
TRfiJCOWIANIE ZWYGIĘ 
ZAJA „AJRYSZÓW." 
Wczoraj popołudniu odbyła się gra 

w piłkę na we wnętrz ^ndoor baseball) 

między dziewiątką z Wyższej Szkoły 

Św. Trójcy a dziewiątką z Akademii 

w Patrycego. Była to pierwsza gra 

w Liuzc- Szkół Katołicklcu. Trójcowia- 

oie wyszli góry. punktami — t>. 

Gra tyła zat ęta. od początku do 

końca. W pierwszej kolejce Trójco- 

wlanie zyskali jedeu punkt, gdy Zie- 

liński uderzył piłkę na jedną metę. 

skradł drugą i wszedł gdy chwytacz 

dziko rzucił. W ostatniej części pier- 

wszej kolejk' ..ajrysze" grozili nie- 

bezpieczeństwem. lecz przyszła im 

niespodzianka : Kauł. pierwszy gracz, 

zdobył pierwszą metę przez omyłkę 

Schwedy: Rurko uderzył bezpiecznie; 

było teraz dwu na metach; Ryan. na- 

stępny podtijacz. piłkę silni.! odbił na 

Zielińskiego. lecz ten ją nie puścił ale 

z szybkością błyskawicy rzucił piłkę 

tyłem do Piaseckiego, który rzucił do 

Demskiego tym sposobem dukonywu- 

Jąc potrójnej gry. 

Wszyscy widzowie podziwiali tzyb- 
Ł « . 

kosu i zwinność dziew ątki i Trójco- 

wa.Gra szła gładko dla Trójtjow!an aż 

do ć«mej kolejki, gdy Faul powtórnie 

zdobył pierwszą metę przez orryłkę 
Szwedy: Burkę bezpiecznie uderzył; 

Ryan wymachał. cjz Pluciński upu- 

ścił piłkę; było teraz trzeca na me- 

tach; Trójcowiauie się teraz „ocucili" 

i poczęli dobrze grać. Lecz pomocy 

I ich wiele Maćkowiak uie potrzebował, 
bo następnych trzech przeciwników 
Maćk/V, iak 10-ciu rzutami w ymachai. 

Będzie on kiedyś graczem zawodo- 

wym. W dziewiątej kolejce Maćko- 

wiak podbił pitkę na cztery mety 

! (home run). 

Rezultat w cyfrach; 

WYŻSZA SZKOŁA SW. TRÓJCy: 
r. h. p. a. e. 

1 Jas, r. f. 1 2 0 0 U 

> Zieliński, r. s. 112 10 
' 

Pluciński, c. 2 2 13 1 1 

| Maćkowiak, p. 2 2 0 3 (J 

' Schermann, 3 b. 2 l 0 U 

Piasecki. Ib. 0 2 9 1 0 

Demski. 2 b. 0 12 10 

i Kwiatkowski. L f. 1 2 0 0 0 

| Schwcda. ł. s. 0 0 0 2 2 

Razem 913 27 9 3 

AKADEMIA ŚW. PATRYCEGO: 

r. h. p. a. e. 

Faul. I. . 11110 

i Burkę. c. 13 9 11 

Ryan. r. f. 1 2 0 0 0 

Lavigne. Ib. 0 0 7 0 1 

Walsh. 3 b. 0 0 3 2 0 

Beaula, I. f. 0 0 2 0 0 

0'Brien. 2 b. 1 2 3 0 0 

; McHugh, r. s. 112 10 

Sig?ins. p. .110 11 

I 
— 

Razem C 10 27 G 4 

rderreni.i pa d^.ie mety: Srhcr- 

n: .nn, Piasecki. Na cztery mety 

(home run): Maćkowiak Ryan. Wy-1 

machanych: przez Maćkowiaka. 15; I 

^ Siggins'a, 10. Pierwsza meta na piłki: 

LIGA MACIERZY 
POLSKIEJ. 

Wczoraj wieczorem Oddział 58-my ! 

łatwo pokonał członków Oddziału. 

33-go, choć ten pierwszy wcale nad-1 
zwyczajnych rzeczy nie pokazał. Gral 

j nie była bardzo interesująca, bo krę-1 

glarze z Oddziału 5S-go byli zbyt sie- 

! bie pewni. 

! cd Maćkowiaka 3; Siggins'a 3. 

O O O 

ODDZIAŁ 58-MY: 

l Kaforski 

Smorowski 

Kempowicz 

Kłosowski 

Stweckl 

158 151 1371 
150 133 15G j 
135 155 150j 
126 120 134 ; 

159 14G 1371 

Razem 737 705 734 

ODDZIAŁ 33-CI: 

j Zagórski 
112 133 1371 

, Kuberski 123 119 113 

j J. Deka 123 121 132 j 
; F. Deku 112 SI 140 

j J. Schultz 
120 143 143 

Razem 39* GOI 689 

Oddział Drugi nie stawił się1 wczo- 

j raj do watki z Oddziałem 3-cim, prze- 
: czuwając widocznie smary jakie człon- 

ków tego Oddziału miały spotkać. Gry 

i jednak nie odłożono, członkowie Od- 

, działu 3-go odegrali swe trzv partye i 

• powiesili dwie gry, które trudno bę- 

j dzie pobić. Członkowie Oddziałh 2-go 

muszą terazs rzucić kręgle przeciw 

rezultatom klubu 3-go. 

We wczorajszych trzech grach l:lu- 

bu Oddziału 3-go Augustynowicz po- 

stawił się bardzo silnie. W drugiej 

partyi rozpoczął sześcioma krzyżyka- 

kami i skończył ua cyfrze 243. Janko- 

wski postawił 207 w pierwszej partyi, 

a Donarski 202. Do'.atowski nie mógł 

jakoś opędzić się R^R'som. i dlatego 

w ostatniej partyi skończył tylko na 

181. 

O O O 

Podajemy dzisiaj także r?zultat 

kontestu Oddziału 2-go z OddziaLm 

33. odbytego w zeszły piątek. Rezul- 

tat ten wykazuje, że członkowie Od- 

działu z M łodziąnkowa skaptowali 

pierwszą partyę, lecz dwie inne prze- 

grali. 

Oddział 3-ci: 

Dolatowski 158 133 181 

Nowak 173 147 146 

Jankowski 
x 

507 187 131 

Donarski 202 140 159 

Augustynowicz 127 243 163 

867 870 782 

Oddział :53-<i; 

! F. Duka 129 123 138 

J. Kuberski 166 117 108 

| J. Deka # 
, 114 141 128 

J. Zagorski 154 135 140 

Nowak 133 180 155 

Oddział 

Drella 

Kuszewski 

J. Liczy wek 

F. Smorowski 

H. Szczodrowski 

718 61)8 669 

2-gi: 
157 164 141 

146 141) 190 

137 142 196 

113 129 146 

159 144 17 

712 728 84S 

O O O 

Klub Józefa Rosińskiego, pod naz- 

wy. „Warsaw A. C.*', mial grać oneg- 

daj wieczorem w gimnazyum szkoły 
! publicznej Kościuszki z klubem 

„Williams A. C.'\ lecz ci z niewiado- 

mej przyczyny s nie stawili. War- 

szawianie grali wtedy z młodszymi 
Sokołami Orła Białego ze Stanisła- 

wowa, a kontest teu wypadł jak na- 

stępuje: 

„Warsaw": 0 000010 — 134 

Sokoli: 0005100 — 620 

Dzisiaj wieczorem Warszawiacy 

gra mają w gimnazyum szkoły Koś- 
ciuszki z klubem „Violet A. C." — 

Wstęp wolny. 
O O O 

W piątek wieczorem Oddział 10-ty 

pokaże jak może rzucać przeciw Za- 

rządowi Głównemu, który postarał się 
w międzyczasie o specjalny skład 

swego klubu. Z Zarządem Głównym 
rzucać będą: Kuchefrski, Ziemba, 

Fuhl, Murkowski i Drzymalski. 

Ten ostatni poraź pierwszy będzie 

grał w lidze Macierzy Pol- 

skiej. Naturalnie, Zarząd Główny spo- 
dziewa się zwycięstwa. 

Oddział 11-ty ma się stawić do wal- 
ki z Oddziałem 63-cim. Dwa te Od- 

działy Avondalskie starają się o pier- j 
wszeństwo, ale 11-ty ma jakoś prze- 

wagę. 

Złe sąsiedztwo. 
— Dałam sobie znów ząb wyrwać 

— 

rzekł kłótliwa żona do męża. 
— Oj, cieszy się zębisko, że się 

wydobyło z sąsiedztwa języka, bo go 

wieczny trajkot już nieomal ogłuszył 

—odrzekł delikatny małżonek. 

Rymy żołnierza. 

O luba, tyś nie czuła! 

Bez żadnej przyczyny 

Zatapiasz w mem sercu 

Ostre „karabiny''. 
Tyś jest moją „armatą", 
Bóstwo ukochane, 

Pozwól, niechaj dla ciebie 

Ja „lontem" zostanę. 

Notatki Reportera^ 
Towarzystwo Pożyczkowe św. Ja- 

rka w parafii św. Jacka w Avon- 

dale, otwiera nową. 30-tg. Sery? dzisiaj 

wieczorem w sali pod kościołem św. 

Jacka. 

Posiedzenia banku św. Jacka odby- 

wają się co czwartek wieczór, w sali 

gdzie mieści się ofis ławkowy. 

Prizespm spóMi jest Fr. Wilkiewicz, 

sekretarzem Leon Pokornowski, a 

skarbnikiem Ignacy \\ Ruszkiewicz. 

O O O 

Józef Gillme ster, były woźny są- 

dów municypalnych, a stary wiarus 

Trójcowa, otworzył pnr. 1051 Noble 

ul. biuro sprzedaży realności, poży- 
czek hipotecznych, asekuracyi od og- 

nia i na życie itp. — Pan Gillmeistfrr 

jest również notaryuszem publicznym 

i załatwia wszelkie sprawy notaryal- 

ne. , 

F1 
1 h1 . 

0 II Żarty. J v 1 y ^ 

Niedołęga. 
— /Zazdroszczę pani doktorowej 

męża, jes tak staranny, tak niestru- 

dzony i zręczny; o ostatniej opera- 

cyi mówi całe miasto. 
— Tak, pani ma racyę, mój mąz 

wszystkich zeszywa, a czy pani sa- 

dzi, że sobie choć guzik przyszyje? 

W teatrze prowincjonalnym. 

Bohater sztuki przebił przed chwi- 

la się nożem i leży martwy. Ale bo- 

| hater miał szczęście najeść się przed- 
[ tera czosnku, tak, że woń jego razi 

nieprzyjemnie partnerkę, która od- 

grywała rolę zrozpaczonej kochan- 

— Jakżeż od ciebie czuć — szep- 

ce z przekąsem aktorka. 
— Nie dziw się — odpowiada ak- 

tor — umarłem i trup mój się roz- 

kłada. 

Z listu miłosnego. 

Ach! żeby tygrys «erce ci wygryzł, 

albo liyena! pamiętaj luby, żem twa 

Helena! 

Wytłómaczył. 
— Czy ostrygi są zdrowe, panie 

doktorze? 

— Sądzę, że tak! Dotychczas ża<i- 

nej ostrygi nie leczyłem. 

Postęp. 

Pani: Mój dziadku, cóż ja wam 

dam <na obiad? Dziś mamy tylko ka- 

szkę na wodzie! 

żebrak: Nic nie szkodzi ,ja mam 

| w torbie buteleczkę Malagi. 

Ze szkoły. 
Nauczyciel: Wiesz, co to jest kar· 

ciarstwo? 

Uczeń: Wiera, bo mama codzien- 

nie rano kładzie kabałę. 

Przy telefonie. 

Czy pani w domu? 
— Niema, — właśnie w tej chwili 

wyjechała z panem zamknięta karety 

na spacer.... 
— Do wszystkich dyabłńw! Ze 

mną?!.... przecież to ja się pytam. 

Podwójna bojaźń. 

Gdy pewnego chorego skąpca od- 

wiedził przyjaciel i zapytał, jak się 

ma jego zdrowie, rzekł skąpiec: 
— W moim domu od miesiąca pa- 

nuje podwójna bojaźń: pierwszy mam 

ja. bo się bojeę. abym nie umarł, 

drug^, ma mój synowiec, bo się boi, 

abym nie wyzdrowiał. 

OutiiiL» flanela- 

Ciemne Plaids i Checks rovr. 

oiez prążkowane i jasne kolo- 
ry na nocne koszule, warte 

12i<\ na piątek, 3/ 
jard 

**** 6%c 

r 
Pique 

Zapis b:ab'<*o Pique i Xain- 
sook, mae popr/.eezne kratki: 
l-łe gatunek, >p?ciainie na te 

wie'ką wyprzedaż, 
ja : d .6:Hc 

•' nge 
ublawatnione 
śni etankowy, 

do 5 jardowe, warty 

( 
32 ca.i 
Ponjffe. 
długości 
Ji c. specialnie na te — 0/ 
wiflkił wyprzedaż jard.. / 

szerokie 

bialv i 

^ 
Poszewki 

^ 
45x36 poszewki do poduszek 
haftów i obstyciowane z pełna 
3 calowy obrąbek 2łte gatu- 
nek specialnie na te 

wielką wyprzedaż po.. 19c 

^ 
1 rzewiki 

^ 
Panieńskie i dziecięcie wysokie 
Dongola trzewiki, Patent m an. 

kiety i kapki, wielkości ity 
do 2, warte $1.75, 
para $1.25 

r 
Trzewiki 

Niem. ciepło podbite Dongola 
trzewiki, sznurowane i zapina- 
ne, wielkości 3 do 8, warte 7uc, 
specyalnie na jutro, 
para /J 55c 

Sliprj 
Damskie ślipry domowe, z fron- 
tową i boczną klina, nowe i Pa- 
tent kapki, wielkości 3 do 8, 
warte 1.25, spec v al nie 

Komforterv 

Duże komforterv, pokryte pię- 
kną sylkoliną, wypełnione do- 

brą' witą, l.oO gatunek, specy- 
alnie na jutro, f\Q ~ 
tylko po VOC 

Cerata 

1*4 jard* szeroka cerata etolowa, 
wszystkie kolory, regularnie 25c, 
specyalnie w piątek podczas tej 
wielkiej sprzedaży, 
jard tylko za l2Hc 

^ 
Silkoline 

Zapas Silkoline i Cretonne, — 
1 do 10 jardów, 15c gatunek, — 

specyalnie w piątek podczas tej 
wielkiej sprzedaży, tyl- 
ko za 7%c 

Pończochy 
Damskie bawelnicowe pończochy, 
b<*z szwu, czarne i kolorowe, re- 

gularny 25c gatunek, specyalnie 

\2%c 

Pończochy >v 
Niemieckie pół wełniane pońcac- 
cby, niebieskie, różowe, białe i 

czarne, regularnie warte 15c, spe- 

cyalnie na piątek, 
para 7^c 

Skarpetki. 

Męskie siwo mieszane ba- 
welnicowe skarpetki, regu- 
larny lOc gatunek, 
para Sc 

Spodnia odzież — 

D/iecięc» prążkowana run<»rn pod- 
biu spoduia od/ież, wszystkie 
wielkości, regularny 83o gatunek, 
specyalnie w piątek, 
t v 1 k o 19c 

Spodnia odzież 

Męska okaz. weł. spodnia, 
odzież, koszule i gacie, re- 

gularnie warte 1.25, 
po (ii)e i 79C 
* Ubrania ^ 

Chłopięce 2 sztukowe ubrania, » 
d«a rządy guzików i rosyjskie 
bluzkowe faaony, 2i do 17 lat, re- 

gularny 2.60 g*tuutt«t, 4 

po 1 

Palta 

Chłopięce rosyjskie palta, wysoki 
Auto kołnierz, wielkości do 10 

lat, warte 2.50, specjalnie na tę 
sprzedaż w piątek, tylko 
Po 1.69 

Nocne koszule. 

Męskie grube flaneletowe nocne 

Koszule, pełnej wielkości, regular- 
nie 63o. specyalnie na tę sprzedaż, 
w ptąwk, wasz wybór 
tylko po *7 VC 

^ Dziecięce 
surduty 

r«<bioue z kędziorowatego Astrak 
han, czarue i kolorowe, ua 2 do 7 
lat, warte 3.50, w piątek specv- 
alnie podczas tej sprze- j r> 

dąży tylko za £, 1 ^ 

^Dziewczęce surduty^ 
Grube Chincbllle Surduty, gran «t. 
i brunat. z pięknym «strakhan kut 
nierz. i mankietami, ua 6 do 14 1^t 
5.00 wartości, w piątek ^ Ofi 
specyaluie z* 

^ 
Suknie 

——^ 
Damskie i pauień«kio, jesienne 
suknie czarne i białe, Bel ford 

córo, piętcnie ugarnir., wiel. 16, 
18, S6 i 38, reguł. .V00 

wartości, w piąte < 1.98 

Drobiazgi 
Dziecięce podwiązki, p«ra 5c, 
Damskie pad podwiązki, warte 

25c, w piątek, specyalnie w tej 
aprzedaży para tylko | ̂  za 

Wełna 

Gfmantown wełna we wszystkich 
k'Voritch, motele 7c. — Najlepszy 
gatunek jedwabiu do haftowania, 
specyalnie mutek w tej "\/ 
sprzedaży tylko jł/sC 

^ 
Fartuchy —^ 

Damskie doskonałe perkalowe far 
tuchy, jasue i ciemuo kolorowe, 
kimono rękawy, 50c wartość, spe- 
cyalnie na tę sprzedaż, w 
piątek tylko po ZVC 

Cut Star m/, klan ki do wody,— 
warte 10c, specyalnie q· piątek, _ 
sztuka /.a 

Wyginane gazowe światła, 
— 

komplet breaerem, maut- j 
/v 

lem i globem, 39e w*rt. po... f "C 
&5c miotły, roWone z dobrej — 

kukurydzy, 4 razy pr*e*zyt·», _ 

specyalnie za 

Pięknie aeKorowaue spluwacz- 
ki, regularnie 25c gatunek, - « 

w piątek po 1 iJC 
Stalowe toporki mocne trzon- 
ki, specjalnie ua piątea, - 

ttlkopo I VC 
SwittN Prie!» Laundry mydło, 
apeeyaln.e ua piątek, ka- * ^ 
wałków za. 1 w 

Materye na Suknio 
Resztki ma tery i na suknie i ubra- 

nia, włącz. kaszmiry, wbipcords, 
Panamas, szkockie Tweed Su t- 

ings itd. w kawałach do jardów 
długich, wartości j ^ 
29c, jard I«i5C 

TysJijre jard. storm serżów 

\vhi|H'(>r(ls, Shcpheril checks 
Suit., Panama Ciut lis, pi?k. 
niies/nnyoh Suitings itd. w 

kawałach do « jardów'dłu- 
gich, 50c wart., 
JaiHl po Z/t 

Rewztki i rozo- | Nu Kprted. o u ou*, 
stnlości trłudkirh j · «·*·: * k i 

materyi na sukn e ' f<hrvi7. c 1·· wt·)· 
liięU y c h S u - n°an\<h .-iioiui toi- 
jrurs. w I żow. Patiiiinivs l il.: 

t iflch 4 jardowrrh. oz'.irn»* i kolorowe, w 
r nrtoścł / n Utupościach 7 1 
"Sc. jard / /2L· I jnrtlOA.vcb.jd. I*JL< 

Mai ery a na Płaszcze 
54 cali s/eroki piękny szkocki 
coKtings, szkockie Plaids i kratk. 

czarny i biało kratkowaty Boucles 
etc.. wartośei $2 do O 
2.50, jard i . 1> 
llesztki pluszu, loncles Cheviots 
pięknych check* i plaids. Chinchil- 
las, Caraculs, etc. war. do 3.50,za 
połowę regularnej ceny. 

FLANELA 
jardów resztek fabr. i>ię»k. 

pasków, outing flaneli. stosowne 
na nocna odzeż, Pajamas noc., ko- 
szule etc., w długościach 20 jard. 

po"·.7!40.!"" 5 Yzc 
Kiderdown flanela, 27 calowa, — 
czerwouo-rożowa, błękitna etc. — 
reg. 45c jard -j -j 
po OąjC 
;iG calowa niebiel. Shaker flanela, 

I gruby gatunek, runiste po obu 

10, 
tronach, 
jard . .. 

CHUSTECZKI 
Lawn chustecki i dla dam, jeden 
narożnik haftów, trzy różne dese- 
nie, w pudelku gw azd. reg. 39c, 
specyalne ceua- za ^Cir· 
pudełko . . . . v'.'· .^CVC 
(»9c Leno pasków. „Seto' jedwab, 
ne scarfs 2 jardy długie, białe ró- 
żowe i błę-k. k«&da w Ir 
pudełku, za T'/C 
Chusteczki dla dzieci, cz>isty biały 
lawn, z inieyałem i kolorowa bor. 
ta. albo kolorowym inieyałem, po 
trzy w pudelku _ 

tylko 1 ^ C 
Kxtra dobry gatunek Lawn chu- 
steczek dla mężczyzn, peł. w elk. 

jakoteż dla dam lniane cross bar, 
delikatne płótno, haftów, w jedn. 
rogu. w piątek tuzin za jr 
58c, sztuka ^v· 

Spodnia Bielizna 
Damskie koszule i majtki, z gru- 

bej wełny. wszy. wielk. wasz wy- 
bór przy specyalnej ETr» 
cenie tylko D/C 
(Srube prążków, baweł. runiste 
szule i majtki dla dzieci, wielk. 
16 do 34, reg. 2i»c 'J f 
gatunek, tylko za & * C 
Naturalno wełniane grube męskie 
koszule i gacie, do kostek, wszy. 

wiel., w piątek spec. 
tylko po U/C 
Grube prążków, bawołu. runiste 
Union garnit, dla dziec'. wys. szyja 
długie rękawy, dług. do kostek, 
wszystkie wielk. 43C 

R. & G. Gorsety 
R. and G. Gorsety na korpulentne 
kibicie —- wzmóc, na biodrach, 
extra dobrze zrob.. średni biust, 
dwie pary podwiązek, wiel. do 36. 

ryaln:c si.oo 
R. ami G. Gorsety na wysokie i 

szczupłe kibicie, średni biust, dłu- 
gi skirt, dwie pary podwiyzek. 
w elkości 18 do 30, bardzo spe-- 

cyalnie piątek. 
tylko / Ot 

Męskie Krawatki 
K\tra nadzwycz. wybór 50c męs- 
kich krawatków, tysiące tego w 

nieskończonym wyborze deseni. — 

wszy. dosk. fasony, z otwartymi 
końcami, w pudełku na i. czenie. 

specyalnie w 
piątek, za ... 
3»c szelki dla mężczyzn, lisie albo 
fckórzane, końce, w pięknem pu-- 

poelku 25c 
Szelki w pięknem szklunein pudeł 
ku, nowość, elegancki lisie, ugar. 

całkow. w pięknem 
pudełku za /1/W 

Koronkowe Firanki 
Resztki fabrycz. Swiss na firanki 
madras itd. cokolw. pomięte, 8V£ 
do 10c wartości (od 8 do 1 

' 

11 rano), jard ó/2 C 
Setki par doskonałych firanek w 

małych partyaoh, 2, 3 i 4 pary, 
podobne do siebie, peł. wielk. — 

para warta do A *7 _ 
$1.75, sztuka » . / C 

Irish Point Cable Net i szkoc- 
kie firanki, 8 i lV/2 jarda 
długie, nowe desenie, warte 

od 2.50 » 8.50 <£ | 
para J7 I # V / 

50 calowe (leki na sofy, fręzle wo- 
koło gruby tapestry gat., 
reg. 85c, za O / C 
Garnitury na łóżka, rysun. robota 
piękny podarek, na | "7*7 
gwiazdkę za I · * £ 

Zimowe surduty w wartościach jakie 
zadziwia was 
Zakupno 150 dziewczę- 

cych i dziecięcych Sport 
surdutów. Pozostałe zap. 

zrob. z czy. weł. Plaid ty- 

łem raateryi, Boucles i 

Corduroys, z ..drop1' rę- 
kawami, wysoko zap na- 

ne na szyi, siwe, brunat- 
ne, niebieskie i winne, 

itd. dobrze zrobione i do- 

brze pasujące, 13 do 18 

lat, warte do 6.50, spec. 

po 

Około 151) dziewczęcych 
surdutów, z czy. weł. 

3wlotów i mieszanek, pi? 
kna podszewka, wysoko 
zapinane, Corduroy i 

..Checked", kołnierze i 

mankiety. „Patch" kie- 

szenie. Dobry wybór ko- 

lorów i wielkości 6 do 14 

lat. warte do $3, spec. w 

piętek, tylko 

Specjalne zakupno około 
200 weł. zimowych sur- 

dutów dla dam i dziew- 

cząt. z Chinchilla. Thibct 

i mieszanek, z kołnie- 

rzem z tej samej materyi 
lub aksam tu, oraz man- 

kiety. wysoko zapinane, 
wiel. 14 do 4 4, dobry wy- 
bór fasonów i kolorów. 

Warte aż do $7.'00. spec. 
cena na jutro tylko 

Męska i chłopięca odzież 
Palta dla mężczyzn, z prze- 
wrac. kołnierzem, z czysto 
weł. grubej materyi, nowe zi- 

mowe odcienia, wielk. 34 do 

42, nie wszyst rie wielkości we 

wszystkich fasonach. Warte 

] do 9.00, specyalnie 0"7 
d wybór po 4.0 I 

S.'i chłopięce palta, ro- 

syjski fason, ze śred. i 

ciemnej mieszanej ma- 
teryi, podszyte flanelą: 
palta z Astrakhan koł- 
nierzem i mankietami; 
wielkości li do 8, ape- 
cyalnie tylko B 

po .Ho 

SI5 Norfolk ubrania dla chłopców, dobrze pasujące, zc 

sneąo siwego i niebieskiego kaszm 
wiotu, itd. wielkości do 16 lat, tylko 
ślicznego siwego i niebieskiego kaszmiru, pięknego sze- $1.97 

Wiązane ślipry jako Gwiazdkowe podarki 
5i)c wiązane ślipry dla dam, z dobrej jagnięcej wełny 

i skó· 

rzanemi podeszwami, śliczne i mieszane wzory; czarne, niebie- 

skie, czerwone i różowe, czarne i czerwone i niebieskie i białe; 

wszystkie wielkości 3 do 8, specyalnie QQp 
jutro 

r 

SI filcowe Julietki dla dnin, ręcznie 
kręcone, wystające podeszwy, niektóre 

z ozdobami, czarne i czerwone, bardzo 

ładnie się przedstawiają, wszystkiej 
wielkości 3 do 8, specyalnie jutro, do-^ 

póki €00 par starczy; para 

tylko ·. · · 67c 

Tanie Jedwabie 
Crepe de Chines, 24 i 26 cali sze- 

rokie, tak bardzo pożądana mater, 
szczeg. na suknie, kimony, scarf- 
ings, etc. jednostaj. kolor i bro- 

katy, w paski i druków, sfekty, 
w patek, jard 

4 8c, 39c i Jut 
26 calowy piękny brokatowy 
Tussali jedwab, czarny, bia'y 
iró/no-kolorowy, stos. na 

suknie do towarzystwa i na 

ulicę, wartości 39c, 

jard po 
He^ztki jedwabiu, 3 wielkie par- 

tye na pątkową sprzedaż, gładkie, 
piękne tkaniny, będą sphzedawa- 
ne bez względu na dawniejsze ce- 

ny, jard po 

2Sc19c14c 

Parasole na deszcz 
dla dam i mężczyzn, Paragan ra- 

czki, pokryte dobrą Ameryk. Taf- 

feta materyą, równe, Mission 1 

Boxwood rękojeście, war.. 
$1, spec. po OOC 

Filcowe garnitury 
Czarne Manchurian wilcze cami- 

tury, szalowa zarzutka i poduszk. 
mufka do pary, podsz. dobr. atłas. 

warte do $5, spec. -j 
garnitur za J 

Oferty na wstążki 
Atłas, i „grossgrain" wstążki, ró- 

żowe, nieb., białe, czerw, zielone, 

itd., wszystkie wiel. teraz za poło- 

wę regularnej ceny, motek 10 jar- 

dowy, Nr. 1 za 6c; nr. 1*2 f A^» 
za 8c, nr. 2 za 1 \/C 

\r. \/2 czy. jedw. Holly wstążka 

do zaw jania gwiazdk. prezentów, 

motek, 5 jard., 

4 cal piękna kwieć, wstążka, różo- 

wa, nieb. i lawendowa,, strój, od- 

cienia, w piątek, 10C 
Czy. jedw. Moire, Mcssaline, Taf- 

feta i kwieć, wstążka, 4 1 5 cali 

szer., dobry wybór jasnych i ciem- 

nych kolorów, 18c gat j ^1/q 

19c 

1.97 

Płótno, ręczniki 
kolor, adamaszek stołowy, 58 

cali szer., czer. i biały i nieb. t 

biały, kwiecisty lub w « Q „ 
kratki, jard za I 

Biel. Huck ręczniki, białe, z cesi. 

kolor, borta, warte do J8c, nie- 

kompletne zapasy kolorów, spec. 

!y,ko * 6%c 
Melilel. Huck materya na ręczniki 

dobry Ratunek, 1S i 20 cali s^er., 

warta do l "»c, cokol. Pl·/-, 
zbrudz. jard O/ZC 

Tureckie kąpielowe maty, Tile 

wzory, z nazwa ,,Btir* w środku, 

nieb. I białe, lub różowe i 

białe, po 

Surdut. Ponitkowe itd. 
Piękne prą/kow. surduty potni· 
kowe dla mężczyzn. Byron kołnierz 
granat., ceglasie. szare Cardinal, 
inni żadają conajmniej | fi*r 
2.50 za te surduty, jutro. 1 ·"/ 

Piękne ściegów. surduty pol i ko- 

we dla dam, Cardinal, szare i bia 

łe. zwykle po 
2.50, za 

Flaneletoue kimonos dla dani, — 

piękne desenie, dobre $1 fi~] r 
wart., spec. na piątek ...O/- 

Kołdry, Komfortery 
10 skrzyli dobr. bawełnianych 
kołder na łóżka, wielk. na dubel. 

łóżko, ciemne, białe i szare, z pięk- 
na barta, obrąb, brzez'. dobre cie- 
płe ko'dry na zimę spec. A 

po $1.19 i OVC 

$2 wełniane komfortery na łóżka 

wyściel, czystą sanitarną białą 
watą, pociągn. dobr. silkoline. — 

ręcz. wyście*, spec. I 
cena na piątek, tylko ... 1 

Wino i Likiery 
Wódka, butel'k. w urzędz:e clowym 
Lewis Hunter, Old R py albo czy- 
sty Brooks. butelka | 
Wódka w drewnianyrh sądkach, 
Tletnia, kwartowa butelka 
za 

(iin, Sir Robert Hurnien, / 

butelka za OVC 
H im be-- Cordial, butelka 
za 

Wino, Port albo Sherry, f f Q 
91etnie. galon I · I 

Brandy, wyborny 3 Star 

butelka tylko /OL 
Wódfca, Jas. K. Pcpper, butelkowa 
ny w bondzie, kwart « | /\ 
butelka, za 1 · I U 

Gili, Baird and Danielu, Holland. 

jedna-trzec a amerykań- O^r* 
ekiego galo-na, butelka . . 7«v 

79c 
69c 
98c 


