
Trójcowianie stracili możność 

zdobycia szampionatu 
piłkowego. 

Po zaciętym konteście zwyciężyli ich 

studenci z Instytutu „De La Salle." 

Maćkowiak i Jarka rzu- 

cali dla Trdjcowian, 

„SLUGGEREM" CO SIĘ 
ZOWIE BYŁ ,,PLU- 
TO" PLUCIŃSKI. 

Trójcowianie robili za dużo 

„byków" w krytycznych 
chwilach. 

(Napisali J. i J.) 

Tof - lok, bojsy z Trójcowa prze- 

grali. a no dlatego, że w bardzo kry- 

tycznych chwilach za wiele byków 

. 

Ja ci bratku z Dziołkiem z - 

dali pojechalim na tę gejmę, bo jak 

mi łun godoł, to była ostatnia z klu- 

bem dla La Salle i aby osłodzić im 

— to jest Trójcowianom 
— tę gej- 

mę, przywiozłem ze sobą na gut - 

lok pełną kieszeń.... cukru. 

Jak żem tam się stawili! to prawie 

czenczowali piczerów: „Cap" Maćko- 

wiak ustąpił koledze „Kid Duck" 

Jarce. 

Aj tel juł, bojsy, ,,Kid Duck" jesta 

też dobry pyczer, jeno się ani za cen- 

ta nie szanuje. Rzuca sanowogan za 

prędko, to jest za często — radby 

swych przeciwników był połknąć za 

jednym razem. Ci zaś bojsy z Trój- 
% 

cowa — niektórzy, mówię — próbu- 

ją podbijać co się jeno uda. 

,, anxious to hit, boys, too an· 

vi ou* 

Umpajer zaś przy końcu dostawał 

pomiész&nla.... decyzyi, ju bet.... 

Skor kiper dla klubu La Salle i mo 

żebne, że kołczer tego klubu, gdy 

nasi z Trójcowa wygrywali, to ci łun 

sanowogan o mało co. bo o koński 

paznykć, a byłby łołówek połknął. 

Był on ci zły, bratku, był, ale gdy 

się gejma skończyła, to maszerował 

przez boisko kiejby pyszny pan, a bo 

jego bojsy wygrali. , 

Sa ten Dzioł z Avondale kołczował 

bojsów z Trójcowa aż mu gardło 

zardzewiało i już zdawało się nam, 

że nasi wygrają tę gejmę, ale jak ci 

luni z przeciwka, bratku, poczęli pod 

bijać, to gewałt!!.. na wszystkie 

strony jardy; no i przytem nasi po- 

pełnili kilka byków i na tem gejma 

się zakończyła. 

Jeden ajrysz godoł ml, co to * 

Ducka będzie fajn pycier, bo ma 

kontrol nad balą, jeno żeby o kape- 

:zkę wolniej piczow&ł — dats al.... 

Teraz, jeżeli mi nie wierzycie, to 

pytajcie co pisze Dziołek z - 

leli, a zobaczycie co on wam opowie. 
Tof - lok, bojsy, tof - lok.... 

Na wcaoraszym kootejście powin- 
no było być znacznie więcej polskich 

ruterów: ajrysze na brak zwolenni- 

ków narzekać nie mogli, a to wielce 

przyczynia eię do zwycięstwa danej 

dziewiątki. Otucha i zachęta w kry- 

tycznych chwilach, oraz denerwowa- 

nie przeciwników, często przynosi 

zwycięstwo. Każdy student Wyższej 

Szkoły św. Trójcy powinien uważać 

za ewój obowiązek udać się na taki 

ważny konteet jak wczorajszy i ko- 

legom swoim w każdy możliwy spo- 

sób dopomagać. 

„Cap" Maćkowiak ustąpił w piątej 

kolejce, bo przeciwnicy łatwo bnali 

eię do niego, rezultat bowiem przed- 

stawiał eię w owym czasie: De La 

Salle, 7; Trójcowłanie, 4. 

Miejsce Feliksa zajął Kazimierz 

Jarka., zwany popularnie przez kole- 

gów „Duck" albo Duck". Jar- 

ka jako rzucacz nam się wcale podo- 

bał, bo ma „«tufP czyli główne kwa- 

lifikacye na raucacza. ale — w cza- 

sie gry rzuca za prędko, nie spoczy- 

wa należycie, niecierpliwi się gdy 

dał podbijaćzowi dwa „strajki" 1 

w ogóle nie posługuje się dostatecznie 

sprytem. Na naganę również zasługu- 

ją koledzy Jarki, zwłaszcza chwytacz 
.,Chief· Schweda (allas Swede), bo 

cl mogłiby rzucaczowi znacznie ul- 

żyć. 
W podbijaniu Trójcowianie stoją 

na równi t każdym klubem: Pluciń- 

ski, Maćkowiak, Piasecki, Jarka, 

Schweda i Zieliński udowodnili w 

konteście wczorajszym, że są „slug- 

geramł" bo niejeden podbił piłkę aż 

het do muru otaczającego boisko pli- 

kowe. Pod tym względem szczegól- 

nie się wczoraj odznaczył pierwszo- 

stanowy „Pluto" Pluciński. 

Obie strony musiały użyć dwu nu- 

caczy: zarówno „Mac" jak i Coloham 

poszli w odstawkę. Swoją drogi* mo- 

gliby Trójcowianie ^próbować forte- 

lu w ósmej kolejce, kiedy Irlandczy- 

cy — z pomocą Jasia, który zrobił 

d-wa kosztowne „byki" — skaptowali 

parę punktów: wolno było znów wez- 

wać Maćkowiaka, który nieco wypo- 

czął i — kto wie, może jakoś dałoby 

się jeszcze ów kontest wygrać. 

Po Plucińskim najlepiej się wczo- 

raj apteał „Sanders" Piasecki: grał 

on jak zawodowiec na defensywie, a 

w podbijaniu również trzymał się 

dzielnie, bo nie sięga on po każdą pił- 

kę mu rzuconą. Rozumie dobrze 

krótkopolowy Piasecki, że często nie 

zaszkodzi wyczekiwać rzucacza, przez 
00 ten się męczy i denerwuje, a po- 

tem łatwiej go atakować. 

Trójcowłanie okazali kilkakrotnie 

brak praktyki, a 00 gorsza, nie sta- 

rali się złemu zaradzić. Gracze na 

wewnętrznem polu powinni wciąż się 

ćwtczyć w pauzach, a tego wcale lub 

nader rzadko czynili. Biedny Janka 

(no i zapewne Maćkowiak) musieli 

pnawie każdego pod bija cza w y ma- 

chać bo inaczej trudno było wstrzy- 

mać Irlandczyków, gdyż popełniano 

za nimi jeden błąd po drugim. 

Chociaż Wyższa Szkoła św. Trój- 

cy prztjgraia 
— niestety — szamipio- 

nat Ligi Wyższych Szkół Katolickich, 

to jednak mamy niepłonną nadziej 3, 

że w następnym sezonie się poprawią 

1 kochanych Irlandczyków poko- 

nają. 

żałować wypada, że Feliks M. nie 

był wczoraj przygotowany należycie: 

„wyrzucił" on sobie ramię w konteś- 

cie przedostatnim z Akademią św. 

Ignacego, więc ramię jego wczoraj 

szwankowało. 

Wyższa Szkoła ś.w. Trójcy Jest 

najmłodszą w Lidze Katolickiej, więc 

nie wypada lamentować nad tem, że 

szampionatu nie zdobyli. Studenci 

polscy i tak spisali się doskonale, bo 

wzbudzili u ajryszów postrach przed 

polskimi zakładami, tudzież wielki 

respekt dla polskiej narodowości. 

OOO 
• W St. Charte*, III., niedaleko Chi- 

cago, odbyć się ma w przyszłą śro- 

dę wieczorem wałka na pięści pomię- 

dzy Frąckiem Małeckim (alias 

,,Spike"Kelly) a Filipem Harrison'em. 

on test ograniczono do sześciu starć. 

Małecki wczor J zaczął »ię ćwiczyć 

do tej walki w eimnazyum Forbes'a 

OOO 

Tof-lok bojsy, tof-lok. 
STUDENCI Z TRÓJCOWA: 

R.H. . . . 

Piasecki, . s. 113 5 1 

Jiau-ka, 3 b. i p. 2 2 10 1 

Pluciński, 1 b. 2 2 7 0 0 

Maćkowiak, 3 b. i p. 22100 

Kwiatkowski, c. f. 1110 0 

Zieliński, 2 b. 0 10 2 3 

Domski, r. f. 0 0 10 0 

Schweda, c. 12 8 10 

Jaś, L L .0 0 2 0 1 
r 

Razem < 9 11 24 8 6 

„DE LA SALLE": 

R. H. P. A. E. 

O'Malley, c. f. 12 4 0 0 

Scan!an. 3 b. 12 0 12 

Flynn, s. s. » 2 0 3 2 0 

Coloiian, p. i 2 b. 00021 

Mahoney, 1 b. 2 2 11 0 ffj 
Keegan, c. 1 2 7 2 0 

O'Shaughnessy. r. f. 2 2 10 0 

Shanahan, 2 b. 2 1112 

Swenie, 1. f. 
' 

2 2 0 0 0 

McHugh, p. 0 0 0 1 0 

Razem * 
. 
13 13 27 '9 5 

SZKOŁA ŚW TRÓJCY: 

400032000—9 

„DE LA SALLE:" 

1 20401 05x — 13 

Uderzenia na <!wa stany: Pluciń- 

ski 2, Kwiatkowski, O'Malley 2, Scan- 

lan, Miaboney, Keegan, Swenie 2. U-j 
derzenie na trzy mety: .Flynn. Ude- 

rzenie na cztery mety : O'Shramshnessy. 

Wymachanych: przez Maćkowiaka, 

3; przez Jarkę, 4; przez Colohao'a. 3; 

przez McHugh'a 2. Pierwssa meta na 

piłki: od McHugh'a 1; cd Jarki, 2. 

Sędzia nry : McGeary. 

LIGA WYŻSZYCH SZKÓŁ 
KATOLICKICH. 

Klub W. Proc. 

De La Salle 5 0 1.000 

Św. Trójcy 2 3 .400 

Św. Ignacego 2 3 .400 

Św. Filipa 1 4 .200 

Dobry rzucacz dla Wyż- 
szej Szkoły Św, Trójcy. 

Kaz. („Kid Duck") Jarka 
Zarówno na defensywie (w pozy- 

cji 3-ciostanowego) jak i na ofensy 

wie Kazimierz Jarka <^rał doskonal· 

i z wielką korzyścią dla swej dzie- 

wiątki. Jafto rzucacz posiada 01 

zdolności niepospolite — rzuca piłk< 
silnie i akuratnie — ale potrzebuj* 
więcej stałej praktyki i odpowiednie, 

wprawy. Piłkarzowi Jarce u śmieciu 

się świetna karyera piłkowa. 

Hieronim Kowalewski wytrzyma 

wczoraj tylko cztery kolejki dla klu 

bu Detroit Tigers. Eiał on przeciwni 

kom 5 bezpiecznych uderzeń i - 

punkfca. Kowalewskiemu wcale si< 

wczoraj nie powodziło, bo zrobił na 

wet „balic". 

O O O 

Zbyszko starszy pokonał w Rich 

mond, Va. dna Rollera., po raz ni< 

wiadomo który i rzędu: pierwsz; 

bout trwał godizinę (Oh, for the lov< 

of, Mike!....), a drugi 17 minut.. 

A toć pamiętamy walki, w którycl 

Roller leżał pod Zbyszkiem coś v 

3-ech min. — Jak ciotkę kocham!., 

tu rai trykanie trwało półtora gcdzi 

ny? Znać, że w sporcie zapaśniczyn 

w Ameryce nastała posucha... Nie 

ma z kim się „baroWać", więc sM 

wciąż ci sami tarmoszą., no ażeby sl< 

zdawało, że się coś przecie robi, t< 

się im daje czas dłuższy przed poło 
żeniem Weil, ja sądzę że jak tal 

dalej pójdzie, to sam wstąpię do ce 

chu zapaśniczego, wyzwę Zby&zka, 

on mi także da * godzinkę walki... 

Zobaczycie! 
O O O 

Atleta grecki, Jan Kallas, Ittórj 

ćwiczy amerykańskich skautów rzą 

dowych (U. S. Boy Scouits), podaj* 

do wiadomości atletów chicasoskich 

że w przyszłą, sobotę popołudniu od 

będą się wyścigi 15-tomilowe, począ 

wszy od narożnika ulic State i 33-ej 

Kontestanci mogą podać swe apli 

kacye najpóźniej do jutra wieczo 

rem. do kwatery United States Bo) 

Scouts, 3223 Normal ave. 

Każdy amator, aprobowany przes 

Amateur Athletic Union, może wziąt 

udział w sobotnich wyścigach. 

Początek wyścigów o godzinie : OC 

popołudniu. 

Franciszek Kaforskl znów chwyta 

wczoraj popołudniu przez par? kolejek 

dla klubu Pittsburg Pirates. Bez 

piecztfiego uderzenia zdobyć nie mógł 

bo Cheney za dobrze rzucał. 

NOTATKI REPORTERA. 

Wczoraj wróciła z dłuższego poby- 

tu w Grand Rapids, Mich., pani Mar- 

ta Pastwa, żona głośnego ,.Tomka z 

Berlina", zamieszkałego pnr. 1228 

Noble ulica. Podczas swego pobytu w 

tem mieście, była gościnnie podej- 

mowaną przez państwo Breza, zam. 

pnr. 915 Bardega str., w Grand Ra- 

pids, Mich. 
Razem z panią Pastwa bawiły tak- 

że na „urlopie" panny Marya i Jó- 

zefa Pastwa, siostry pana Tomasza; 

głównym celem ich było odwiedzenie 

Siostry M. Teresyanny, przebywają- 

cej w Zakonie Sióstr „Notre Dame". 

» O » 

Policyanci ze stacyi przy Shake- 

speare avenue «pisują się doskonale. 
Tak przynajmniej powiedział szef 

pollcyi Gleason. Policya z tej stacyi 

w ryzach trzyma wszystkich właści- 

cieli psów. A trzeba wiedzieć, że tam 

komenderuje polski porucznik. 

» a 

Wczoraj psy ukąsili znów kilka o- 

sób. Na liście znajdują się nazwiska 

Róży Renkosiak i Jerzego Nowaka. 

Z ostatniej chwili. 

{Piorun wznieca 
pożar. 

i Rezerwoary nafto- 
we eksplodują. 

Piorun uderzył dziś nad ranem 
w magazyn naftowy pnr. 1316- 

1324 Cortland ul. (dawniej Cly- 
bourn pl.), należący do Standard 
Oil Co. wzniecił pożar i spowo- 

dował eksplozyę trzech rezerwoa- 
rów nafty, narażając wielu stra- 

żaków na wielkie niebezpieczeń- 
stwo. Dwaj, Harry Cannon i A. 

Hengle, odnieśli poważny rany.Za 
wieziono ich do szpitala Braci A- 

lexyanw. 
Dach budynku zapadał się po 

pierwszej eksplozyi. 
Gdy sądzono, że pożar już za- 

gaszony, eksplodował jeszcze je- 
den rezerwoar w piwnicy. Wtedy 
to dwaj wyżej wymienieni straża- 
kowie zostail pokaleczeni. 

Szkoda wyrządzona wynosi 
$35,000. 
W bliskości znajdowało się 

8 wielkich rezerwoarów nafty i 

gazoliny, których eksplozyi zabie- 

gła t}^o energiczna akcya straża- 
ków. 

Notatki Reportera 
Komisarz powiatowy, Stanisław Ku 

flewski będzie znów kandydował na 

urząd, który obecnie piastuje. Starać 

się więc będzie o kandydaturę w pra- 

wyborach wrześniowych. 
Komisarz Kuflewski jest jednym z 

najwpłyyowszych członków Komisyi 

powiatowej. Jest bowiem nietylko 

prezesem stałego Komitetu Służby Cy 

wilnej, ale także został wybrany je- 

dnym z członków Komisyi Arbitracyj 

nej, jako jeden z przedstawicieli 
większości demokratycznej, w celu 

załatwienia nieporozumienia w ko- 

misyi powiatowej. 

O Ci O 

W kanale drenacyjnym utonął 

wczoraj nieznany mężczyzna. W ka- 

peluszu miał wybite litery: H. F. Z. 

» CT 
' 

O 

Pożar wyrządził przeszło $500 

szkody w krawcowni przy Tell Place 

blisko Ashland ave. W domu pnr. 

8721 Burley ave., którego właścicie- 

lem jest Kazimierz Biegał, pożar 

wyrządził przeszło $250 szkody. 
O O O 

W poszukiwaniu za rabusiem poli- 

cyant Wojciech Ptaszek z Bridgepor- 

tu, spadł ze schodów i potłukł się 

bardzo boleśnie. 

O '.·> & 

Wczoraj na chodniku pnr. 14 So. 

Jefferson ul. znaleziono martwego 

starca, liczącego około lat 60. Poli- 

cya dotychczas nie sprawdziła jego 

nazwiska. 

» 8 

Koroner Hoffman przeprowadzi 
śledztwo nad zwłokami Józefiny Wy- 

chowskiej, zamieszkałej pnr. 1751 

Augusta ulica, której mąż Félix u- 

trzymuje, że żona jego umarła wsku- 

tek ran odniesionych w szpitalu po- 

wiatowym. W szpitalu śmiertelnie o- 

bifi ją miała'jakaś dozorczyni cho- 

rych. Chora mężowi opowiadała o 

znęcaniu się pielęgniarki nad nią. 

» » 

Zwłoki, które policya znalazła w 

rzece chicagoskiej w pobliżu Sanga- 

mon ulicy poznał wczoraj Jan Śliwa. 

Śliwa powiada, że jego brat Józef 

pokłócił się z paru mężczyznami 

przed paru dniami i od tego czasu 

go nie widział. Topielcem był jego 

brat, Józef. 
o a o 

W Glencoe dnia 2Igo maja znale- 

ziono polskiego chłopczyka liczące- 

go lat 6. Chłopiec był ładnie ubrany 

1 powiada, że nazywa się Piotr Lip- 

ski. Policya od dwóch tygodni stara 

się znaleśó rodziców chłopczyka, ale 

poszukiwania dotychczasowe były 

daremne. 

Kronika JMiejscowa. 
(Dokończenie ze str. 1-ej ). 

wy^si w Stanie donosili listownie 
- do Trybunału Najwyższego o 

brakach i wadach sądów, jakie im 

pod uwagę podpadły. 
NOWE ŚWIĘTO. 

Ohicagoski wydział realnościo- 

wy zatwierdził projekt nowego 

święta chicagoskiego, podniesio- 
ny przez chicagoski „Herald". Jesi 
to „dzień realnościowy".. Wy- 
dział wyznaczył komitet z ośmiu 

członków, który ma opracować 
plan obchodzenia święta, dla któ- 

rego wyznaczono dzień 29 paź- 
dziernika. 

Cała administracya miejska z 

burmistrzem na czele, jakoteż wy- 

dział realnościowy pow. Cook, 
Stow. Agentów Realnościowych 
Dzielnicy Południowej i wiele 

firm realnościowych przychylnie 
się na to projekt zapatruje. 
Ma 'być zorganizowany wielki 

komitet urządzający, który obej- 
mie różne organizacye obywatel- 
skie i pisma chicagoskie w celu u- 

rządzenia najwspanialszego po- 
chodu i obchodu, jaki Chicago 
kiedykolwiek widziało. 
BURMISTRZ NOWEGO YOR- 

KU W CHICAGO. 

Burmistrz Nowego Yorku J. 
P. Mitchell, od kilku dni bawią- 

cy w Chicago, wczoraj spędził 
dzień na zwiedzaniu szkół chica- 

goskich i małych parków. - 

W południe wygłosił mowę do 
klubu miejskiego. Skrytykował 
miasto, że pozwala, aby dym z lo- 

komotyw szpecił widok jeziora 

wzdłuż,parku Granta. Starał sie 

także poznać sposób funkcyono— 
wania służby cywilnej powiato- 
wej. Popołudniu wyjechał w to- 

warzystwie burm. Ilarrisona na 

jezioro, aby poznać projekty ulep- 
szenia przystani. 

Zwiedził między innemi mały 
park na rogu ulic West Chicago 
ave. i Noble ul. 

SĘDZIA OWENS A GLOSY 
KOBIET. 

Sędzia powiatowy Owens i wy- 

dział komisarzy wyborczych ma 

jutro rozstrzygnąć ważną kwe- 

styę, dotyczącą rozszerzenia praw 
obywatelskich kobiet, a mianowi- 

cie: czy mogą głosować na człon- 
ków komisyi powiatowej. 
Wczoraj sędzia wydał rozpo- 

rządzenie na żądanie komisyi wy- 
borczej, iż kobiety mogą głoso- 
wać na komitetowych stanowych, 
senatorskich» i wardowych w pra- 

wyborach wrześniowych. 
Pani C. W. McCulloch, adwoka- 

tka i autorka ustawy stanowej o 

głosowaniu kobiet, przemawiać 
jutro będzie przed sędzią Owen— 
sem i komisy wyborczą za przy- 
znaniem prawa kobietom głoso- 
wania na komisarzy powiato- 
wych. 

Wszystkim krewnym 1 znajo- 

mym donosimy te smutna wiado 

mość iż najukochańsza żona mo- 

ja i matka nasza 

Ś. P. 
Aniela Ocie-pfca 

członkini Róż. św. 48mej Róży i 

Tow. św. Antoniego Z. P. R. K. 
nr. 569, po ciężkiej chorobie, po 
żegnała się z tym światem opa- 

trzona św. Sakramentami, dnia 

3go czerwca, 1914 roku, o go- 
dzinie 4:30 popołudniu, w śred- 
nim wieku. 

Pogrzeb odbędzie się w sobo- 
tę, dnia 6go czerwca, o godzi- 
nie 9tej rano, z domu żałoby p. 
nr. 2835 N. Harding ave., do ko 

ścioła św. Jacka, a stamtąd na 

cmentarz św. Wojciecha. 
Na ten smutny obrządek za- 

praszamy wszystkich krewnych 
i znajomych, w ciężkim żalu 

pogrążeni: 
Jan Ociepka, mąż; Józef, 

Władysław i Piotr, dzieci; Ka- 

tarzyna Noga, siostra; Antoni 

Noga. Piotr Ociepka, Karol O- 

ciepka i Jakób Ociepka, szwa- 

growie; Jadwiga Ociepka, mat- 

ka. * 

PARASOLE 

Męskie i dam- 
skie parasole z 
a merykańskiej 
Taffety — Pa- 
ragon styl ze 

stalowymi prę- 
t? mi, rękojeść 
z boxwood i 

mission, $1.00 
wartości, w tej 
sprzedaży tylko 

47c 

Drobiazgi 
Jedwab, nić do 
szycia — wezy stkle 

kolory— 50 jardów 
n szpulce — epe- 

cyaln® 1 V«r 
szpulka... 1 72 C 
Pralne l>ress- 

ehieldf, gpecyalnie 
tylko w tej eprze- 

3%c 
Podwiązki dla 

dzieci, w różnych 
wiekośclach epecy- 

2/4c\ 

Spod. bielizna 

Białe „Knitsook" 
union garnit, dla 

mężczyzn krótkie 
rękawy dług·, dtu. 
do kolan, -y ^ 
zap. z fron.ąjOC 

Wstążki 
4 cal. całk. jedwa- 
bne Taffeta wstąż- 
ki, białe czarne i 

kol., kokardy do 
włos. itd., ni 
1,'Jłcwar. jd.O-C 

Wstążki 
Resztki całlc. jed- 
wabnej Talfeta i' 
i atlasowej wstąż- 
ki, szerokość do 2 
cali. itłutreści do 5 
jardów, wartości 
do5c, jard 
po L· 2L· 

Prał. materya 

DobW. druli. mate- 

rye na euknie śred. 
ciemne i jasne ko· 
lorv, 6^c wartości, 

3ńtt"..3X c 

Gingam 
Ginpam na suknie, 
średnie 1 jasne ko- 
lory, pask. ł krat- 

kowate, dla dam 1 

dzieci, wartości lOc 

kM*,k.°6c 

Obrusy 
79c kolorowe obru- 
sy, ćzerwone i bia- 
łe centre, 58x60 ca- 

li, gwarantowane 
kolory, epecyalnie 

p.!u!ro:..38c 
/ 

Kapelusze. 
50 1 75c słomkowe kapelusze dla 

dzieci, ratine i biała pique, Tiroleanl 
Middy i Rah Rah style, -j -j J 
tylko ... 

Strojne rzeczy 
i!9e stemplowane 
sukienki dla dzie- 

ci, gotowe do użyt 
ku, ceglaste, błę- 
kitne i różowe — 
wiel. 'i do 6 lat, | 

Rzeczy ozdob. 

Pięk. koronk. gar- 
nitury do łóżek, do 
tego stosow. shams 
wart. $2.25, gar- 

".....1.59 

Rzeczy do ozdoby. 
Eleganckie shams do poduszek, zwy- 
kła i stemplowane, 30X30 f a \/ 
spec. sztuka I4/zC 

Podszewka 

Czar. ubławat. sa- 

tyna. jard szer., na 
spódnice, bloomers 
fartuchy Itd., 20c 

Podszewka 

10,000 jardów resz- 
tek fabrycz., 6tx64 
gat., cambric pod- 
szewki, czar., bia- 
łe i kolor., *^1 
jard 

Fariucliy 

Fartuchy z kimono ręka- 
wami dla dam, bardzo du- 

\ że i wygodne, robione 

f z dobrego perkalu, 
gatunek, za jaki zwykle 
60c płacicie, w piątek — 

wybór 
za 

Punips 

$2.35 czarne atłaso 
%re i patent colt co 
lonial pumps dla 
dam, długie,przraz 
wy, hiszpańskie — 
korki, stalow. sprzą 

^ 3 do 7, po 1 # 

Modniarstwo 

25 tuzin, konopia- 
nych kapeluszy, 
różne fasony, naj7 
nowsze kolory 1 e- 

fekty, o- "5*7 _ 
ferta, za. ..JL C 

Moduiarstwo 

Strusie pióra, tips, 
po 3 w jednej kiś- 
ci, białe, czarne i 

kolorowe, reg. 1.00 
wartość, a 

specyałnie -ąjC 

Modniarstwo. 

Kapelusze na wycieczkę, robione z u- 
bławatnionej pongee atłasowa koro- 

na, różne kolory, "j— 
specyalnie po .... & / C 

Rękawiczki 
65c, 12 i 16 guzik, 
czar. jedw. dame, 

rękawiczki dubelt. 
czubki u palców, 
Mousquetaire, dru- 
uoizęclue, 39c 

Rękawiczki 
Dwu klamerkovre 
król. ;edw. dame, 

rękawiczki, dubelt. 
czubki u palców, 
drugorząd.,^ a 

50c wsrt., 

Chusteczki. 
Dla mężczyzn i dam, całkiem białe i 

z kolorową bortą „Odd" innicyałowe 
różne borty etc. ^ 
cokolweik zbrudzone ........ 

v Szmatki do mycia 

Obrąbiane wiąza- 
ne szmatki, duże, 
3c £at., [tylko je- 
dn tu/in kostu- 

raerowi], 
po....... Ic 

Podkładki aa stół 

Resztki grubego 
padding, * i i jd., 
na podkładki na 

deski do pras. etc., 
50c wart., f o 

jard 1 OC 

POICZ/O^'·". 
10c bezszewkowe bawełniane czarne 

damskie pończochy, średnia waga — 

trwały kolor, drugorzędne 

DO ' 5c 

Na firanki 

Setki jardów resz- 
tek fabrycznych 
mat. Scrim.Silko- 
line etc., na firan. 

Jd'r. 3)4c 

Na firanki 

Resztki madrasu 
na firanki, także 
Etamine i Creton- 

nes, dobre dług., 

c 

Firanki. 

Pojedyncze tjulowe firanki, cable net 
i szkockie tjule, stosowne do pary, 

wartości do $2 za parę, 7/-» I 
pojedynczo za O/Cj 

Surduty, Suknie 
snOt Tflai 

Surduty dla 
dam i panini, 
całk. wel. serże, 
najn. cape efek- 
ty i cutaway fa- 

sony, koł. obsa- 

dź. roman jed- 
wab, m 1 bo molre, 
Kimon-) rękawy 
— czarne, gra- 
natowe i brunat- 
na -i. wielkości 
14 do 44 — 6.50 
surdut a aa 

». ...4.44 

Surrtii. dla dam 
i p*nień, cutaway 
i flare style, robio- 
ne z serżów, Kł- 
tinf>8. Eponges itd. 
atlasowy albo bro- 

kow-ity kołnierz i 

mankiety z pięk- 
nym frog ornamen- 
tem — czarne, gra- 
natowe, zielone i 
brunatne etc., tyl- 
ko niekompl. wiel. 
$).00 war-^ OT 
tości ra..V J 

Tub suknie dla dam i panien, — 

spacerowe i do użytku w domu; 

płócienne, perkalowe, gingamowe 

i ohambray; Bałkan efekt, krót- 

ko Tunic, piękny haft z frontu na 

fcalji, biały repp kołnierz i man- 

kiety i wiele innych fasonów, ce- 

głaste, błękitne, w kratki i pas- 

ki, kimono albo wszywane ręka- 
wy, wielk. dla dam 34 do 46, dla 

panien 14 do 18 lat, 
warte 1.50 w piątek 

Pończochy. 
I5c lekkie czarne Im wełniane 

damskie pończochy, di/beltowe 

pięty i palce, 4 pary — 
^ 

za 2Sc, para ; .... / C 

Pończochy 
29c libre czarne 

jedwab. pończo- 
:bv dit dam, boot 
edwiib. style pik. 
śniące wy- j /t 
toń., po 1 ul· 

Pończochy 
10c czarne baweł. 

skarpetki dla męż- 
czyzn bardzo trwa- 
łe i drugo- g 
rządne po 

Na firanki. 
Madras na firanki, 30 i 30 cali 

szeroki, dobr. materye, stosowne 
na firanki do każdego pokoju, — 

regularnie 20c 

gatunek, >.rd ... i2%c 

Na Firanki 
Rułlowa. Swiss 

firanki, nie- 

które z nbrąb- 
tietn wykończo- 
ie. Wielki wy- 
)ór desenf. ^1 n 
ijc war. jd. / -C» 

Dywany 

27x54 cal. Wilton 
akaam. dywany, 
miękki wierzch — 
cfglatte, brunat ie i o. 
liwkowc, |<iqkue dese. 

?,."~: 97ć 

Hafty. 
Importowany Swiss haft na kanty ! 

wstawki, wartość do 10c, na kanty 
jard 4V6c; na wstawki 'II/ 
jard po · «372 W 

llaity 
Haft na wstawki, 
w pit»k. deseniach, 
jakoteż 5 kolor, kan 
ty, wari do 6c·, spe 

Koronki 

Koronkom, wstaw- 

ki, w najromait. de 
seniach, do 1J4 ca- 
la szerokie, wart. 
do 5c,jard 
Po 2 Yzc 

Koronki. 
Koronkowe flouncings na Camisole 
nakrycia'na gorsety, piękne mustra, 
25c gatunek, w piątek | Ą\/n 
jard po lT/ZC 

Gorsety 

R. & G. gorsety, 
średni biust i dłu- 

gi obcisły skirt; 2 
pary podwiązek; 
wiel.'lt* do 
30, po 

Brassieres 

Dobra mat., pię- 
knie obsadź, fisz- 
binami z frontu — 

niekoinpl. wielk., 
tylko 
za... 

Bluzki 

75c białe płócieune damskie 

bluzki — front obsadzony 
haftem i zmarszczkami -- 

kołnierz wj łożony — wstaw- 
ką i koronką ubrane Ki- 

mono rękawy, wielkości 34 
do 44, specyalnie na 
jutro, za 

American Family Mydło 
1 I v 

zawsze uo· 

tąd najlep- 
sze w pią- ! 

tek tylko 
lr *-% nr/1 
nu uinw TT 

Dziec. sukienki 

Sukienki dla dzie- 

ci, robione z jasn. 
perkalów i piufra- 
mu, wielk. 2 do 6, 
29c wart, 4 j ^ 
za 14C 

Ki mony 

Lawa kimony dla 

dam, piękno kwie- 
ciste desenie z pię- 
kną .obwódką, tilłc 

wartość, tyl 
ko po 47c 

I 
' Rom pers. 

Dziecięce Rompers, robione z różo- 

wego i błękitnego chambray, krótkie 

rękawy, wielkość 2 do 6 lat, zwykle 

I po 37c, specyalnie 
7. a 

Koszule 

9c negliżom; ko- 

Mille dla mężczyzn 
surdut, etyl i przy- 
szyte mankiety, ro 

blon. z mat. « 

Penaskirt. 0&C 

Vr· 

Kołnierzyki 

Miękkie 8c i 10c 

kołnierzyki na wy- 
cieczkę, pas. i gład 
kiego koloru, link 

spin. cok. j / 
zbrudz. po ̂ 2/2 C 

Warkocze. 

Robione z prawdziwych ludzkich wio 
sów. 24 cali długie, 2 une. wartości 
do 2.50, spec. w fl C 
tej sprzedaży V*5C 

Spod..bielizna 

Elean. bawełnia- 
ne kształtne koszul- 
dla dam, nis. szyja 
bez ręk. extra wiel. 

speeyaluie 
tylko 

Męskie spodnie 
1.25 i 1.50 spodnie 
dla mężczyzn, z 

kasz., gran. twills 
Khaki i biał. duek 
w lei. 30 do«« 
48, tylko.. / / C 

niuski. 
29c bluzki dla chłopców, madraso- 

we, perkalowe, szewioty, gingamy, i 

Khaki drill, wielkość 7 I O 

do 15 lat, po I OC 

Szuwaks 

10c wartość ,,Shi- 
nola" i 2 in 1 szu- 

waks, ceglasty, 
czarny albo biały, 
2 kostum., a 

pudełko 

Putll|>8 

85c białe 8ea Island 
canv. puuipe dla 

dzieci, różne faeo. 

ekórtanp podeszwy 
wielkości 
3 do 8, za 4 / C 

Wina. 

Sweet Cntawba, Port wino, Claret 

albo Riesling wino, gwarantowane za 

czyste, reg. $3.50 gat., q o 
galon za ... VOC 


