
Z Wojny 
Z Wojny Serbskiej. 
NISZ, 11 września. — Potwier- 

dza się urzędowo korzystny dla 

Serbii przebieg inwazyi do Boś- 

ni. W jednym tylko punkcie nad 

Sawą Austryacy zaskoczyli mniej 

szy znacznie oddział serbski i po- 

konawszy go wyparli za rzekę, a- 

le zato Serbowie w całym szeregu 

innych punktów pobili nieprzyja- 
ciela. Wszelkie wysiłki Austrya— 

ków by przekroczyć rzekę Drynę ! 

zostały udaremnione. Austryacy 
stale bombardują miasto Bel- 

grad 

Oszczędzają £u- 
stryę. 

RZYM, 11 września. — Prasa 

tutejsza zamieszcza artykuły, pu- 
szczone przez cenzurę, a porusza- 

jące ciekawą kwestyę: oto dowo- 

dzą one, że sprzymierzeni—zwła- 
szcza Francuzi i Anglicy poprostu 
oLrczędzają Austryi... Francya i 

Angiia były z Austryą zdawna 

w przyiazni i tylko przez Niem- 

cy dostały się w wojnę wzajem- 

ną — otćż dowodem takich senty- 

mentów ma być charakterystycz- 
na nieczynność flot francuskiej i 

angielskiej na Adryatyku: obie e- 

skardy zadowoliły się zamknię- 
ciem floty austryackiej w połno- 

cnym Adryatyku —a nie mając 
co do roboty na całem Morzu 

Śródziemnem spoczywają ; siły 

tych eskadr wystarczyłyby na 

zniszczenie dwa razy takiej flot/ 

jak austryacka, a jednak nie sły- 
chać o tem. 

Sytuacya wAu- 
stryi. 

LONDYN, 11 września. — Sy« 
tuacyę Anstryi uważają powsze 
chnie za ostatecznie krytyczny. 

Kosya rozgromiła Austryę w Ga- 

licyi tak, że prawie jest tam Au- 

strya nie zdolna do dalszego opo- 
ru, od południa zagrażają Wło- 

chy, krępując swobodę ruchów 

woisk austryackich ku północy 
Serbia zwycięska i Czarnogóra 

wkroczyły do Bośni, gdzie wybu- 
chło powstanie przeciw panowa- 
niu austryackicmu — to samo 

dzieje się po krajach^ innych sło- 
wiańskich, gdzie bunty i rozru- 

chy są na porządku dziennym: 
większość słowiańska armii au-- 

iryackiej nie chce walczyć prze- 
ciwko Serbom i Rosyanom — sło- 

wem rozprzężenie powszechne.— 
Węgrzy zachowują się z wielki 

rezerwą i mają się stosunkowo 

naj'epiej, zresztą Węgrzy już się 
za odrębne państwo od Austryi 

uważają.... Niemcy Autsryę 
straszliwie wyzyskały : zmusiły ją 
do dania sobie obfitych posiłków 
w Alzacyi i w Luxemburgu o- 

raz w Prusiech Wsch. a same 

dały Austryi ledwie jeden korpus 

działający obecnie w Królestwie 

Polskiem,. na który zresztą tez 

już idą Rosyanie i wypie- 

rają go wstecz. Niemcy nie da- 

ły też Austryi swych dział cięż- 
kich fortecznych, których potrze- 
bowała w Przemyślu i w Krako- 
wie, wreszcie odmówiły jej poży- 
czki na jakie takie połatanie fi» 

nansów ,które są bezgranicznie 
rozpaczliwe we wszystkich kra 

jach monarchii. Słowem Austryi 
w ruinie : na niej skrupiły się nie- 

szczęścia wojny w najstraszniej- 
szy sposób. · · 

Walki na Ziemiach 
Polskich. 

LONDYN, 11 września. — A- 
GENCYA TELEGRAFICZNA 

REUTERA OGŁASZA,ŻE AU- 

STRYACY POD NACISKIEM 

ROSY AN — CIĄGNĄCYCH O 
OGROMNĄ MASĄ Z KRÓLE- 

STWA, NA LEWYM BRZEGU 

WISŁY, ZACZĘLI JUŻ EWA- 
KUACYĘ KRAKOWA.... 

PETROGRAD, 11 września.— 

POTWIERDZA SIĘ WIEŚĆ O 

ROZPOCZĘCIU EWAKUA- 

CYI KRAKOWA. AUSTRYAC. 

j KIE WŁADZE WOJENNE, 
WIDZĄC BEZNADZIEJNOŚĆ 
OPORU I NIE CHCĄC BU- 

RZYĆ MIASTA STAROŻYT- 
NEGO PEŁNEGO SKARBV, 

KULTURY POWSZECHNEJ, 
POSTANOWIŁY USTĄPIĆ I 

MIASTO PODDAĆ... PROBO- 

WANO MIEJSCOWE TOWA-- 
t?7VSTWA STRZELECKIE 

POZYSKAĆ DLA DANIA O- 

PORU ROSYANOM — ZDAJE 
SIĘ, ŻE AUSTRLACY CHCIE- 

LI OBRONĘ KRAKOWA PO- 

WIERZYĆ W ZUPEŁNOŚCI 

POLAKOM, ALE CI NA TO 

NIE PRZYSTALI, BO znacz- 

na CZĘŚĆ LUDNOŚCI SPRZY 

JA INWAZYI ROSYJSKIEJ I 

OKUPACYI ROSYJSKIEJ. 

PRZYPISEK REDAKCYI: 

Wydaje się wiadomość ta moc- 

no przedwczesna i stąd niepraw- 

dopodobna: wprawdzie Rosyanie 
są istotnie na lewym brzegu Wi- j 
sły i wypierają stamtąd Austrya- 
ków i Niemców — tak, iż na- 

wet doniesiono, że już wkroczyli 

n* Śląsk i rozpoczęli inwazyę w, 

granice pruskie, zagrażając Wro- 

cławowi, jednakże nie wydaje się 
nam prawdopodobne by to by- 

ły postępy armii regularnej:: mo- j 
że to tylko kozackie przednie za- 

gony, rozpuszczone obyczajem 

rosyjskiego wojowania daleko 

przed regularną armią. Również 

nie sądzimy, by Austryacy - jak- 

kolwiek ciężko porażeni przez Ro- 

syan w Galicyi - zrzekli się od- 

razu wszelkiej obrony, mają nie- 

tknięty Przemyśl i fortecę, tak sil- 

ną jak Kraków. Przypuszczać na- 

leży, że Rosyanie ani Krakowa a- 

ni Przemyśla zbyt silnie sztur- 

mować nie myślą, zadawalając 

się izolacyą miast tych, do czego 

mają aż nadto dość sił, i ludzi 
— 

a sami pójdą dalej ze swą inwa· 

[zyą- . ] 

WIELKA WOJNA 
w e:urof>ie: 

Miliony lodzi morduje się w Europie, po co 
i dl* kogo? Tu w Chicago mamy taki·» Woj- 
nę przy której «prytol kupcy odbi«-r*ją W>«m 
waA26 ciężko zapracowane pieniądze, a dla- 
czego? 

Bo n'e idziecie do Lipmana 
Jeżeli zrozumiecie że nie należy chodzić t-un srdzie 

wabitj Was wielkie okna. ifdzie daj% Wam wńdkę i 
piwo. albo irdzie dostaniecie rzeczy tanie z>i W usze 

trudoo zapracowane pieniądze, to przyjdziecie pro- 
sto do 

Lu LIPMANA 
I zaszczdzicie sobie od d > 10 dolarów n* k«ż ubraniu. Lipman sam jest fabrykan" 
tern ubraniu i on sprzedaje ubrań tym sztorn.koui. Którzy duj-i Wam wóakę i P»*o l 

troskają Waa. kie Jy kupujecie u mch. ubr inie zj. Wiszę własne pieniądze. Lipman jest 
dobrze zaanv. każdv wie ż; Lipman .waraatujs każde z iKuyno l zwraca pieniądze każ- 
uetuu, kto jest niezad jwoloay. 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Ubrania i r>*!ta r>o najtańszych cenach. Kapelusze, 
obu*i». bieiiznu. spodnie na czem oszczędzi Wata I,ipm>»n. 

Lipman Warn zaoszczędzi prawie połowę teny, którą z; p ocicie u innych storników. 

LOUIS LIPMAN 
1131 MILWAUKEE Ave. 

Nie zapomnijcie NDMEltU łfdzie zobaczycie fotoffraf Upmana w oknie. 

„ Nie patrzcie na okn*. bo oóe s<$ mule. ale przyjdźcie do storu. bo tam jest duźozua- 
a u do waszego wyboru. 

boKTORA.LITVINl 
I 

Otta i miciakanłn 

835 Milwaukee ave., róg Elston ave. 

Koszt jest 
bardzo mały. 
$1 za lecze- 
nie z medy- 
cyną włącz. 

Leczy choroby mężczyzn, dam 
i dzieci własneml medycynami 
Zwraca spacyalną uwagę aa wsMlkla 

chroniczne choroby 
0*dxtiiT o(lw«r*i Od 9 rreo doł wtocso- 

r*tn kaid«lo dnia. W» czwartki popoMain 
wytaczaic le< ty choroby kobt«c«. 

Telefon ftlooroo 5784 ~ 

Odwiedza pa 
cycntów we 

dnie i w nocy 
Każdego cza· 
•u gdy zaiąd 

i WODZOWIE NACZELNI. 

General Joffre, szef sztabu wojennego francuski, obok konno generał angielski, Freneh. 

Austrya przyznaje 
straty. 

WIEDEŃ, 11 września. — U· 

rząd wojenny austryacki przyzna- 
je straty olbrzymie poniesione w 

kampanii z Rosyą: straty te wy- 

noszą 120,000 LUDZI; najciężej 
miała ucierpieć armia arcyks. Fry 
deryka w Królestwie rozbita kom- 

pletnie w kilku miejscach. Au· 

stryacy mają nadzieję, że sytua- 

cyę poprawią posiłki niemieckie, 
dążące na Częstochowę, ale prze- 
ciwko tym posiłkom ruszyła ju.t 
potężna w trójnasób liczniejsza 
armia rosyjska, która działa już 
na lewym brzegu Wisły i rozbiła 

w Lubelskiem armię austryacką. 

PETROGRAD, 11 września.— 

Nic nie wiadomo, o znaczniej- 

szych posiłkach niemieckich, zre- 

sztą mogą one odwlec ostateczną 

klęskę Austryi i zajęcie całej Ga- 

licyi najwyższej na dni parę. Ro- 

syanie wkroczyli istotnie na Śląsk 
i zagrażają Wrocławowi. Jest pa- 
nującą opinia, że AUSTRYA 

NAJDALEJ ZA DWA TYGOD- 
NIE PROSIĆ BĘDZIE O PO- 

KÓJ. 
— Na Wiśle koło Sandomierza 

rosyjskie armaty zatopiły statek 

rzeczny wojenny austryacki. Wal- 
ki toczą się nieprzerwanie. Ran- 

nych masy całe z teatru wojny od- 

wożą pociągi rosyjskie wgłąb Ro- 

syi. 

Klęska ustryakow 
olbrzymia. 

PETROGRAD, 11 września.— 

Klęska, zadana Austryakom pod 
Rawą Ruską, a jednocześnie po- 
grom wojsk austryackich w Kró- 

lestwie i wyparcie ich niedobit- 

ków do Galicyi potwierdza urząd 

wojenny w całej osnowie. Ogólną 
liczbę strat ludzi w armii austrya- 
ckiej liczą na 120,000 pojmanych, 
rannych i zabitych. Po wszyst- 
kich miastach poza Galicyą i w 

samym Wiedniu zwożą chorych i 

rannych, w samym Wiedniu jest 
ich ponad 20,000. W Galicyi wal- 
ka toczy się pod Gródkiem nie- 
daleko Przemyśla — tu skupili 

Austryacy siły swe i usiłują Ro- 

syanom bronić przeprawy przez 

San rzekę do Przemyśla, oraz za- 

chodnimi Galicyi. 
— Ptoniejsze doniesienia poda- 

ją informacye, że Rosyanie San 

przekroczyli, Przemyśl izolowa- 

li i otoczyli, a Jarosław, fortyfi- 
kowane miasto nad Sanem zajęli. 
Oczekiwać należy potwierdzenia 
tej wieści. 

Telefon Irving 171 

Wszelka praca szybko ukończona 

ROMAN ŚWIĄTEK 
Kootrak tor—Plaji ciarz 

Zwycaajna i oadobna prac* 

8422 I. Lawodaie Au., liiiko Roecoe * 

Misjonarze Słowa 

Bożego a Wojna 
Europejska. 

(Własny referat „Dziennika 
(. h icagOM Liepo.") 

Zgromadzenie Misyjne Słowa 

Bożego jest jednym z młodszych 
zakonów — powołanych przez 

założycieli do prac misyjnych 
wśród pogan. Dom macierzysty 

tego Zgromadzenia znajduje się 
w Steyl, w Holandyi, posiada ono 

jednak szereg innych wielkich 

Domów prowincyalnych, z któ- 

rych jeden znajduje się nawet na 

polskim Śląsku, dwa w północnej, 
a jeden w południowej Ameryce. 
Spora liczba księży i braci pol- 
skich pracuje w tym zakonie, 

który nam stąd nie obcy; znaną 
też jest jego praca i na polskiej 
niwie, ponieważ — wspomnimy 
tylko dla przykładu —- Zgroma- 
dzenie omawiane wydaje od kilku 

lat corocznie znany u nas dobrze 

„Kalendarz św. Michała'", najlep- 

szą może z tutejszych polskich te- 

go rodzaju publikacyi, odznacza- 

jącą się wielką starannością i li- 

cznemi zaletami, zyskującemi 

wydawnictwu stale rosnące roz- 

powszechnienie. 
W Techny, III·, gdzie się znaj- 

duje Dom prowincjonalny Zgr. 
Słowa Bożego, otrzymano tymi 

dniami list od generalnego prze- 

łożonego Zgromadzenia przeby- 
wającego w Domu macierzystym, 
w Steyl, w Holandyi; w liście o- 

wym czytamy między innemi: 

„Jesteśmy tu we wielkiej po- 

trzebie! Stan wojenny ogłoszony, 
skutkiem tego jesteśmy od Nie- 

miec zupełnie odcięci. Nie do- 

stajemy żadnych listów,.api pie- 
niędzy. Nie wiemy narazie nic, 

co się dzieje w St. Gabriel, Św. 

Krzyżu i w St. Wendel (inne eu- 

ropejskie domy misyjne Zgr.) od 

3igo lipca wszystko zamknięte i 

zastanowione. Posyłajcie listy do 
Tegelcn, Ilolandya. Dom nasz tu 

próżny, wszyscy uczniowie odje- 
chalii ; od I7g° (^° 45g° roku ży- 

cia wszystko jest pod bronią ! 

W iększość ojców i braci — w 

wojsku. W czoraj bracia i ojcowie 

otrzymali krzyże misyjne, a ra- 

czej zamiast nich 
— wojenne, bo 

miasto misy i na wojnę pojechali. 
Drukarnia stanęła. Na szereg lat 

najbliższych wszystko pogrążone 
w zastoju.. 

Objaśniając, dodamy, że w 

Steyl znajduje się olbrzymi* dru- 

karnia dzieł religijno - misyonar- 
s4cich i wydawnictw peryodycz- 

nych, które stanowiły główne 
źródło dochodów Zgromadzenia. 

Jak wielkim był obrót tego wy- 

dawnictwa — widać siad, że ro- 
cznie drukowano tam 050,000 ka- 

lendarzy w kilku językach, oraz 

300,000 egzemplarzy broszur i 

wydawnictw -peryodycznych dla 

katolików. Tc to publikacye prze- 
ważnie utrzymywały misyonar- 
skie prace Zgromadzenia wśród 

pogan w Afryce, w Chinach, na 

Jawie i w innych krajach pogań- 
skich: dziiś źródło to dochodów 

jcsl nieczynne — Zgromadzenie 
ucierpi ciężko... 
Opowiadano nam, żc Zgroma- 

dzenie ciężcj jeszcze ucierpi i juz 
ucierpiało z powodu mobilizacyi, 
bo jak wzmiankowano w przyto- 

czonym liście — wielką liczbę 
księży i braci powołano do armii 

holenderskiej, belgijskiej, fran- 

cuskiej, niemieckiej i austryac- 

kiej. Dnia 2go sierpnia mieli się 
właśnie księża i bracia rozjeżdżać 

j na misye, gdy ogłoszono nakazy 
M IM I M—MBB 

mobilizacyjne: wyjeżdżać miało 

44 Ojców, 22 Braci i 44 Sióstr za- 

konnych z pokrewnego Zgroma- 
dzenia — mieli więc otrzymać 

krzyż misyjny, tymczasem otrzy- 
mali krzyż na wojnę, bo księża i 

bracia poszli do szeregu, a Sio- 

stry do pielęgnowania rannych. 
Również 62 kleryków miało być 

święconych — i ci także poszli w 

żołnierze. Od dnia wymienionego 
żadnych już klasztor w Techny 
nic ma wiadomości. 

Informuje nas Wny X. B. Hag- 

spiel, rodak nasz, a kaphyi wy- 
mienionego Zgromadzenia, że o- 
becnie posiada zakon 750 księży, 
800 braci i 1500 kandydatów ; z 

tego w Steyl było: 50 księży, 300 
braci i 300 z górą kandydatów. 
Zgromadzenie zostało założone 

przez śp. X. Arnolda Janssena, 
w czasach pamiętnego pruskiego 
„Kulturkampfu", pomiędzy pra-- 

cownikanu Zgromadzenia pamięć 

męczenników i chwałę męczeńską 
pozyskali śp. XX. Nies i Henie, 

zamordowani przez Chińczyków 
przed laty kilkunastu, które to 

morderstwo i inne podobne gwał- 
ty spowodowały były cesarza 

Wilhelma do zajęcia Kiau-Czau, 

gdzie też do dziś dzień misye XX. 
Słowa Bożego się znajdują, a któ- 

re obecnie szturmują Japończy- 
cy. 

Dom Zgromadzenia w Techny 
— wzorowo urządzony — posia- 
da seminaryutn, szkołę rzemiosł, 
oraz piękną wielką drukarnię i 

inne urządzenia. Wśród księży, 

znajduje się kilku Polaków — jak 
W ni XX. łlagspiel, Chrząszcz, 

Biskupek, oraz kilku braci pol- 
skich. W Techny też wydają 
właśnie wzmiankowany poprzed- 
nio Kalendarz Polski Św. Micha- 

ła. 

Milwaukee are. 
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Sobota, 12-go Września 
Ekonomiczni kupujący znajdą w tej sprzedaży znakomite niskie ceny, 

Kantory tanioéciowe. 

Męskie skarpety, czarne albo cegl. 
12c wartość' *71/r» 
w sobotę ........... .. / 72 v 

Damskie chusteczki 5c gat., poSc 

Męskie szelki zwykle 29c za 19c 

Piękne towary. 

Całk. lniane stemplow. ręczniki, 
extra duże wielk. AQr* 
69c wartość po ...... .. ̂ VC 

Koronk. Centre Pieces, okrągłe 
albo kwadratowe, JOr 
45c zwykle, po 
69c sznur poduszkowy, spec. 49c 

Biżuterye. f 

Srebrne castors zwykle 
$3.50 za Zt% i ̂  

Alarmujące zegary, 1.25 gat. 75c 

H/niete szkło. 

Rznięte szkło wazy $4 wart. $2.48 

Rznięte szkło do wykluwa- *|~ 
czek, $1 wart. *7vrC 

Drobiazgi. 

Kings szpulk. nici, zwykle « ^ 
27c tuzin tylko 1 #C 

Perłowe guziki na karto- > 

nach, zwykła cena 5c za ... «5C 

Oddział dla dam i dzieci. 

Spodnia bielizna. 

Chłop, runowana spodnia odfcież 

nasz 29c gatunek <-* -% 

tylko ...,·· ··.... · · *>' 

Damskie ekstra wielk. kształtowa- 

ne koszule, zwykle 29c j 'J q 
Pończochy. 

Dziecięce pończochy para .. 7'/j»c 
Damskie prążk. wierzchy, pończo- 

chy, 15c gatunek, | s\ 

para 1UC 

Towary włosowe. 

$2.50 warkocze z włosów za $1.98 

$2 warkocze z włosów za 81.59 

Wstążki. 
Moire wstążki nr. 60 jard 12J/2c 
Skórzane torebki, zwyk. l, 

59c wart. za nr^C 
Niemieckie Torchon koron. jd. 4c 

Rękawiczki. 
16 guzik. dług^ jedwab, rękaw, 
białe, ceglaete i\ czarne 

zwykl^W^^^^^OVC 

Dziecięce Buster Brown pasy, 
— 

białe czerwone 1 czarne « [- 
25c wartość za ., 1 łJC' 

Meble, 3cie piętra. 

Sanitarny szezlag, coil sprężynowe 
wzmocnienie, wartości "2Q 
$3 za 

żelaztwr 4te piętro. 

Papierowe serwetki, wszy. kol. i 

lekoracye Ol/ r 
tuzin za ^72 C 

Papiery na półki, wszy. kol. -j 
piękny kant, 5c rolki ......wC 

Skład inięsa 4t© piętro. 

Tylna ćwiartka cielęciny . . 18'/?c 
Prima chuck pieczeń .... 16'/;»c 
Wałkowana wołowa ple- 
czeń bez kości 
Świeża siekana wołowina 12'/2c 
Słonina na śniadanie .... 24V9c 

Kalifornijskie szynki .... 15'/2c 

Lekarstwa «łów. piętro. 
· 

$1 Duffys Malt wódka .... 69c 

50c Bromo Seltzer albo TjQr· 
orangeine .... 

25c Mennes Talcum proszek lic 

35c Fletchers Castoria .... l#c 

25c Garfields herbata albo | r 
Terwins Pills 1 OC 

Ciroeerye. 4 te piętro. 

Waebbum, Pillsbury albo Century 

mąka V\ beczkowy i / -j 
worek za .. I ·-**7 

Jaja wybr. świeże tuzin .. 22'/-c 
Moeller najl. masło funt . . 34c 

Snyders catsup. pajnt but. . , 18c 

Pół pajnt. butelka lic 

Wyb. jr- łebkowaty ryż ft. '/2 
Kartofle białe i kruche, pek 23c 
ł>up/el 87c 

Swifts butterine, funt 23c 

Tuheys wczesny czerwców q 1/ 
groszek, puszka V/SfC 
Golden Rio kawa, funt ... 12' 

Norwegskie sardynki w oliwkow. 
oleju, 3 puszki 

Cream of wheat, pacz.· 25c 

Modre i amonia, pół gal. bań. 0'/2c 
Dandee wyparowane mleko 
3 puszki ...... 

Rzeczy w owijkacb. 

Wisdom proszek do szo- ^1/ 
rowanla, puszka ...... JL72 C 
Biały winny ocet, galon ... lOc 

Lowneys kakao, pół ft. pues. 16!/2c 

Pictorial Reiew modelka l«>c i l5c 

? '» piętro. 
Dziecięce szkolne sukienki. 

Duży wyb. dzieo. sukienek, rob 

z gingamu, perkalu, tunik, styl, 
ugarnir. taka sama materyjj, — 

wielk. 6—14. reg. 
89c wartość po ... .· 4^ 
Dziecięce wełn. worsted potniki 
czerw, białe i szare, wlel. 28—3 4 

regularnie $2.48, | 
Dziecięce spodnie staniki, etra gru 
be na jesień, wielk. 
2 do 14, po 

Chłopięca galanterya do szkoły. 

ChJop. Knickerbocker spodnie 
— 

50c i 69c wartości i Or» 
za V 
Chłop. Telescope kapelusze, — 

wszystkie kolory, $1 70/"* 
wartości; po .... 

/ VC 
Chłop. wełn. potnik. surduty. — 

Zg\ .V:"· .°8c 
Chłop, granat, serżowe szkolne u- 

branla, $4.50 'j Q 

wartości, po *)· 
Trzewiki. 

Damskie i męskie domowe ślipry 
czerwone podszewki, filc. podesz- 
wy, wszy. wielk. od 3 «'"JO/"' 
do 11, w sobotę 
Damskie szare filcowe ślipry, skó- 
rzane podeszwy, wiel. 3 do Q , 

8, $1 wartości, za ...... O^C 
Likiery 4 piętro. 

1.25 Kentucky żytniówko, 100 pr. 

albo Old McBrayer Kent. LdLn 
Bourbon, peł. kwarty but. OOC 
Wyb. Doppel Getreide Kuemmel, 

kwart, butelka S 1 C 
Monogram wódka albo Callfornia 

Cognac Brandy, 3 Star | 
reg. $3 wartość, galon . 

' · 
$1.39 but. Old Darling Kentucky 
Bourbon, butelk. w —q 
bondzie, kwarta .... . .. / OC 
Callfornia Port wino, 1.25 
gatunek, para oVC 
Cedar Brook butelk. w « 

bondzie, 71etni — butelka / VC 
-25 butelka Buchu Oin «o 

Bonoiree, dobre na neTkl . / OC 
$1 but. Old Kępucky Club wód- 
ka. peina kwarta 


