
Także „Pogotowie". 
Słany Zjednoczone na swój sposób przygotowują 

się na wypadek wojny. 

Powiększenie marynarki handlowej. 
Kursowanie mnóstwa okrętów wstrzy- 

mane; niektóre zawracają 
z rozpoczętej podróży. 

Oświadczenie J. P. Morgana. 

150,000Aminkami* ni« może wydostać się z Ems w. 

I,400 kandydatów. 
Ostatni dzień do wnoszenia petycyj w Spring· 

fieldzie. — Polscy kandydaci. 

PRZYGOTOWANIA NA WY- 

PADEK WOJNY. 

Wawryngton, 1 sierpnia.— Tak- 

że i Stany Zjednoczone, przygoto- 

wują się na wypadek wojny. Są 
to jednakowoż innego rodzaju 

przygotowania, aniżeli w Euro- 

pie. Na konierencyi, która odbyła 

się w Białym Domu pod przewod- 
nictwem prezydenta Wilsona, a 

w której wzięli udział senatorzy 
Kern i Clark, jakoteż i członko- 

wie izby Underwood i Adamson 

uchwalono przeprowadzić w kon- 

gresie w najbliższych dniach u- 

chwałę, by zagranicznym okrę- 
tom dozwalać regestrować się w 

odnośnym departamencie celem o- 

trzymania zezwolenia na odby- 
wanie podróży pod flagą amery- 

kańską. Prezydent jest zdania, że 

w wypadku wojny powszechnej 
niezmiernie wielkie będzie nie- 

bezpieczeństwo głodu, braku żyw- 
ności. Celem zapobieżenia temu 

zamierza on doprowadzić do 

znacznego powiększenia amery- 

kańskiej marynarki handlowej, 

której zadaniem byłoby przewo- 
zić artykuły żywności ze Stanów 

Zjednoczonych pod flagą amery- 
kańską do krajów zagranicznych. 
Wielkie parowce odbywające o- 

becnie podróże pod flagą niemie- 

cką, angielską i francuską, w ra- 

zie wojny mogłyby wycofane być 
z handlu, by flotom wojennym 

służyły do celów transportowych 
i innych : wówczas znaczne po- 

większenie handlowej marynarki 
amerykańskiej oddałoby nieoce- 

nione usługi. 
. PODRÓŻE OKRĘTOWE 

WSTRZYMANE. 

Nowy York, 1 sierpnia. — Dwa 

wielkie niemieckie okręty pasa- 

żerskie, Président Grant i Gros— 

ser Kurfuerst, zawrócono z dro- 

gi i obecnie jadą napowrót do No- 

wego Yorku. Niemiecki krążow- 

nik Dresden, otrzymawszy pole- 

cenią z Berlina, iskrowym tele- 

grafem je zawrócił. Dresden dzi- 

siaj wybierze się celem konwo- 

jowania „Kronprinzessin Cecilie" 

który to okręt we wtorek wyje- 
chał, wioząc $12,000,000 w złocie 

dla banków w Anglii i Francyi. 
Do Europy śpieszą teraz cztery 

okręty wiozące razem $36,025,000 
w złocie. Oprócz okrętu wyżej 
wymienionego, La Savoie linii 

francuskiej, wiezie $10,000,000, 
St. Louis linii ameiy kańskie i 

$11,025,000, a Carmania $3,000,000 

Oznajmiono, że nastęipujące o- 

kręty linij niemieckich na razie 

nie wyruszą z portów : Linia Ham 

burg-American : Vaterland, Penn- 

sylvania, Président Grant (w No. 

wym Yorku), Amerika i Cincin- 

nati (w Bostonie), Prinz Oskar 

(we Filadelfii) i Bułgaria (w Bal- 

timore). Norddeutscher Lloyd: 

Kronprinz Wilhelm, Princess Ire- 

ne, Gc je Washington, Kaiser 

Wilhelm il^Barbarossa w No- 

wym Yorku, Friedrich der Grosse 

i Rhein w Baltimore, Breslau w 

New Orlenas i Nectar we *\'a- 

szygtonie. 
150,000 AMERYKANÓW 

W EUROPIE. 

Waszyntgon, 1 sierpnia.— Ob- 

liczają, że w Europie bawi obec- 

nie około 150,000 Amerykanów, z 

których większość pragnie powró- 
cić jak najśpieszniej do Stanów 

Zjedn. Na niezliczone zapytania 
nadchodzące do departamentu 

państwa, odpowiada rzecznik te 

departamentu Lansing: „W razie 

potrzeby rząd nasz zajmie dosta- 

teczną ilość okrętów do przywie- 
zienia każdego obywatela amery- 
kańskiego do tego kraju". 

ZE ŚWIATA FINANSO- 

WEGO. 

Nowy York, 1 sierpnia. — J. P. 

Morgan wydał publiczne obwiesz- 
czenie mające na celu uspokoić u- 

mysły zatrwożone możliwym 

wpływem wojny europejskiej na 

0 
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Kupujcie u Krumm'a i oszczędźcie pieniędzy 
Taniości na Poniedziałek, .Igo Sierpnia 

TmImcI aa srłówroem piętrze. 

8 bejle niebiel. muślinu, jard sze- 

SST..T:. 4%c 
1 skrzynia kart un y do kołder, «7- 
Jard szeroki, ref. 7^/-» 
lOc, jard po / 4 C 
Jeden spec. zapas pralnych mate- 

ryi do wyprz«tnicia, włączając 

batyst, Voile, Ratine i e· 
1 

Poplln, spec. Jard ........ 

Zapas damskich eukien domo- 

wych. reg. 1.85, OQr 
specyalnie 00 OVC 
Damskie kształtne koszul·, f 
ref. 15c, spec. ©o IW 

1 Zapas panien. Pat. skOrz. 3 rze- 

mykowych śllprtfw I 
po 

I »vv 

Męskie czarne skarpetki, lOc ga- 

tunek, para 5c. g· g- 
tizin za vvv 

Chłop. nieb. Brownley Overalls,— 

T.*4'": 23c 
TsaioM w baeetueiicie. 

50 stop. Jute linka do Me- , 

li»y, ref. 15c, spec YC 
Solniczki drewniane, dobrze 

zrobione, spec 'v 

Wizard CarpeC Cleaner, 

spec. 9c. 3 sa 
8 h rener. fas. płyty, Empire, 

— 

ref. 3.5, spec 9 Qe 
sa * **.. .w*·' 
8 brener. faz. płyt- Eleplr#, reg* 

8.95, specyalmie | j 
spec.od 8 do 10 rano tylko, 

« 

klamerki, tuzin IV 

T»aio«ci aa 2*iem piętrze. 

Baweł. kołdry, nieco uszkodzone, 

extra grube, pełnej wiel. 

warte 13, spec. po i)"C 

Taniości w oddziale «roeeryi. 

39< 

1 lc 

American Family mydło. 
10 kaw. 
U. S. Mail mydło, 8 kaw. ... 80c 

Rub-no-more proszek do 
prania, 3 reg. 5c paczki, | 
Swift'a Pride, proezek do i 1-, 
prania, 3 reg. 5c paczki .. I * C 
Swift'a Pride, proszek do f C^r 
prania, reg. 20c paczka .. * 

Krochmal, extra duże Qr* 
grupki, spec. 3 funty za ... 

Krajane mydło, New York QC 
Spécial, 4 funty za ^ 

Snider'e Catsup, duża but. . 17c 

Soda do prania, 9 funt 9c 

Lóg, Sun Rise Brand.suy) cmfwy 

Lóg, Daisy Brand, reg. f Q 
10c. 3 puszki 1V 
Mleko, Sun Rise Brand, f 
2 reg. lOc puszki . . 

* 

CampbeH's rosół, 3 reg. 

10c puszki 
Tłuczony ry*. reg· 6c, 1 Q 
spec. 4 funty . . . 

* v 

Wild Cherry Phosphate, 1 3 
3 reg. Sc butelki ...... 

„Shine Ali" do szorowa- |ljr 
nia, 5 kaw 
Prepar musztarda, 2 

duże szklanki 
Orape Juice kw. but. 50c gat. 39c 

Pompeian Olive Oil, Qa 
kwart, puszka ^/C 
0*órki mieszane lub . 

> Sweet flellsh, 15c but -VC 
Kawa, prawdz. Java lub *7 gj _ 

iMocha. reg. 45c, 2 funty . J uC 
Herbata. Ounpowder lub 
Eng. breakfast. reg. 4c, 
Cukier, spec. 5 funtów za .. 23c 

Serbowie chicagoscy przy robocie. 

Serbowie chicagoscy i okoliczni — ożywieni wojną, zbierają fundusze, by wspomagać swą walczącą ojczy- 

zn*: wiek też objeżdża do Europy, by walczyć osobiście; na poniższej kliszy widać typy naszych Serbów 

amerykańskich, oraz panią dr. Jennie Bernd i pułkownika ochotników serbskich, A. Lugaja, 
stojących na czele tego ruchu. 

tutejsze targi i giełdy. Na wstę- 

pie oznajmia, że chociaż położe- 
nie bardzo jest naprężone, możli- 

wą jeszcze jest rzeczą, że niebez- 

pieczeństwo powszechnej wojny 

europejskiej zostanie odwrócone. 

Następnie powiada: „Położenie 

targu akcyjnego w dniach ostat- 

nich świetną było illustracyą 

zdrowych stosunków finansowych 
w tym kraju. Podczas gdy wszy- 

scy mieliśmy szczerą nadzieję, iż 

będzie można giełdę akcyjny 

trzymać otwartą, położenie stało 

się tak niepewne, że dla bezpie- 
czeństwa całego kraju uważano 

za rzecz stosowną zamknąć ją na 

razie. Właściciele amerykańskich 
obligacyj powinni właśnie teraz 

zachować zimną krew. Pamiętać 

należy, że amerykańskie papiery 
wartościowe niewiele mogą u- 

cierpieć w razie wojny europej- 
skiej. W przeciągu kilku dni o- 

statnich Amerykanie wykupywa- 
li amerykańskie papiery po ni- 

skiej cenie. Przypuszczalnie pła-j 
cić będą za nie pszenicą i innymi 

produktami znaczonymi po wyso-l 
kiej cenie. Ameryce szkody zna-| 
cznej przynieść nie może, wojna 
europejska. Roztrwanianie kapi- 
tału rozłoży się w takiej kata- 

strofie na cały świat, ale w Amę· 

ryce straty będą niesłychanie 
drobne w stosunku do strat kra- 

jów w wojnie zaangażowanych", j 

Oprócz giełdy akcyjnej i towa- 

rowej w Nowym Yorku i w Chi- 

cago, pozamykano jeszcze takieżj 
giełdy w Bostonie, Baltimore, 

Columbus, Pittsburgu, Filadelfii, 

Indianopolis, St. Louis, Detroit i 

San Francisco. W New Orléans 

zamknięto czasowo giełdę baweł- 

ny· , 

1,400 KANDYDATÓW. 

Springfield, 111., 1 sierpnia. — 

Wczorajszy dzień był ostatnim 

do wnoszenia petycyj kandyda- 
tów na różne urzędy w biurze se- 

kretarza stanu. Wniesiono razem 

około 1,400 petycyj ; z tych 1.037 
wnieśli kandydaci do legislatury, 
a mianowicie 824 kandydatów n 

153 krzeseł w izbie niższej, a 213 

na 26 krzeseł w senacie. O u~ 

rząd senatora Stanów Zjednoczo- 
' nych ubiega się 10 kandydatów, o 

, urząd skarbnika stanowego 24, o 

urząd klerka sądu apelacyjnego 

w Chicago 26, o urząd klerka 

najwyższego sądu 20, a urząd 

kongresmana at large 24, o urzę- 

dy dystryktowych kongresma— 
nów 161, o urząd członków stano- 

wego komitetu centralnego 145, o 

urząd klerków sądów apelacyj- 
nych w 4 dystryktach 47. 

Z Polaków kandydatami są : 
Na kongresmana at large: Al- 

bert J. Danisch z Chicago, dem. 

Na członków kongresu dystryk- 
towych: W 4 dystrykcie Józef P. 

Górecki, dem.; Jan S. Palt, rep.; 
Józef Mendriski ,dem. ; w dy- 

strykcie: 1. F. Dankowski, dem.; 
dr. E. F. Napieralski, prog. ; w 

7 dystrykcie: Józef S. Lisak, 

dem.; w 8 dystrykcie Jan Czeka- 

ła, dem. ; Stanley H. Kunz, dem. 

Na superintendenta publicznej 
oświaty Antoni Czechowicz, rep. 

Na senatorów stanowych: W 

15 dystrykcie Józ. J. Beliński, 

dem.; Jan S. Rybicki, rep.; Józei 
J. Móndry, dem.; w 23 dystryk- 
cie: W. J. Orlikowski, dem. 

Na posłów do legislatury: W 1 

dystrykcie: Stanley K. Wollek, 

dem. ; w 8 dystrykcie : And. Anie- 

lewski, soc. ; w 9 dystrykcie : Ot- 

to J. Krampikowski, dem.; w 13 

dystrykcie: Frank J. Chamski 

dem. i Jan J. Sulski, dem.; w 15 

dystrykcie: W. J. Laskowski, 

dem.; Piotr P. Kiełmiński, dem.; 

Frank K. Szarkowski, dem.—(Re- 

sztę 19 do 31 dystryktu ogłosi- 

my pojutrze). 

STRACONY NA SZUBIE- 
NICY. 

Wheaton, 111., 1 sierpnia. - 

Henry Spencer, skazany na 

śmierć za zamordowanie pani 
Mildred Allison Rexroat, został 

(wczoraj stracony na szubienicy 
wobec niewielu osób zaproszo- 

nych. Przed straceniem wygłosił 

mowę, odmówił trzy psalmy i o- 

znajmił, że jest niewinny, jakoteż 
że pojednał się z Bogiem. Zbrod- 

nia, za którą go skazano, popeł- 
niona była we wrześniu zeszłego 
roku. , , 

W. PULLMAN, ILL. 

Jeżeli chcesz otrzymać „Dzien- 
nik Chicagoski" codziennie za- 

wiadomij Darwińskiego, 12348 
' 

Normal ave. 

SO. CHICAGO. 

Generalnym agentem „Dzien- 

nika Chicagoskiego" na ęałą oko- 

licę jest K. Grembowicz, 8248 

Bond ave., blisko 83-ciej ul. Kto- 
kolwick sobie życzy zamówić 

„Dziennik Chicagoski", niech się 
zgłosi pod powyższy adres. 

Inne Wieści 
Telegraficzne 
SprawyMexyku. 

Porozumienie 
co do Irlandyi. 

Sprawa Charlłona. 

Zamordowanie 
Jaures'a. 

Mexyk, 1 sierpnia. — Donoszą 
tu o konferencyi przedstawicieli 
Carranzy i Carvajala w Saltillo, | 
odbyć się mającej, że Caranza ja- 
ko jedno z głównych żądań ma 

postawić ewakuacy Vera Cruz 

przez Amerykanów. Jakkolwiek 
kwestya ta jeszcze nie była na 

programie pertraktacyi, jednak 
panuje opinia, że teraz kiedy Hu- 

erta się usunął z Mexyku , a tem 

samem główne żądanie rządu a— 

mer> kańskiego zostało wypełnio- 
ne — niema powodu by dalej trwa 
ła ckupacya Vera Cruz. Dziś 

nicna żadnych niepokojących 
wieści z północnego Mexyku w 

szczególności z obozu Villi i pa- 

nuje przekonanie, że w końcu Vil- 

la podpisze pokojowy program 

swego szefa Carranzy. 

Z IRLANDYI. 

Belfast, 1 sierpnia. — Podobno 

przedstawiciele partyi wrogich 
irlandzkich doszli do porozumie- 
nia co do autonomii i Ulster ma 

być zadowolony osiągniętemi u- 

stę.pstwtmi: o szczegółach tego 

porozumienia nic nie wiadomo 

ożiższegc. 

L Affłftł Z xvi. 

Stavanger, Norwegia, 1 sierp- 
nia. — Porucznik Gran, z korpu- 
su awiatycznego dawniejszy czło- 
nek wyprawy podbiegunowej 
Scotta, przeleciał ponad Morze 

Północne z Aberdeenshire w 

Szkocyi a lądował w Kijep, Nor- 

wegia, zrobiwszy 230 mil w czte- 
rech godzinach. \ 
SPRAWA CHARLTONA. 

Como, Włochy, 1 sierpnia. — 

Porter Charlton, Amerykanin, 
trzymany tu w więzieniu za za- 
mordowanie swej żony — został 

zamianowany przez zarząd wię- 

zienny nauczycielem sportu i at- 

letyki dla więźniów. 
ZAMORDOWANIE 

JAURES'A. 
Paryż, 1 sierpnia. — Jan Jau- 

rs, wybitny przywódca socyali- 
stów francuskich i zwolennik a 

pracownik pokoju powszechnego 
został wczoraj zastrzelony w 

czasie , gdy jadł obiad w restau- 

racyi: morderca ma się nazywać 
Raul Villain — aresztowano go. 

Zbrodnia ma tło polityczne: Jau- 
rs był przeciwnikiem zbrojeń i 

3-letniej służby wojskowej, a 

morderca jego był wyznawcą pa- 

tryotyczno? militarnych idei. 

W ŚRÓDMIEŚCIU. 

„Dziennik Chicagoski" możnć 

nabyć w następujących miej- 
scach : 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul., Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Congress 
i Wabash i pnr. 169 N. La Salle 

ul. i pnr. 118 N. La Salle ul. 

JACKOWO. 

W następujących agenturach 
można nabyć „DZIENNIK CHI- 
CAGOSKI": 

Tuszyński, 3650 N. George ul. 
A. Rolla, 3641 W. Wolfram ul. 

Mulzoff, 2943 Milwaukee ave. 

Bieliński, 2957 N. Avers ave. 

Drobiazgi 
Duże jedw. 
s i c i do 

włosów, róż. 
kolory, e 
4 za... ut 

Nikl. bez· 

piecz, szpil- 
ki, wszyst. 
wiel. 4 1^ 
kart. 1 ii C 

PONIEDZIAŁKOWE TANIOŚCI 
Prześcieradła. 

Bielone, Patent sze- 

wkowy środek, z 

pełna 72X90, mięk- 
ko wykończony, — 
warte 50c, w ponie- 
działek 

. 29c 

Scrłm. 

Zapas iard szerokie- 

Marquesette, Scrm 
i Voile, równe dese- 

nie i z piękna borta 
25c gatunek, w po- 

?l?dzia!ek10^c 
Posz. do poduc ''ek. 

wiel. 42X36, mięk- 
ko wykoń. bielone, 

zgrabnie obrobione 
warte 12c, w nonie- 
działkowa wielka 
wyprzedaż ^ 
po * v- 

Firanki. 

Zapas Nottingham 
Cable Net i Filet ko 

ronkowych firanek, 
białe i Ecru, 3 o 

3 jardy długie, $3 

gatunek, | *JQ 
para .... * 

Przekrycia. 
Duże dubelt. wiel- 
kości. białe obrąbio 
ne, Marseilles dese- 
nie, warte 8óc, w po 

niedziałkowa wypr. 

: 46c 

Kawał karj»etów; 
Zapas brukselskich 
i aksamitnych ka- 

wałków Karpetów, 
1^4 jarda długie. — 

frędzl. na końcach, 

duży wybór *70r* 
kol. 1.50 gat. / 

Ręczniki. 
Dobre bielopp Huck 
— duże, trwało ko- 

lor. czerwone wy- 

kończone końce, — 

12c gatunek, w po- 
niedziałek 
po » ^ 

Koldi^v. 
Duże baweł. kołdry, 

cagl. i siwe, z pięk- 

ną bortą, $1 gatu- 
nek, w poniedział- 
kowa wielka wy- 

przedaż 
do · » · ...68c 

(ingam na suknie, 
w paski, kratki i 

Seersucker fasony, 

resztki fabryczne, 
12^c gatunek, w po 
niedziałek jard spe- 
cvalnie C r· 

tylko i>/4 L 

Voiles. 

Dobre pask. Voiles, 

na suknie, pełen 
wybór odcieni, lóc 

gatunek, specjalnie 
na poniedziałek, 

T...::.5%c 
Perkal. 

na suknie, czarne i 

czerwone tła, dłogo 
ści do 8 jardowe,— 
warty I2%c w po- 

niedziałkowa wy- 

55?.. .6&C 

Adamaszek stdmyy. 
Trw?lo kolorowy tu 

recki czerwony i 

bia'v kratkowany, 

kostkowe desenie 

35c gatunek, w po-| 

T;rTim.i7Hc 
Wsypa do pierza. 

Gruby czerw. Twil- 

led gatunek, nieco 
zbrudzony, w ponie- 
działkowa wielka 

wyprzedaż jard — 

;... .9^c 

Obrusy. 
Dobre frędzolowate 
obrusy, wielkości 
58X54 czerwone !· 
niebieskie borty. — 

75c gatunek, w po- 
niedziałek 39 c 

Poduszki. 

Duże sanitarne po- 
duszki do łóżek, z 

pięknej paskowatej 
wsypy, w poniedzia- 
łek w tę wyprzedaż 
specyal. 

. 
33c 

Sukni». 
Damskie i panień- 
skie 2 sztukow° su- 

knie, ceglaste z czer 
wonym garnirun- 
kiem, regularnie 
$2 gat, 
w pon. . 

7 Sc 

Pończochy. 
Niemowlęce prążko- 
wane Diękne czarne 
bawełniane pończo- 
chy, — regularnie 
I2%c gatunek, w po 
niedz. 5 » wyprzedaż 

para . i po . 
óVC 

Kaftany. 
Damskie piękne 
Lawn kaftany po- 
ranne, kwieciste de- 
senie, 75c gatunek, 
w poniedziałkową 

Pończochy. 

Zapas dziecięcych 
jedwabnych poń- 
czoch, białe i kolo- 
rowe, warte 25c, — 

w poniedziałek pa- 

za 8"ec;.. . 10c 

Dziewczęce suknie. 
Dziewczęce zgrabne 
pralne suknie, z gin 
gamu i perkalu, 6 

do 14 lat. $1.00 ga- 
tunek. w poniedział 
kową wyp. 4qc 

Skarpetki. 
Męskie czarne ba- 

wełniane skarpetki, 
wszystkie wielkości, 
regularnie 15c, 4 d* 

ry za 25c, w ponie- 
™ 6Kc 

Bluzki. 

Zapas damskich u— 
licznych bluzek, — 

wielkości 46 do 52, 
regularnie $2, w po 
niedziałkową więlką 
wyprzedaż 

. 98cl 
Skarpetki. 

Baweł. Lisie i jed- 
wabne czarne i kol. 

drugorzędne 25c ga- 
tunki, w poniedział 
kową wyprzedaż pa- 
ra apec. 

Suknie. 
Damskie zgrabne 
wzorzystego Lawn 

suknie. Tunic efeltt. 
regularnie 1.50, w 

poniedziałkową wy- 
przedaż 

. 88c 

Snodnia odzież. 
Damskie piękne — 

prążkowane baweł. 
koszule, okaz. 15c 

gatunek, w ponie- 
działkową wyprze- 

6/4c 

Spodni* odzież. 
Męska równa Bal- 

briggan Porosknit, 
Lisie i ubławatnio- 
ne koszule i gacie, 
wszystkie wielkości, 
75c gat. 
w pon. . 29c 

Spodnia odzież. 

Chłop. Union garni- 
tury, praw. Poros- 

knit, 50c gatunek, 
poniedziałkową w 

wyprzedaż specyal- 
n,e 28c 

Spodnia odzież. 
Dziecięce 25c prąż- 
kowane bawełniane 
koszule, wszystkie 
wielikości 18 do 34, 
warte 25c, w ponie- 

7%ć 

Majtki. 
Dziecięce muślino- 
we majtki, zakład— 
kowana rufla, wiel- 
kości 2 do 12, war- 

te 15c, w poniedzia- 
łek spec. 

po OC 

Przjrkr. gorsetowe. 
Zapas przykryć gor- 
setowych, ugarniro- 
wane haftem i ko- 

ronka. 25c gatunek 
w poniedziałkową 
wyprzeda? 12Kc 

Doili ee 

9 1 12 calowe stem- 

plowane Doilłee, tu- 
zin 3c; Najl. jedwab 
do haftowania, — 

wszystkie kolory,— 

,2&c 
Pralne ubrania. 

Zapas chłop, pral- 
nych ubrań, jasne i 

ciemne kolory, 2 

do 7 lat, — warte 

$1, w poniedziałek 

ST 39c 
Słomiane kapelusze. 
Chłopięce i dziecię- 
ce słomiane kapelu- 
sze, równe i piękne 
kolory, 50c gatu- 
nek, w poniedział- 
kowa wyprz. lOc 

Koszule. 

Męskie okazowe ne- 
gliżowe koszule, ja- 
ene i ciemne kolo- 

ry, wielkości 14 do 

17, — 75c gatunek, 
w poniedz. 7Sr 

Krawatki. 
Piękne „4-in-hand" 
pralne krawatki, — 

regularnie 25c, w 

poniedziałkowa wiel 
ka wyprzedaż 
spec. 

po i 5c 

Poniedziałek — Specyalności w Basemencie — Poniedziałek 
U. 8. Mail mydło do j mm _ 

prania, 5 kawałków za... 1 / C 

Pnia paczka Grandma proszku 
do prania. 20c « _ 

gatunek, w non I UC 
Kitchen Klenzer. najlepszy pro 

gzek do szorowania, o 

S Duszki, za • · et· OC 
Ar go Gloes krochmal, o 

reg. 5c· 3 paczki za. 

Wirard Carpet Cleaner, 10c 

gatunek, w pon. | 5 _ 
2 za , . 1 Ut 

Szklanne pręty do 
nikl. brackete, 19c 

gat. w pon 

Piękne Crepe serwetki, kolor. 

borta, 10c gat., 
w pon. 100 za 

ręczników, 

... 7c 

15c 
50 stop. Keystone linki do bie- 
lizny 25c gat, 
za 

Nieb. kociołki do konserwów, 
biało oblane, z nokry- 
wa, 10 kwart. 98c gat. .OVC 

łO kw. grube żelazne gahran. 
wiadra a wody, 
20c 


