasu wojen 
i napadów, tak powszechna trwoga nie objęła wszy- 
stkich ; kraj stał otworem, bezbronny, na łasce nie- 

przyjaciół, a wewnątrz na samowoli wichrzycieli i 

możnych. 
Jak gdyby Tatarowie wtargnąć mieli, obwaro- 

wywano zamki, opatrywano w broń dwory, kościoły 
kryły swe kosztowności, straże stanowiono po no- 
cach. 

Po kilku dniach sąsiad zaczął dopadać najbliż- 
szych swych. 

-— Radźmy! co tu poczynać? Zjedźmy się. Nikt 
o nas nie myśli. 

Ale kto miał zjazd zwoływać? dokąd się trze- 
ba było skupiać? 

'Gromady zaczęły się zbiegać do miasteczek; 
gwarzono, wykrzykiwano, tracono głowy, rozpacza- 
no. Śmielsi docierali do grodów, do powiatów. Każ- 
da ziemia zaczęła zwoływać się osobno. · 

Kraj, co przez długie wieki całość stanowił 

spójną, osieroceniem się znowu rozbił na gromadki. 
•Małopolanie radzili o sobie, 'Wielkopolska u 

sieibie. Litwa, zamknęła się też w domu, Ruś w gra- 
nicach, Mazowsze w swych lasach. 

Strach pędził i dyktował pierwsze środki' dla 

zabezpieczenia pokoju wewnętrznego i uniknięcia 
zawichrzeń. Z gorącości wielkiej uchwalono dra- 
końskie prawa przeciwko tym, którzyby chcieli z 

bezkrólewia korzystać. Chciano za najmniejsze wy- 
kroczenie karać śmiercią. 

Oglądano się z niedowierzaniem na senatorów. 
Tam, w górze, wiadomość o śmierci króla mo- 

że mniejsze uczyniła wrażenie, tylko to, co gorzało 
pod popiołem, poczęło pobłyskiwać jawnie. Z góry 
odzywały się głosy, iż prędko pana wybierać nale- 
żało. * * 

· 
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Pana tego każdy miał w zapasie gotowego, ale 
kto, jak go wybierać mógł, kto okrzyknąć — nikt 
nie wiedział. Świeccy senatorowie radzi byli dzia- 
łać sami. najwyższy dostojnik Kościoła, będący za- 
razem najpierwszym senatorem państwa, głową i 

naczelnikiem, pierwszeństwo niezaprzeczone miał 
za sobą. 

Szlachta nie chciała prawa wyboru ustąpić pa- 
nom, panowie nie chcieli na tłum szlachty się zdać, 
zamieszanie w pojęciach praw tych panowało naj- 
większe. Tradycya została zgubioną, albo raczej 
nie było jej wcale. Wybory panujących zawsze do- 
tąd wjązały się z prawami krwi i dzied-zictwa, dziś 
spadkobiercy zabrakło. 

O królewnie, jako dziedziczcie tronu, w tej 
pierwszej chwili zamętu nikt nie pomyślał. 

Można śmiało powiedzieć, że pretendenci do 
tronu więcej się oglądali na królewnę Annę, niż se- 
natorowie duc! *wieństwo krajowe, 

Biskupi i pamowie lękali się tylko, efcy Anna 

nie była przeszkodą do wyboru, aby nie dochodziła 

praw, nie stworzyło sobie partyi, nie zawiązała im 

rąk. I jeśli pomyślano o królewnie, to tylko, aby ją 

uczynić niewolnicą, odebrać jej wszelką możność 
działania, otoczyć strażą, nie dać się jej ruszyć i u- 

czynić kroku. 
Obawiano się Anny, tej osieroconej i bezbron- 

nej, jak gdyby ona w istocie było widmem Bony, 

groźbą i -postrachem. 
Królewna w trwodze o życie brata pędziła 

dnie smutne na zamku, nie mogąc nawet mieć pew- 

nych wiadomości z Knyszyna, gdy koniec od refe- 
rendarza Czarnkowskiego nadbiegł z listem, zwia- 

stując żałobną nowinę. 
— Król nie żył 1 
Anna rzuciła się, płacząc i mdlejąc na kolana, 

czuła, że w życiu jej przyszła godzina wielka, że 

powołaną być miała do piastowania tu sama, ona 

słaba, całej godności krwi swojej, że musiała sta- 
wać w obronie praw, nie jej samej, ale dynastyi słu- 

żących. 
Ale myśl ta przemknęła się, jak błysk ,po sko- 

łatanej głowie, opłakać naprzód musiała brata i je- 

dynego opiekuna, ofiarę niecnych służalców. 
Zakwefiona czarno, poszła podtrzymywana 

przez sługi swe naprzód do zamkowego kościoła na 

pierwsze nabożeństwo żało'bne. Tu padła na kolana, 

prosząc Boga o siły i natchnienie. 

Wśród tej modlitwy czuła, jakby promień z 

góry ,padł na nią, jakby siła iakaś zstąpiła z niebios, 
wołając do czynu. 
— Jesteś ostatnią; wszyscy twoi przodkowie 

w tobae są i żyją, icih sławę i wielkość możesz albo 

pogrzebać ina wieki, lub ocalić i dać jej życie.Wstań, 
idź, działaj ! 

Głos ten powtarzał się jej w duszy, jako woła- 
nie Boże, jako rozkaz, przyniesiony przez aniołów. 

Broniła mu się słabością swą i płakała, a nieu- 
I błagane wołanie trwało ciągle: 

— Wstań, idź i działaj ! Płakałaś długo bezsil- 

na, dziś czas łez przeszedł, a nastał czas trudu i 

krwawych potów.. .(Mężną być musisz i niezwycię- 
żoną; z grobów dziadowie nakazują ci, nie wypuść 
berła ich z dłoni. 

uay po długiej muuuiwie, czując się uw zib- 

maną, powstała Anna, znalazła się zdumiona nagle 
silniejszą, niż była. Duch w nią wstąpił i ci, co ją 
widzieli do kościoła idącą, z głową zwieszoną na 

piersi, chwiejącą się na nogach, zdumieli się, gdy 
powracała powoli z oczyma oschłemi, wyprostowa- 
na, z podniesionem czołem, w majestacie swego sie- 

roctwa, jakby wiodła za sobą cały szereg zmarłych 
przodków. 

Łzy niekiedy wytryskały jeszcze z pod powiek, 
lecz osychały natychmiast. 

Gdy w ichwilę potem starosta Wolski wszedł 
z pokłonem i kondolencyą, spojrzawszy na królew- 
nę, zdumiał się. Stała przed nim tak majestatyczna, 
pewna siebie, poważna, jaką nie widział jej nigdy. 
— Stało się — rzekła do niego; — kraj i ja sie- 

rotami jesteśmy, ale ja teraz czuję się dzieckiem te- 

go państwa, i pod jego opiekę oddaję z ufnością. 
Nie opuście mnie. 

Skłonił się Wolski, zapewniając, że wszyscy z 
miłością wielką przy swych panach zawsze stali i 

stać będą. 
Anna zapytała go o szczegóły zgonu brata, o 

ostatnią godzinę, ale nikt więcej nad to nie wiedział, 
że skończył życde w Knyszynie, że tam panował nie- 
ład wielki w chwili zgonu i że ciało tymczasowo 

przeprowadzić miano do Tykocina. 

Popłoch jeszcze panował taki, ie starosta co do 

pobytu królewn ej i przyszłego jej utrzymania nic 
nie umiał postanowić; nie rozkazywał nikt, nie wie- 
dziano, kto miał rozkazywać. 

Anna po raz pierwszy ośmieliła się oświadczyć 
staroście, że co do osoby swej czuje się swobodną i 

wolną postąpić tak, jak uzna za właściwe. Wolski 
się nie sprzeciwiał. 

Oczekiwano referendarza Czarnkowskiego, któ- 
ry przywieść miał i wiadomości pewniejsze, i wska- 

zówki, jak postęipować należało. 
Następne dni królewna spędziła na nabożeń- 

stwie i rozmyślaniu, była milczącą i pogrążoną w so- 
bie, jakby już teraz .przyszły plan zakreiślić chciała. 

Kaiżdego dnia wstawano z nadzii-eją, że nadbie- 
ży Czaraflcowski, oczekiwano na niego do wieczora 

napróżno, a gdy i listy nie nadchodziły, odkładano 
nadzieję do jutra. 'Następny ranek i wieczór tak sa- 

mo odpływał,. a niecierpliwość rosła. Czarnkowskie- 
go nie było. 

l/rna jeanego naostatek, jak zawsze żywy, ru- 

chawy, mówny, na oko szczery, otwarty, wylany, z 

twarzą, która co chwila, inne jakieś wyrażała uczu- 
cie, zbyt dobitne, aby mogło być prawdziwe m, przy- 
biegł pan referendarz, cały w kirze i żałobie i dra- 

matycznie bardzo upadł przed królewną na kolana, 
ze łzami całując kraj jej szaty. Któż w tym wybu- 
chu żalu mógł się domyśleć pocałunku Judasza? 

Referendarz głośno deklamował : 
— Pani moja, królowo! Przybywam cały się 

oddać na twe usługi, stać w obronie twej, być two- 
im rzecznikiem ! Rozkazu j mi ! 

Gdy «powstał i z kolei ucałował rękę i pohamo- 
wawszy zapał ten, ipoczął ostygły mówić o zgonie 
króla, o stanie umysłów, o przyszłości, już wcale 
nie był tym człowiekiem, jakim wszedł przed 
chwilą. 

Królewna rada go była słuchać, bo miała w 

nhn wiarę niezachwianą; zdziwiło ją to tylko, że 
gdy ona «żuła się powołaną do czynu, referendarz 
zalecał jej przeciwnie, nadzwyczajną oględność, a- 
by najmniejszym ruchem śmielszym nie obudziła 
obaw i nie ściągnęła podejrzeń. Według niego sena- 
torowie obawiali się, aby sobie nie chciała zawcześ- 
nle zapewnić praw, których oznaczeniem oni sami 
rozporządzać mieli. Radził ostrożność, umiarkowa- 
nie, bierność, 

(Królewna słuchała go, nie śmiejąc się odzywać, 
ale eerce jej biło ; czego innego się spodziewała. 
— Jeżeli ja całkiem zamilczę i o żadne prawa 

stać a przypominać łch nie będę — odważyła się 
.przierwać, — łacno one zostaną zabyte i mogą być 
sponiewierane. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

tuisb ^ 

LISTY NA POCZCIE. 
NiieJ podajemy alfabetyoeny eple 

Hitów, które dla braira adresu, albo 
s powodu niewyraźnego lub też bli- 
nie napisanego adreeu, nie mogły być 
doręczone właściwym osobom. . Po 

tlety te agtoslć tlę trzeba w siedmiu 

dniach po lob oftoezenlu w naszym 

„Dzienniku". Odebrać je można tyl- 
ko na głównej poczcie w ftródmlet* 

elu, narożnik ulic Adam·, Clark* 

9fcarbom i Jackson; trzeba też po- 

dać klerkowi numer listu, aby unik* 

ngć nlepotrseb*} swłokl 1 nieporora*· 
niania. 

1806 Anton Teresa; 1813 Beniak 

Jan; 1820 Bliharz Józef; 1822 Boj- 
nowski Feliks; 1825 Breca St.; 1827 
Buczek Marya; 1828 Budzin Wikto- 

rya; 1833 Capik Michał; 1840 Chula 

Jan; 1841 Chyta Julia; 1842 Chytek 

Józef; 1843 Cichowski Michał; 1844 

Cichowska Marya; 1847 Cimerowski 

Antoni 2; 1854 Czuba Michał; 1855 

Czesczewicz Antoni; 1858 Darusak 

Kat.; 1860 Dembowski Antoni; 1866 

Dorosz Agnieszka; 1868 Drewna Woj 

ciech·; 1872 Dudys Frank; 1873 Du- 

lian Jan; 1874 Duzak Jan; 1876 Dy 

mek Michał; 1885 Ferfecka Wikto- 

rya; 1886 Fiedor Marya; 1887 Fielko 

Józef; 1889 Filipowski Sebastyan; 

1895 Fujak Wincenty; 1895 Ganczyk 

Franciszka; 1897 Gabor Flora 2; 

1901 Goles Julia; 1906 Grabowski 

Jan; 1907 Graf Filipp; 1908 Grat 

Andrez; 1918 Hodur Józef; 1920 Ho 

kis Ed.; 1923 Hardzlk Katarzyna; 

1924 Iłował Stanisław; 1925 Howik 

Wiktorya; 1932 Husek Jan; 1937 

Jamnowicz And.; 1938 Janowska Jó 

zefa; 1941 Jana Franciszek; 1946 

Kadzielanski Stanisław; iao4 - 

szek Franciszek; 1957 Klein Emma; 

1958 Klobuchowski Antoni; 1959 

Kochan Tekla; 1961 Konecna Roza- 

lia; 1962 Kopacz Wojciech; 1964 

Kopcina Martin; 1968 Kostał Stefan 

19'69 Kotowski Adolf; 1970 Kozłow- 

ski Michał; 1971 Kowalczyk Woj- 

ciech; 1972 Kowal Agata. 1977 Kroi 

Anna; 1980 Kruk Jan; 1981 Krygo- 

wska Marya; 1982 Kubrina Marya; 

1986 Kulaga Karol; 1989 Kunzer 

Jan; 1989 Kunz Michał; 199-2 Kyku 

la Ludwik; 1995 Lacg G.; 2014 Ma- 

jewski Aleks.; 2015 Makówka Anna; 
2016 Makar .; 201 Manka Frank; 

2018 Marus>zak Antoni; 2024 Maza- 

nek Józef; 2029 Mikołajczyk Jan; 

2031 Milisz Jan; 203:5 Misiewicz Al- 

bin; 2036 Miskowiec Karolina; 2038 

Molik Jan; 2039 Moskal Jan; 20-47 

Niedzieba Józef; 2048 Niemiec Wik- 

torya; 2050 Nowak Jan; 20t51 No- 

wak Frank; 2052 Oleksy Anna; 2057 

Palach Jan; 2058 Paprocki Jan; 2060 

Paszternak G.; 2061 Pazdro Anna; 

2062 Pawlikowski Józef; 2063 Paw- 

lak Walenty; 2065 Pec Katarzyna; 

2068 Penar Wojciech; 2074 Piotrow- 

ski Józef;20'75 Pi6kacz Józef; 2077 

Plebanek Michał. 2082 Poznański 

Józef; 2087 Racz Józef; 20«88 Radzik 

Franciszek; 2090 Radowski Stani- 

sław; 20>95 Ruchucki Antoni; 2097 

Rusiecka Katarzyna; 2098 Rusek 

Andrzej; 2100 Sadowska Apolonia; 

2105 Sedlak Józef; 2212 Skrobot 

Wojnik; 2113 Sobota Frank; 2116 

Sosnowiec Anna; 219 Stanek Fran- 

ciszek; 2120 Stalka Katarzyna; 2121 

Stanek Marya; 2124 Stanok Franci- 

szek; 2125 Stopka Ferdynand; 2128 

Stojak Wiktor; 2125 Stopka Ferdy- 

nand; 2128 Stojak Wiktor; 2129 Sto 

wiuskl Józef; 2133 Ttecz Kazimierz; 

2138 Tociask Jan; 2139 Tojlik Kata- 

rzyna;2140 Toltan Frank; 2145 
Tu- 

rik Jan; 2146 Urban Marcin; 2147 

Usewicz V. .; 2154 Wiatkiewlc* 
An 

na; 2159 Węgrzyn Zofia; 2162 Wi- 

dłacki Andrzej; 2163 Winiarski Mi- 

chał; 2166 Wojtal Marcin; 
2167 

Wojtyła Walenty; 2168 Wojciechow 

ski Michał; 2171 Wyrazy Zygmunt; 

2175 Zając Jan; 2176 Zanueha Józef 

2177 Zarkuba Jadwiga; 2179 Zenko- 

wska·Marya; 2181 Zicko J. J.; 2182 

Zickus Józef; 2183 Ziemba Jędrzej; 

2185 Zucarz Franciszka; .2186 Zych· 

Stefania. 

Ostatnie wladomoiet s Ojetytny, 
arozma' >ne oryginalnemi lllustra- 

cyami, mieezcza stale 
' 

DZIENNIK 

CH1ĆAGOSKJ 
' MM—fc——————— 

f 

Pierwszy Kieszonkowy 
Polsko- Angielski 
ft Angielsko-Polski 

Dykcyonarz-Słownik 
Zawiera 30,000 wy- 
razów. 256 stronic 
z objaśnieniami do 
wymowy każdego 
angieUk. wyrazu. 

Ksląieozka jest- ro- 
zmiaru . cala 

przez 6% cala. o- 

prawna w delikat- 
ną skórką, a wytło- 
czonym polskim 
orłem I złotym aa- 

pleem. Jestto dzl·· 
ł«> opracowane przez faobowca. Na 
końcu książeczki znajdują tlą roz- 
mówki najczęściej ntywanyeh 
zdań w potocznej mowie. 

Lepszy od słownika Chodźki 
Dykcyonarz ten aawlera prawie 
tyle wyrazów oo I słownik ChodS· 
ki, ale lepszy jest od tego słownika 
tern, fte daje właściwe 1 poprawne 
tłómaczenie wyrazów | dobrą wy- 
mowę. Praytem książka zaopatrzo- 
na jest w alfabetyczny skorowidz, 

papier olenkl I mocny, rozmiar 

książeczki zgrabny 1 a łatwością 
może byd noszona w kieszeni. 
Cena tylko 75c za egzem pL 

Dziennik Chicagoski 
1455-57 W. Division il., Cbłcafo. 
Blr.ro otwarte codziennie od goda I 
7t80zrana do goda. 7:80 wieczorem, I 
s wyjątkiem niedziel i świąt urocz. I 

I mdu Lvi tk.— 
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1 Wieboldta Ogłoszenia Twierdzą Prawdę.} 
Damskie dobre czarne baweł. poń- 
czochy bez szwu, \\73nac. pięty i 

palce, wierzchy do podw., 4 

pary w gwiazd, pud. . 50c 
ŻAKIETY DLA PALACZY. 

Męskie żakiety dla palaczy, nowe 
dwu odcień, efekta brzeb obsz. 
plecionka, wszyst. kolory 
i wielkości po· 

Męskie czarne i kol. lisie wykoń. 
bawełn. skari»etki bez szwu, czar. 

ne i asortow. kolory, 
4 pary w pudełku spec, za 50c 

CHUSTECZKI. 

Męskie 1 damskie lniane chuste- 
czki z inicyał. 6 w ozdob. pu- 

dełku, spec. na wtorek 

pudełko 1.45, jedna ..... 

DamsJde ekórz. torebki, jedw. i 

skór/, podszewka, z luster. 1 sa· 

kiowlu^ sttfety zameczek, 
war. 1.25, spec, po ...... 

CHUSTECZKI. 
Damskie piękne haft. cbi—teczki, 
nowe i j^ękne desenie, 6 w ozdob. 
pud., -warte $1.00, spec. o 

we wtorek pudełko ....... 0*5C 

1.00 

DamskJe czarne kasz. rkawirzki, i 
2 zap.. runista i chamoifl podazew. 

wszystkie wieBt., 35c _ A C % 
wart, specyalnie para ... 

* 

PŁASZCZE NA DESZCZ. 

Męskie slip-on płaszcze na deszcz, * 
wełn. i worst. wierzch, odpow.· na £ 
łagodne pow. i deszcz, f Q * 

wielki asort., od $12.00 do I £ 

Chłop, i dziew, skórkowe rękaw.. 
'l· runista podszew., cegl. i brunatne 7 

także skórk. r^kaw. z fut. > f 
w przogubiu, 1 zap. jh> . . UUU ł 50c 

Podwójne 

znaczki 

do 12-tej 
w południe MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET 

Rozpoczynając w czwartek, 

16-go grudnia, 
skład będzie otwarty 

każdy wieczór do godziny 
10-tej aż do Gwiazdki. 

CHŁOPI FCE UBRANIA DO 
ZABAWY. 

Chłop, ubrania do zabawv wszyst. 
style, jak Indian, Cowboy, polic., 
baseball i żołn., wielk. Oftr» 
4 do 14 lat, epecyalnie . VOC 

Chłop. Oliver Twist ubr^jwszyst. 
wiel., od 2 do 8 lat, hu- 

kieniie i oorduroy. spec. 

A1K RIFLES. 

Daisy 500 shot air rifle, całe nikl. 

orzechowy magazyn, | f q 
specyalnie po I · I V 

CYGARA 
Green Turtle Cb«»eroote. dobre ł«g. | 

cygara, 1.65 pudełko, (1 koatum.) za., l.uu 

1.00 

Dajcie biżuteryę 
k Złote brosz- 
ki i bar szpilki 
piękne desenie 

« wysadzane pię 
knie rzniętym A 
atnyoz kami,M 

warte do 2.05. 
speoyalnie tyI- 

I ko w tej sprze- 

£*1.00 

s 

Skrzynki do bi- 
żuteryi. ormula 
złote, ręcznie wy- 
kończone, różane 
upiększenia, wy- 
łożone atłasem. — 

wzmocnione, wiel- 
kie. warte 1.95 — 

epecyalnie w te) 

1.00 
Sherbet kubki z prawdziwego 

rżniętego szkła, z uszkiem, bob 

star 1 fan rżnięcia, 
serwis z , specyalnłe 1.00 

In^ersoll Yankee zejarki, $1.00 1 £ 

50c pozłacany łańcuszek do sur- ·! 

duta, kompletnie we a * 

wtorek za I aUU * 

Para 

Męskie i dam. parasole, pocią- 
gane American tafétg, tape edge, 
gładkie i ozdob. rączki, f fln 
koperta i kutas po 1 ·>*0 

Dziec. parasole, wielki 
asori., od $2 do DUC 

Męska Galanterya 
Męskie koszule, gładki i zakładkowany gore, 

| 

$3 
piękne prążkowe efekta, wiel. 14 do 17, spec 

Męskie grube wełniane potaikowe surduty, wielki mlo*y 

kołnierz, oxford i marooa, wizy. wiel., nidiwyctaj. wart.. 

Męskie blanket szla- 
froki kąpielowe siwe. gra 
natowe i maroon specy- 

alna wartość ^ «/ 
po jL,0\) 
Męskie wełniane wor- 

sted union garniturv 
warte $3, spec. ^ 
na wtorek .. .^«UU 

Męskie naturalne 

wełniane koszule i ga- 

cie, zrobione z krajo- 
wej wełny, regularna 
$1.00 wartość, na tę 

wielka wyprzątającą 
wyprzedaż wtorkową 
tylko 
po ...... 85c 

I Obrusy przykrycia ri a łóżka itd. I Czarne mufki, po 1.9 * 

1.35 

* Białe atłasowe przyk. na 

£ łóżka, pełna wielk., gruby ga- 
tunek, wielki wybór 
deseni, po 

Białe atłasowe przykrycia 
na kompresy, zabk. pełna wiel 
kość, nowe Marseilles n\r, 
desenie, po ; / 

Obrąb, obrusy, 1 6 serwetek 
do pary, pełna wielk. atłasowe 
wykończenie, wielki 

wybór deseni, komplet 

Czysto lniane obrabiane 
buck ręczniki bardzo absorbu- 
jące, pełna wielk. 35c, 
wartości, specyalnie ... 

I C 
Białe przykrycia na łóżka, 

Ueklowane, ząbk. brzeg, przecię 
te narożniki, pełna f 
wiel., gruby gatunek . I 

Haftów, poszewki, zrob. z 

dobrego mięk. muślinu, nowe 
baft. deeenie, w pięk. | \\ 
pudełkach, epec. para. I ·/ 

wieiKie murm w iurmie puuuo<.o.i, cmi- ą, 

ne Coney, dobra gwarantowana podszew- * 

ka, dobra na zimne powietrze, regularnie 
warta $4.00. na tę wielką wy- f Ah * 
przątajaca wyprzedaż tylko .... I »Vo 
Dziwczre i panieńskie suknie na za- + 

ba wy, zrobione z szyfonu, na pięknym tui- 
Z 

lu, mają szeroką atłasową opaskę, różowe, J 
maize, białe, i niebieskie wielkośej dla pa ^ 
nien i dziewcząt tylko $12.00 "f Q Q £' 
wartości, sj>eoyalnie ..§ g\J\) * 

Daicie Coś Ola Domu 
Skrzynio do bluzek, gwar, r Jiponowego in^tting 

uielk. 48 cali długie 19 o al i szerokie 117 cali głę- 
bokie na kołkach, na zawiasach specyal- » 

nie na wtorek, po 0·0 
Inne niząj do 1.75 

Mamy pełny zapas 
czerwonych cedar 

cbests. 

Szkolne walizki, zroblo 
ne z dobrego gat. fibre 

nieprzemakalne, wielka 

| etalowa oprawa i wierzch 
stalowe kanty, mośiężne zam 

1 ul. wiel-13 cali, czar- 
ne lub cejrlaste *tO\* 

Inne do 4 00 

Asortowany zapas polstrowa- 
nyob kolebaczy biroh. mahonio- 
we masywne oprawy, gładkie lub 
ernbossed. polstrowane prawd, 
hiszna. brunatną lub czarną skó 

rą niektóre polstrowane zielo- 

nym pluszem. nadzwyczaj dobry 
wvbr. praktvczny 
podarunek. 12.50 war U»VO 

Prawd, dębowe biurka dla ko- 
biet. wykod. zhdymlonego lub 
Early English. 24 cali długie 38 
cali wysokie, małemt przedziała- 
mi z wierzchem do epusz i Qc 
czenia. wart. 7.50. po.... 

1.00 obrazy, wielki wybór baseł 
kolorowanych wodnemi furbaml 
pozłac. wie). 11x14 8x18 lub 11x14 
Circassian walnut; 2 calowa owal 
na oprawa, krajobrazy wykoń- 
czone modnemi farbami, 
upright podlugowate UVL 

i Dużo Zabawek — Ceny* przystępne ? 

Metalowe stoły 
które się nie zła 
mlą, golden o»l 

wierzch, jak rrci 

po.spec:..98c 
Metalowe krze 

ełrt j>k stół, — | 
cyalnie 
P° 79c 

Zabawkowy par- 
nitur do prania, 
włączane eą, tarło, 
wyżymacz z gumo 
wymi wałk a m i, 
trzcinowy koez, des 
ka do prasowania i że- 
lazo, linki do bielizny 
i klamerki; wszędzie 
sprzedawane po 98c 
nie wypełniamy zamó 
wień poczta ani tele· 
fonioznych, jeden kos- 
tumerowl. su^cyal- 

( 
nie komplet 79c 

óOc kręsrle, 9 cal. 
z twar. drzewa, w 

ozdo. prążki, w dre- 
wnianym pud. spe- 
cyalnie na -ym 
jutro, po .... «J/ C 

$2.00 eerwis porc. 
23 sztuki, włącz, jest 
herbat, cuk. dzban. 
6 filiż. ipodsta., dość 
duże do użyt. dla ma 
łyoh dziew. pię. dek. 
1 serwis kostumero- 

wi, epecyal. f 
na jutrO, po I 

Coon Jiffger, 60c 
mechaniczne zaba- 
wka, jedna koetu· 
merowi, nie wypeł- 
niamy zamówień 

pocztą ani telefo- 
nem. spec. 

' 

33c 

Trzcinowe wózki dla lalek, 
takie jakie się spodobają wa- 

szej córer^ro. sprzedajemy lep- 
eze wózki 
za mniej 
pienię d z y 
,*ak pdzie- 
ndziej, ex. 
tra wielkie 

po 

Chłopięce ,,handlers" stalowa 
kontrukeya, grube cumowe 

koła, łatwo ja- 
dą, epecyalnie 
na jut 
ro., 2.95 

Czemu nie parę Trzewików? •Jjjjfo 
,·. Drugie Piętro Damskie Trzewiki 

Białe new back trzewiki...$1 
Patent colt trzewiki $1 
Duli calf trzewiki... $1 

Ceplaete trzewiki $1 
Czarne aksamitne trzewlkl..#l 
Brunatne aksamitne trzewiki .... 
Kid trzewiki....... 
Patent colt trzewiki a białymi 

new buck wierzchami ,'.....i 
Piitoot colt trzewiki z ozarnyml 

wierzchami < 

Filcowe Jullets, ugarnlrownne 
futerkiem, brun., elwe lub czarne 
Atłasowe illpry.. 

Jedno - rzemy k o w e 
eilpry 
Piękne party ŚUpry 

Dziewczęce trzewiki 
Patent colt trzewiki zapin..$l 
Duli calf trzewiki, zapin...$l 
Duli calf trzewkl wye. styleJjtl 
Patent oolt trzew. wye. etyle$l 
Patent colt trzew. sznurów. $1 

Pat. colt trzew. aks. wierzchy# 1 

Chłopięce Trzewiki 
Chłopięce zapinane trzewiki 91 

Chłopięce iznur. trzewiki. ..$1 

Chłopięce outlng oxford» $1 
Llttle gent mat. zapinane trzewiki $ i 

Męskie Slipry 
Męskieeeglaste kld Romeos .....91 

Męskieczarne kld Komeoi ··· «1 

Męskieoeglaete uid Kverette..,..,,· ; ...·1 

Męskie czarne lub ceglaete kld illprjr, Kverett etyl i ·1 

Ceresota i Pillsbury mąka, *4 beczki, tylko po $1.68 ! 
Unole J«rry mHK» »» 

naleśniki. 3 pamkl spe- 

oyulnlł tylko 

:25c 
Blu· Label pomidorowy 

k-tchup, pajntowa 4 Q 
butelka aa.,,1OL 
Thores einrety tarty — 

chrzan, butelki o 

tylko·;,,,... OC 
Hmareoe Kalif, wioski· 

orzechy, miękkie 
orfch.r, funt 
Wyborne I. L. L, my^da- 

iy, epecyaloie funt "ł- 

»» j-....... 
Noweg ubioru Sieli» lae 

kowe oriechy, f 

f iunt ,iyc 
{. Caarne włoski· or. echy, 

j. i buttrrnute, fant 

]» Hunmad rocicynki newe 
> bez pestek, funt 4 _ 

* IZC 
4» Majlepas) importowany 
·> citron, font tylko 

^m^mXi 

aUUIŁUlU· |HUPŁt* UW 

pieczeni», fantowa , 

puezka .... jLL 
Jen Rose toaletowe my. 

dlo. 8—10c kawał- «1A- 
ki za Z\)C 
Johneoni prostek d i ora 

nla, 8 pacKk 1 25c 
>'ew «^entury marki, 1·- 

mon kling brzo- , 

•Uwinie, p'jflzka,...^l/L 
Kinga Hiver najlepsze 

zp«ragl, to 

piin/ka..,, ,.IUl- 
Rochester marki wcaea- 

ny czerwcowy groazek — 
8 |)Ui<kl 'J -2 
u,,,,,., *7V 
Banoer murki e«le£n o- 

palon» kawa 4 funtowy 

": 99c 
ajlepezeo zbioru Bo- 

gota ^eabłrry kaw*'l {-_ 
t 

Wezyttk.e oaaie 50c ga- 
tunki newego zbioru ber· 

Bft... 43c 
i' 

klrr, aa mnlrj nltkoeet 

hnrtoway. 
funtArr .» :58c 
Masło — Meudow Hlll 

Cre«mery, niema 
lepszego, funt> aJOL 

Jaja — wyborne iwieie, 
epecyalnle ~)H r 
tuzin & / W. 
New York Llmburger 

ser. epecyalnle | ~ 
funt 41L 
Edelweiss sma| "% L·· — 

lec. funt lćlźL 
Wędzone -j er 9^r> 

kl, funt lO^tC 
Swifta Premium słoni- 

na, epecyalnle, ">Q/~ 
funt y.jLzfs^ 
Czerwony Alaekałoaof, 

epecyalnle, | O. 
puszku ,,,, ,,.10C 
Hollbrooks Norwedzkle 

sardynki — w ozyatym o- 
llwkowym oleju, jmszka 
epecyalnle ilVic 

nada. funt 

Świeże graham i w&lnut 

Figowe ciastka 1 eploe 
chope, funt spccyalnte tyl 

10c 
Grapefruit extra smacz- 

ny i dojrzały o oo, g 
70o w., tur., . szt, DC 
Pomarańcze, cienka akó 

ra, soozyM,y Flori- 'J ?- 
da owoo, 35o w., 
Pomarańcze — dojrzaie, 

olenka skóra, śmietanka 
najlepezyoh sadów, ambro 
•la watlng gatunek, 7*4 tu 

krekiesy, 
funt 9c 

zinowa skrzynia j AA 
familijna 1*UU 
Kartofle, wybór.'j i- 

Dakota reda. pek LOL 

p»ny komjwt, 8 płcikl 
ipecyalnle tri· mm 

...·2 SC 

LIKIERY 
OM Taylor wódka. bu- 

telkowana V bondzie, bu· 

79c 
Monogram wrtdKa ca- 

łun l,»a. Mi galona ape- 
oyalnle tylko | AA 
terai i*.. l.UU 
Olover Leni wfcUa, 

oyalme na Jutro pełna 
kwart» 68o lub | QA 

. lub ·, port 
ry wino, 60c natclkl. pełne 
kwartowe po 35o, | AA 
»*»".......... l.UU 
Coguto brenda, S Star — 

lub A. r oot cordial, spec y- 
klata buUlka 
»» ~ 65c 


