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WYPRZEDAŻ 

Nadzwyczajna. 
Wskutek przeprowadzki 

do nowego sztoru 

ZA DWA MIESIĄCE. 

Sprzedajemy za bezcen. Nie chodzi nam o zyski. W kilku tygodniach sprzedamy zapasy 

warte $30,000. 
NIGDY NIE KUPICIE TAK TANIO JAK OBECNIE. 

Obstalunki za pośrednictwem poczty wykonywamy spiesznie. 

Materye swojskie. 

J^asz gatunek 12 i c. obecnie 10 c 
Nasz gatunek 15 c obecnie 12ł c 
Nasz gatunek 18 c obecnie 14 c 

Bawełniane flanele bielone i 
niebielone — 
Nasz gatunek Sc za yard 6c 
Nasz gatunek 10c za yard 8£c 
Nasz. gatunek l2^c za yard 10$c 
Nasz gatunek l5c za yard 12^0 

Hickory Szirtingi — 
Nasz gatunek 10c tylko He 
Nasz gatunek 12|c tylko 10 Jc 

Najlepsze Merrimac i Amery
kańskie kartuny na koszule. 
Nasz gatunek 5c za yard Sfc 
Nasz gatunek 6c za yard 4c 
Prawdziwe amerykańskie 6c 
teraz 
300 sztuk najnowszych kar-
tanów na suknie, za yard 3, 5, 6c 

Ciężkie 40 calowe derki do 
pokrycia wagonów 20c za 
yard teraz 15c 

Ginghamy. 
Każdy wie, że Amaskeag ma

terye na suknie są, zawsze 
po 10c. Mamy 1,000 yardów 
za yard teraz - 7 £c 

Dobrze znane Toil du Nord's 
sprzedawane w całych Sta
nach Zjednoczonych po 10c 
i I2£c. Mamy 3,000 yardów 
za yard 8łc 

Ładne zefirki warte po 15c i 
I8c 3,000 yardów za yard lljc 

Piękne francuzkie i szkockie 
materye warte j?0e do 4Qc 
za yard 10c 

1,000 yardów Duckin? i mary
narek w czarnych i jasnych 
kolorach Hic 

Satyny. 

Gorsety. 

Zobaczcie gdzieindziej gatunki 1 

i ceny a potem przyjdźcie 
do nas — 5,000 yardów 
warte po 12$o za yard.,.. 6c 
warte po I5c za yard.... 10^c 
warte po 20c za yard 15c 

Parasolki. 
Z ogromnego zapasu wymienimy 

tylko dwa dla specyalnej wyprze
daży — 

Pierwszy — 50 tuzinów para-
soli z czarnego jedwabiu z 
raczkami z akacyi lub 
Weichsel, warte po $1.75 po 98c 

Drugi — 100 z białego Kai 
jedwabiu parasolek z biało 
emalio wanemi raczkami i 
"białemi jedwabnemi frendz-
larni warte $2.00 po $1.25 

I. Kerigsli i Is. 
JAKÓB ŁOSIŃSKI 

Polski klerk. 

Mamy ogrom
ny zapas. Wy
mienimy tyl
ko dwa z nich 

i00 tuzinów 
po 50c. 

sprzedajemy 
po 38c. 

50 tuzinów 
po $1.00. 

sprzedajemy 
po 35c. 

Koszulkowe staniki. 
Mamy na składzie największy 

zapas Staników, kiedykolwiek 
sprzedanych w naszem mieście: 
50 tuzinów z kołnierzykami 

i mankietami do pramat w 
przodku luźne, z obojczy
kiem w tyle, warte 75c po 39c 

50 tuzinów, pięknie odrobio
ne, dobre do prania, z 
extra szerokiemi rękawami 
warte Sl.00 po .... 69c 

50 tuzinów po cenie popular
nej za każdy $.100 

Wszystko w najlepszym gatun
ku, gwarantuje się zadowolenie i 
wyrównywają stanikom sprzeda
wanym gdzieindziej po $1.25 do 
$1.00. 

Muśliny na staniki. 
5,000 yardów warte po I2|c 
po 9c 
5,000 yardów warte po 15c 
po ll£c 

Lawns i Dymki. 
Jestto faktem niezaprzeczonym 

że posiadamy największy, najtańszy 
i w najlepszym wyborze zapas w 
całemgmieście. Pomimo to spójrzcie 
na następujące ceny: 

2,000 yardów warte 10c za 
yard 7ic 

2,000 yardów warte 12|c za 
yard I0|c 
2,000 yardów warte l5c ża 
yard I2c 
1,000 yardów warte 35c żt 
yard 25c 

Jedwabie. 
Okazya jak rzadko. 

Jedwabie pralne 20 cali, war
te 35c po l6c 

Jedwabie pralne 21 cali, wąr-
te 75c po 35c 

Jedwabie w desenie 28 cali do
bre na eleganckie staniki, 
dają się prać, najlepsze de
senie i matene w całem 
mieście, warte 75c po 44c 

I znaczny zapas innych jed
wabnych materyi we wszystkich 
gatunkach i deseniach po cenach 
zdumiewająco tanich. 

J. L MERISOLE & Co 

Okrycia i Żakiety. 
Wszystkie ceny, bez względu na to ]ak 

były poprzednio zredukowane, OBECNIE 
ZNOWU ZNIŻONE do cyfry prawie nie-
możebnej. 

Sprzedawane po #4.25, pomyślcie tylko po #1.98 
Sprzedawane po $5.25, pomyślcie tylko po $2.98 
Sprzedawane po #9.00, pomyślcie tylko po $4.25 
Sprzedawane po $10 do $14 pomyślcie tylko $4.98 

NADZWYCZAJNA OKAZYA. Mamy 300 zimowych 
okryć warte po $10, które spizedamv po $1.00 żebyśmy w 
Sierpniu nie potrzebowali je wysłać do Chicago do sprze
dania na aukcyi. 

Materye na Suknie. 

• Kolosalny zapas wart $10,000, którego ceny ||po prostu 
nożem pokrajaliśmy. Przykro nam sprzedawać tak tanio, ale 
musimy je sprzedać, więc możecie je teraz tanio^ kupić. 
Czytajcie tylko następujące ceny: 
Kaszmiry we wszystkich kolorach SllSi 

32 cale, warte po 15c za yard 
36 cali, warte po 25c za yard 
20 sztuk Strojnych podobnych do jedwabiu, 36 

cali warte 28c za yard 
10 sztuk eleganckich Novelties 40 cali warte 

50c za yard .... 
50 gatunków wełnianych Novelties 38c (możecie 

je widzieć w naszem oknie wystawowem z 
p r a w e j  s t r o n y )  w a r t e  5 0 c  z a  y a r d  . . . . . . . .  

25 sztuk Henrietta, poręczonez wełny, byliśmy 
dumni, że mogliśmy je sprzed, po 50c teraz po 

25 sztuk Serge i Henrietta, 46 cali, z czystej 
wełny, ozdobione jedwabiem, warte 6oc teraz 

30 sztuk sławnej Arnold Henrietta, 46 cali, 
zawsze po $1.00 teraz -

10 sztuk w gładkim kolorze,strojne $1 00 teraz 
4 kolory wełnianej Vigeraugh, 46 cali modne 

w obecnym sezonie po 1 00 teraz po 
Szkockie materye 35 cali warte 35c teraz po 
Szkockie materye 40 cali, warte 85c teraz po 
Szkockie materye 40 cali, warte $1.00 teraz po 
Czarne i białe materye pasterskie bardzo mod

ne w tym sezonie, 
gatunki warte 6oc, 40 cali, za yard 
gatunki warte 85c, 46 cali, za yard 

8c 
18c 

19c 

29c 

31c 

38c 

48c 

75c 
48c 

69c 
22c 
60c 
75° 

45c 
6 2 ^  

Damskie szlafroczki. 
Wielki zapas 

po cenach tak 

tanich, ze sama 

materya warta 

te pieniądze, w 

c z a r n y m  i  i n 

nych kolorach, 

z szerokiemi rę

kawami. Oboj

czyki ozdobioue 

koronkami i haftami, w tyle fał

dowane. 

warte 75c obecnie po \ 69c 

warte $1,00 obecnie po 88c 

warte $1,50 obecnie po 1.25 

warte §1.1 b obecnie po $1.50. 

Spodnie ubrania. 
Zapas wart 85,000 w najlep

szym wyborze dla dam, mężczyzn 

1 dzieci. Za wiele mamy gatunków 

1 cen, by je tuta] przytoczyć9 ale 

potrącimy 20 procent za gotówkę. 

Każdą wartość $1.00 sprzedamy za 

80 centów. 

Flanele. 
Zanotujcie sobie nasze ceny na 

czerwone flanele i kupcie teraz, 

co potrzebujecie na zimę. 

Wełniane po 25c obecnie po I8c 

Wełniane po 35c obecnie po 30c 

Wełniane po 40c obecnie po 3'2}c 

Extra ciężkie po 50c obecnie 38c 

Ciężkie Mackitiac po $1,00 

obecnie po 87c 

Mięszane flanele koszulkowe 

warte 20c obecnie po 15c 

warte 30c obecnie po 20c 

warte 35c obecnie po 25c 

I wiele innych w tym samym 

stosunku. 

•T. A. MTOMT1 a. fin 

Płótna i Ręczniki, 
C 9 

Zapas wart 83.000, na który 

młotem spłaszczyliśmy ceny. Czy

tajcie tylko: 

Tureckie czerwone; kolory trwałe; 

nie wypłowieją. 

54 cali warte 25c teraz po 18e 

60 cali warte 50c teraz po 37|e 

64 cali warte 75c teraz po 55e 

Podobne ceny za bielone h 

niebielone materye. 

Ręczniki. 

20 tuzinów po 10c teraz po 5e 

20 tuzinów p© 15c teraz po 10e, 

25 tuzinów extra szerokich 18c? | 

I wiele innych —; 

Prócz tego wielki zapas płótna 

i flaneli po cenach zadziwiająco-

nizkich, wszystko w dobrych 

gatunkach. 

Firanki Koronkowe. 

500 par do sprzedania. Impor- -

towane przez nas samych. Modne,, 

wyjątkowe, w dobrym gatunku 1 

tanie. ® 

50 par, 3 yar.warte 75c po 

50 » 3 " " $100 po 

3* » 

59e 

85c 

81.50 po $1.10^ 

3i » 

3 * " 

3 h " 

Bh " 

25 " 3£ » 

20 " 3| " 

" $1.75 po $1.45. 

» $2.00 po $1.60 

" $2.50 po $1.88 

" 83.60 po 82 8S 

" $4.50 po $3.75-

" $6.00 po $4,75' 

Prócz tego ogromny zapas* 

materyi siatkowej po śmiesznie 

tanich cenach. 

!. I. ierifiłi i @o. 
JAKÓB ŁOSIŃSKI 

Polski klerk 
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