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ż SHERMAN JEST TERAZ 

CAŁKIEM ..SUCHY/' 
» Senator Thomas z Colorado za- 

czął przemawiaj' przeciwko za- 

kazowi wyrobu piwa i wina. pod- 
nosząc. że zakaz taki wywołałby 
zbyt wielkie oburzenie w kraju, 
który i tak z wielu rzeczy nie jes* 

zadowolony i wspomniał o masa- 

krze w K. St. Louis. 

Zaraz potem zabrła głos sena- 

tor Shernian i nawiązując do tej j 
wzmianki, oświadczył, że za roz- 

ruchy te są odpowiedzialni szyn- 
karze, i dlatego on obecnie sta- 

je się zdecydow anym zwolenni-] 
kicni zupełnej •>ro!iibieyi. Pan j 
Sh-trman podniósł także fakt. że 

murzyni stanowią 10 procent lud- 
ności amerykańskiej i trudno od 

nich wymagać, by przelewali -«wi 

krew za kra i. w którym prawo 
nic da ii- im ochrony. 

LANDIS KARZE SUROWO 
TCHÓRZÓW. 

Frceport. Iii., 6. lipca. — Sę- 
dzia Kenesaw M. Latidis wydafi 
wczorp.j ostre w \ roki przeciwk"! 
î 17 tchórzom, którzy s:ę nie re-- 

łiP-frowali i następnie wywołali 
«ί. 6;^» czerwca antikonskrypcyj— 
ne zaburzenia w Rock ford. III.. 

pos\łająv każdejo /. nieb na je 
den r«>k i jeden dzień d<> domu 

» poprawy » hica^*». ti. wymie- 
rzając na i w \ do?;wolną karę. 

Wszyscy oni zostaną wpisani w 

listy regestracyjne przymusowo i 

po odbyciu kary będą zniewoleni 
stawać do poboru. 

Dom poprawy w Chicago wy- 

brał sędzia dlatego, ponieważ 
więźniowie podlegać w nim będą 
surowszemu jak gdzie indzie: 
nadzorowi. 

Większość ze skazanych o- 

świadczyła, że gotowi są zarege- 
strować się, ale nie chcą isć do 

wojska, bo są przeciwni wzajem- 
nemu mordowaniu się ludzi. 

PREZYDENT PRZYJĄŁ AM-, 
BASADORA ROSYI. 

Waszyngton, 6. lipca. — Nowy 
rosyjski ambasador. Borys Bach· 
matiew. przedstawił wczoraj pre- 

zydentowi Wilnosowi swoje pa- 

piery uwierzytelniające i został 

przez niego zaakceptowany na to 

L-ianowisko. Oświadczył on przy 
tej sposobności, że Rosya wytrwa 
:o końca w przymierzu z Alianta- 
mi przeciwko germańskiej prze- 

mocy i autokracyi, na co prezy- 
dent mu odpowiedział, żc Stan} 
Zjednoczone ufają w zupełności 
w szlachetne cele i obietnice pro- 

wizorycznego rządu. 
ANGLIA DOSTAŁA ZNOW 

$100,000.000. 
Waszyngton, 6. lipca. — Rządl 

udzieiii wczoraj daNzych kredy- j 
ti»w W:clk:ej 'Brytanii w kwocio 
sto milionow dolarów i Włochom 
w kwocie 60 milionów. W ter 

sposób ogólna suma pożyczek.ja- 
kie otrzymali Alianci od A m ery- J 
Isi o.l czasu wdania się jej w woj- 
nę. wynosi już jeden miliard 
dwieście trzy milionów dolarów. J 
/ tego Anglia otrzymała $68."»,- 
000.000, Włochy *160,000,000.1 
1 raneya $210,000,000, Belgii j 
*45.000,000. Serbia $0,000.000 i 
RoS\ η $1ό0,000,000. których jed- 
nak dotychczas nie podjęła dli 

braku!pełnomocnictw w tym kie- 

runku u ambasadora Bachmatic- 
wa. 

Przypuszczają, żc Rosya zażą- 
da wkrótce pożyczki w kwocie 
40v) milionów dolarów. 
ΜΕΧΥΚ WYPOWIE NIEM- I 

COM WOJNĘ? 
El Paso, Tex., 6. lipca. — Od 

czasu rozpoczęcia pro-alianckiej { 
kampanii w mieście .Mexyla» 
pr/.ez tamtejszy ..El Lniversal''. 
sentyment proaliancki znacznie 
sic rozszerzył w całym kraju i do- 
tarł już do północnych jego czę- 
-ci. pomimo proniemieckich ten- 

c'eticyi. jakie głoszą pisma w 

mieście Chihuahua i innych. 
Wybitni Mexykanie. którzy 

mają styczność ze sterami rządo- 
wc-mi. zapowiadają, że Mcxykj 
wypowie Niemcom wojną w cią- 
gu najbliż-zych :>0 dni, przyczemj 

rząd skonfiskuje wszystkie nie- 

mieckie kapitały, ulokowane w 

bankach i .przedsiębiorstwach w 

miastach 'Mesyk, lorreon, Chi- 
huahua i innych. 
zaburzenia strajkowe 

w bloomington, ill. 

Bloomington, 111., 6. lipca. — 

Trwający tu od kilku tygodni 
strajk robotników tramwajo- 
wych stał sic wczoraj powodem 
zaburzeń ulicznych, gdy tłum za- 

trzyma! jeden tramwaj i postawił 
go w poprzek szyn, oraz zaatako- 

wał jako łamistrajków kondukto- 
rów i motorowych, których pobi- 
to. a jednego postrzelono. Nastę- 
pnie chciał tłum dokonać napadu 
na elektrownię, ale zawczasu za 

stanowiono w niej ruch i zamknie 

to. wobec czego nic mógł się do 
^tać do wnętrza. 

Żywą agitacyę prowadzi l'» 

znana w klasach robotniczj cł 

pod nazwa „matki pani Jones. 
Phoenix, Ariz., 6. lipca. — W 

Globe. A ri?.:, panuje od pewne gr 
czasu strajk górników, kt«.»ry do 

prowadził do tak powżnych roz 

mchów, źr prokurator powiaio 
wv Hugh Foster donosi stamtąd 
i 7. w i ad'C straciły wszelka kon- 

trolę nad sytuacyą i potrzeba bę 
d/ie iprzedsi^ ziąć nad/wy czaj m 

środki, celem przywrócenia po- 
rzndku. Na miejscc wysłam» od- 

d-'a-v milicyi stanowej, ostatni· 

zaś nadchodzi wiadomość. o 

przybyło tam także 400 żołnierz; 
.wojska regu1arnego. 

Podobno 3.(W* strajkują* 
robotników ma być uzbrojonych 
podczas gdy reszta ludności cy- 

wilnej nie posiada więcej iaK «.C 

sztuk broni. 
ZAPROSZENIE KOMISY! 

JAPOŃSKIEJ. 
Waszyngton. 6-£0 lipca. Z 

/ródrl wiarygodnych dowiedzia- 
no się wczoraj, że suggestya. abc 

laponia wysłała na wzor innvch 
Aliantów komisyc wojskowa d 

Stan ó w Zjednoczonych, 
wyszła ud departamentu stanu, a 

nic ze strony rządu tokijskiego. 
Celem rządu waszyngtońskiego 
ma być przedstawienie reprezen- 
tantom Japonii, że Ameryka jest 
teraz sprzymierzona z nią woj ni 

przeciwko Niemcom, należalob) 
zatem wpłynąć na opinię publicz- 
na. celem zmiany wrogiego sen- 

tymentu. jaki Żywi ludność ja 
pońska do Stanów Zjednoczo 
nveh. 
ZNÓW JEDEN NUR ZATO- 

PIONY. 
Pewien port atlantycki. G-go 

lipca. — Przybył tu pewien bry- 
tyiski okręt handlowy, którego 
załoga opowiada, /.c dnia -·■ g· 
czerwca rano został un zaatako I 

wanv y. odległości około -"IM· jar· 
.!ów przez niemiecką k.dż pod 
wodną. Armaty okrętu odpowie 
działy ogniem i w miejscu, 
gdzie znajdował się poprzednio 
periskop. ujrzano podnoszącą 
~ię kolumnę ciemnego dymu, co 

świadczy o tern. że nur został 

trafiony i poszedł na dno. 

Baltimore, Md. 6-go lipca. — 

Amerykanin W H. Brown, ma·· 

••ynarz na jednym z brytyjskich 
1 >krętów handlowych, opowiada 
żę był świadkiem, jak kom en 

dant niemieckiego nura zamo: 

iowal kapitana włoskiego btatk;i 

Handlowego „Palermo". 
Palermo" był nieuzbrojony i 

inajdowiał się w drodze przez 

Morze Śródziemne, gdy nagie 
wynurzyła się łódź podwodna i 

dala znak. aby ludzie chronili su- 

ną łodzie ratunkowe, l.'czyniono 
tak. poczem Niemcy statek tor- 

pedowali. 
Następnie nur podpłynął do 

łodzi ratunkowych i na pokład 
jego wyszedł komendant, któn 
zawołał: ..Gdzie jest kapitan, o- 

krętu?" Na to powstał kapitan, 
który się nazywał Brown, nie wie 

[ d.ząc, czr^o Ntiemićć clice. Ale 

i germański komendant wyciągną! 
i natychmiast rewolwer i dał 

strzał do kapitana, kiadąc go 

trupem na miejscu, przy czeni 

zawołał: ..Nie będziesz już wię- 
cej prowadzić okrętu przez mo- 

rze". 

Masz zamiar pożyczyć pieniędzy, 
lub zamienić one na hipoteki? Otwo- 
rzyć konto oszczędnościowe lub han- 

dlowy? Możesz to uczynić w Home 
Danku mieszczącym się na północno- 
wschodnim narożniku Milwaukee 1 
Ashland Av#»·. oył. 

„Zapytajcie się gospodyń'' 

v WSZYSTKICH HA>T»T.AHZT. 
3<te blera.le nic inueru w zamian. 

^11 Dr. J. J. STERNK.iSîaSS, 
154.th Rtruet Hurve'· Ko?·', ΗβΓτβτ. Ul. 

—Z «"et a' * ę w ort? ··.·- 
ialilaj eadmnM» «1 2 in S »oa#ł. -»· włarkl. { «·«. 
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Obchód 141-szej Rocznicy 0- 
głoszenia Niepodległości Sta- 

nów Zjednoczonych. 
urządzony one w Pdrku 

Pułaskiego przez .Polski Klub 

Prasowy w Chicago, pomimo 
przeszkód i .przykrych doświad- 
czeń Komitetu wypadł świetnie i 

byłby jeszcze lepiej wypadł, gdy- 
by nit· .brak śpiewaków, który ̂ ię 
cokolwiek dawał odczuwać.· 

•Obchód zagaił przewodniczący 
Komitetu Obchodowego p. Fran- 
ciszek H. Janiszewski, który 
krótko a w serdecznych słowach 

powitał zgromadzonych i popro- 
sił na przewodniczącego p. T. M. 

Helińskicgo, a na ^sekretąrza p. 

lana Jankowskiego. Pan Heliń· 
λ ki w słowach· krótkich przedsta- 
wił doniosłość i znaczenie Dekla· 

racy i Niepodległości Stanów Zje- 
dnoczonych i przystąpił .do wyko- 
nania programu. 

Skauci przy muzyce raźnej 
przynieśli Sztandar Gwiaździsty i 

rozwinęli go pośród' oklasków, 
strzelania salwy i odśpiewania 
hymnu „The Star Spangled Ban- 

ner". Przewodniczący zaprosił 
•:otnn p. Edwarda J; Gsićen na 

mówcę w języku angielskim.-Ten 
krótko i trafnie podał przyczyny, 
które spowodowały Kolonistów 

amerykańskich do ogłoszenia nie- 

podległości, porównując dzisiej- 
szych mieszkańców do kolonistów 
i zapewniając, że dzisiejsi przy- 

chodźcy oddaliby życie za niepo- 
dległość i wolność tego kraju. 

•Mowa p. K. Źycłrlińskiego, pre- 
zesa Związku Narodowego Pol- 

skiego, głęboko poruszyła słu- 

chających. W słowach wymow- 

nych malował miłość Ojczyzny 
wielkiego Washingtona i Lincol- 

na i zapewnił słuchaczy, że duch 

ich i dziś żyje w teraźniejszych 
Amerykanach, którzy walczą w 

Europie za wolność całego świa- 
ta, a więc i za wolność nas "Pola- 

ków. > 

Przyjemne bardzo wrażenie wy 
î'vvarlo na widzów wvstapienie ■ 

• Jziewfcząt naszycn ubranych w 

skromne bialt sukienki z czerwo- 

ne· m i przepaska ni i, których tańce 

publiczności się bardzo podobały. 
Następnie p. L. X. Piotrowski 

gdeżytał Deklaracyę Niepodległo- 
ści. porównując przy końcu w 

Słowach potoczystych i niezmier- 

nie przekonywających naszą nie- 

dole do niedoli kolcinistów amery- 
kańskich, ich polityczną sytua- 
cję du naszej dzisiejszej i zakoń- 

czył wśród ogromnnych oklas- 

ków, mówiąc; „żc dziś Polak z 

nikim innym być nie może jak 
tylko z Polską, a jeżeli skłania się 
do Prusaka, to gorszym jest od 

I Prusaka, i tam iść powinien." 
Wystąpienie Sokołów naszych, 

pp. Mondreckiego i Śmigielskiego 
bardzo publiczności się podobało ; 

ich trudne atletyczne popisy gra- 
dem oklasków zostały wynagro- 
dzone. 
* Nastąpiły v.)ścigi chłopców 
naszych o nagrody ofiarowane 

przez Polski Klub Prasowy, któ- 
re widzów wielce bawiły. Pierw- 

szą nagrodę otrzymał Jan Kana- 

baj w postaci puharu srebrnego, 
drugą M. Olszewski w postaci 
złotego medalu a trzecią K. (xór- 

ski, w postaci srebrnego medalu. 

Popis dziewcząt z flagami, 
spuszczenie sztandaru przez 
Skautów i odśpiewanie hymnu 
„America" i ,,Boże c6ś Polskę", 
zakończyło tę wzniosłą uroczy-, 
stość, za której udanie się należy 
się podzięka wszystkim, co w tem 

i'dział brali a pomiędzy nimi i p. 

Roy, dyrektorowi Parku Puła- 

skiego. 
Jan Jankowski, 

sekr. Obchodu. 

Kto chce czytać najlepsze co· 

dzienne pismo polskie, niech się 
uda do pana F .M. PAWOLL. 
naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuj· tobie .Dziennik 

ChicagoekL 
*· >.·■* \ 

; ·.* i-.. ■· 
■ 

„Dziennik Chicagoski" można 
namawiać u następujących agen- 
tów: Jónes, 3927 N. Troy ulica, 
Slcbód. £02'. Ν Manticrllo ave. 

EXTRA 
Darmo, r. za kupnem dziecięcych trze 
wików sa .*1.00 albo wyżej. 

Skład liłóry zaoszczędzi wam pie· 
niadze· 

TANIOŚCI NA 
SOBOTĘ 

Cukier. 5 funtów za 39e 
Mąka. 3 funtowy worek za ....35c 
Nuphtu albo Pr id ρ proszek 1Λ 
do prania. ·"» paczki za 1 "v 

Jiouse mydło, "» za 25c 
Kihhen Klenzer, ·*> za Ile 
L'.V K^timok kawy. funt 17e 
śliwki. 18·.· gatunek, 1 1 1 
funt za * 1 v 

Pomidorowa albo jarzy- 
nowa zupa zh 

Snyders eatsup. butelka 
za 

10c 
13c 

10c 

TRZEWIKI. 
Niemowlęce trzewiki z 'Λ rzemyka- 
mi, robione z lakierowanej 
skrtry, para po 
Damskie $1.25 białe kenwesowe 
pumps i pantofelki, OQ 
tyiko po 
Chłopięce mocne $2.'K) oxfurds. — 

wielkości 1 do 5. tylko ΛΟ- 
po wOC 
Dziewczęce oxfords z lakierowanej 
kid skóry, duże miary, 79c 
Sandały dla chłopców i dziewcząt, 
wszystkie wielkości, PQ 
po 69c i OîJC 

TOWARY BŁAWATNE. 

lic Bielony muślin, 17c gatu- 
wk. jard po 

(Tylko 10 jardów kostumerowi). 
Męskie .'lik· letnie koszule O Py, 
albo gacie, i>o evC 
Chłopięce koszule albo gacieOO 
wartości do 35e, po .... 
Damskie koszule, warte 25c, 
tylko po 17c 
Piękna koronka do pod uszek y| 3. 

^ 8e gatunek, jard po 
Męskie 
czki. po 
Męskie duże białe chustę- 3*c 
Si 

C howajcie Columbus Tjkieły. 

Najlepsza, na smaczniej- 
sza upabna kawa 

2Sc ! 
funt. 

Η η r <1 zo <1 i^- 

lira Sa ii t o h 

kawa war f r| ^ j 
j la 30c :i 1 VC 

Najl-nn-Λ hrrSata. 
łv»Tf«lz'· łiiftfila· 
waita |jo 4 i\ 
tîOc funt. TC Vf 

• ] 

N^jlt*|k. rrea- Najlep. rlairy 
mery < η sioło\ve»>^> Μ 

i iii«h'o-+"C masło»*OC j 
Rankę* niosło je*t niż w '< 

iuu.Vi-b sktaduch 

Bankes składy kawy 
Ka ρ(1ίο«·οη»-*:»- 
tkuiialrj ilrualri 
HU *.i i».c ·ν· A ». 
tOiU M łw«iifc<-e A* 
le. i Milw »u!c** \'· 
I0<5 Mtlwilllk** A*· 
Mi? >▼. Nor' u A»e. 

Na iiftlnnciifj 
•Itoalt. 

4®n W. u|. 
*91 W. Nurth *>.· 
Mi l.iacoln A»·. 
•*44 Liu< Hn A v·. 
M13 N. C ars Su 

Na im-boilmr! 
■ ironie. 

1510 W .Vn.u son al. 
v Soi W. Msiiiaoa al. 
132* Uiu* lelanri A»· 
121Γ s. IikUifd alica | 

i W: s i ai»''il utica 

i 1S|> W. I·. Ul 
« W»·»: i*. a ΙΊ 

Na | otndnlnnrj 
utroslr 

"OS? W· λ ort h Ατ·. 
i I42T S. U*l*tri uli·a. 
I 4i3)ai. AablaBd ι«* 

Spotkać cię może wypadek lub zaskoczyć 
choroba, lub też z innych przyczyn nie będziesz 
mógł pracować. 

Co się wówczas stanie z tobą i tymi, którzy 
na tobie polegają? 

Czyś pomyślał o tem? 

Oszczędzaj, a przygotowanym będziesz na 

wszelkie okoliczności. 
Jeżeli jeszcze niemasz konta oszczędnościowe- 

go, to rozpocznij je zaraz chociażby tylko z jednym 
dolarem. 

Pieniądze składane w Banku Polskim są absolutnie pewne 

Bank nasz podlega kontroli rządu stanowego i ścisłej rewizyi przez Chi- 

cagoskie Stowarzyszenie Banków (Clearing House). 
Kto ma pieniądze w innym banku niech przyniesie nam 

ksiązeczkę bankową, a sami załatwimy skolektowanie procentu i prze- 

niesienie sumy do naszego banku. 

Od wszystkich pienięjzy deponowanych nie późaiej niż 

16 go lipca policzymy procent od 1-go lipca. 

North-WesternTrust&SavingsBank j 
Jan F. Smulski, Prezes. T. M. Heliński, Kasyer. 

1201 MILWAUKEE AVE "Biały Narożnik" RÓG DIVISION UL- 

NAJWIĘKSZY I NAJSILNIEJSZY BANK NA 

PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ STRONIE MIASTA. 
(Bank otwarty w sobotę wiecxor do godnirty Θ.) 

•V « 

Na wakacye — chłopięce biuski po 
59c 

Zrobione * loiaette, riwity blnl.v 
«port kołnierz, także v. tknneuo prq 
xkovreco madrasu, maji| (Husie albo 
krótkie rękawy. Chlcagojft^ę egrĄshland Ave 

Na wakacye — chłopięce knickers po 
39c 

/robione * khaki I uełninn;rli mle- 
«nnek, WNifiitklr wirlkoAcl, ninjq { 
UCtllce do pnakn. pełnego kroju, — 

barilzo upecynlnie. 

Middy Biuski na Lato 
Chłodna i wygodna odzież do noszenia po 

za domem. 
Middy biuski odpowiednie d!a 

dam i dziwi, ofiarowane w wiel- 
kim wyborze popularnych stylów. 
Wtaczane sa modne z wielkim 

lira/kowanym kolnie: zem i man- 

kietami, także niektóre równe mo- 

«Uie z paskiem naokoło. Te bluzki 

sa praktyczne i wygodne na go- 

rące powietrze. Matcrye uży- 

wa ne v i nadzwyczaj dobrego ga- 

t ii uk u. a cena zadziwiająco niska 

.Na jutro tylko, te 59c bluzki po 

39c 

Letnie Pralne suknie w pas 
Bardzo specyalnie ocenione 

Damskie pralne suknie w pas z 

równej białej i ceglastej lnianej 
maleryi. tak/e crash są ofiaro- 
wane w tym specyalnym zapa- 
sie na jutrzejszą sprzedaż. Te 
fiknie w pas są osobliwie odpo- 
wiednie na gorące powietrze, i 
reprezentują wiele wyższe ceny. 
Wszystkie są nowe letnie mode- 
le, spec. na jutro po 

Na Wycieczki 
Męskie Koszule 

Wszystkie męskie kowzule 
którp b> ły zawsze sprzeda— 
want po D5f, 81 i 1.2ô sa 
teraz ra^em złoźonp i ocenlo 
nc na prędkie wyprrątniecie 
Wszystkie wielkości od 14 
do 17 .'«i włączane, a mate- 

rye s r krepy, ropp, eon i", 
madras i perkale. Wszystkie 
sa z pfti.eczkiem u szyj i i ma 

jn miękkie wykładane man- 

kiety, bardzo specjalnie po 

79c 

$1.00 

Mfiklr «port kMfiilf· rhłoOne. 
ψ, robione τ rflwnej białej *M- 
artte. kołnlerr., fnMi r ρττ,οιίπ 
I kleificnki) τ. płfknej prijr.ko- 
wńnej kropy i ma«łrn*n. W «r.y- 
*łkie trłełkoAeł -a nląrr.enei 
nrf to r»*5ktc $1.00 kO"*"1e, — 

specjalnie po 

69c 

Nowa Letnie Blaski 
Na wycieczkę i na wakacye 

Bardzo specyalny zapas geor- 

gette crepe i crepe de chine 
bluzek, zwykle sprzedawane 
po $3.95 i S4.50 ofiarowane, 

specyalnie na prędkie wyprzą- 
tniecie. Dużo tego sezonowych 
najnowszych stylów są repre- 
zentowane. dla tego że wybór 
jest niekompletny i nie wszy- 

stkie wielkości. Wszystkie no- 

we kolory są reprezentowane. 
Jesteśmy pewni, iż panie oce- 

nią te taniość po 

$2.95 
Wielki zapas damskich bluzek 
z pięknego voile, batystu i 
rice materyi, prawic nieskoń- 
czony wybór pięknych deseni 
i wzorów, ofiarowane jako 
prawdziwa taniość na sobot- hjj 
nią sprzedaż. Obrazek niżej Κ 
podany po prawej stronie, 
przedstawia tylko jeden z li- 
cznych pięknych stylów, jakie 
są włączane w tym zapasie. 
Wszystkie nasze zwykłe .S) ..10 
wartości, każda jest tanioś- 
cią po tej cenie iutro 

95c 

Λ N 
!j·. ft i\ /j\y ) 

i 

Białe trzewiki i ślipry — Nowe style na wycieczką 
Ola mężczyzn, dam i dzieci 

PameiWkie ł «l/.ie j Męskie kenwes. j Panieńskie I ! Dziecięce śUpry, ! Damskie siwe Retęn- 
cięto ślipry, z je· ! trzewiki, siwe i ! dziecięce białe zrob. z lakierów.,s|(jn trzewiki, trwało 
dnjm lub z «Iwo- ! czarno. Trwałe | kenwes. trzewiki ' skóry z jednym ι gj^rzane podeszwy i 

iina paskami ła-- skórzane podee»z- trwałe skórzane I dwoma paskami, j 0jjca«. n0we piękne fi {l 
Ikierowane i gun J wy i obcasy — podeszwy i obca- [ szyte podeszwy i |mo<ję|£* * "^T7^ 

* pring obcasy — Jnà\ 
stjle, w sobotę w ie', do 8 po 2 00 Λ 

$1.19 98c 

etal calf. w lei. wszyst. wielk. w | r..v, smu~. i zap. 
do 0 s*»ec. po I sobotę tylko po 

$1.39 $1.39 
Wyborne Mięso 

I.IÛ 

Zniżcie wasze wydatki na życie 
Najlepsze świeże sa 

dło; 5 funtów za 

Zwijana wołowina od fifë 
żeber na pieczeń ZO 9c 

Świeże chude ka- Λ Λ ρ ź 
wałki, funt <łHtu ♦ 

Najlepszy Chuck na potraw- 
kę, w sobotę 
funt 

x > 

Świeże siekane mięso 
zakupnic, 2 funty 
za 

\iwz:: 
przy 

25c 

'■ Tlirpf λ (linRfr Snopa, Jnmbu !»nntoi blend — Quxkrr oati, upecjnlnle 
: »pecyalnle funt JQc 26c p"ł"*k" nr' 9 paCII"25c 
I Isiirtim ene o/.rknlnlkli Mooosoob pork nnil Sklnnf η upssbrtd I mi 

i OAp bean·, puixkù 1 (ζ/· ! ^ΓΟη· «î^valnlr na tę 
*11 "vi. 1 

xn ΙΟν apntcoa* ρηι/.kn 
| (l'ulilon rliip^. niorlown- | » M. Mail I Rahanlr tuy 

1 
ra 

nr cukierki, Mprcyalnle I dło, ΰ kawai- 0*7r* [ Xajlepwty mielony 
funt 1 Cr kôw r.n Δ ł C 1 

za I3C Hlack Eaelf wyborne 
<Hiiianr cukrowe nafrrx Kalifornijskie lirxoftkwl 

funt tQ. I nlr, pUKxkn 1 >7 1 

z.. 1»C ,n 1/2C, 
Cref«n fllberts. ...pecynl- i l aonif g""Λ™." 6·. 1.1 duet procek ilo 

cu- 

kier, Γ» funtO w, OQ. 
RU 

Wina i Likiery 
Asortowane trunki nieupąja·· 
jace, jak root beer, buck beer. 
Rinper ale i soda, I A 

asort. smaki. but. I Ul» 
Dobra stara PennsVa żytnió- 
wka, pełna kwarto- 

tiarilen City zapałki, — 

, k.ił«IL-o 
(min paczek. 17ciwabuteka Dobry stary Bcrhner 

20C ,"u««Va,rople' eprłift^łP pecaka — | kuemmel, pełna 
apccy- za lOc ! •proamie 22 C | kwarta 
3c i ÏÏSE rγ- jg£ ! ^*£TSSFi ! Wild cherry phos- 
rai— | «przed·*, butelka IOC | „orek 1 A Û nhnte hllf 

1 £ Golden ltod hfll non. — j becakl worek τ .4" Pnaie» DU1, 

IDC; nielka butelk 

Żywe bite kury 
funt 24: 

Iavmwvww 

ani cone* 

«lnic tylko 
przy | „o 

Coco jumblea, apecynl 
nie funt Λ p?_ 

f Q _ 
« 

l)ol>rii Santo* j»eaoerry,| *n l^C I tnmp ,,MVIlllwai 
kawa, Mpecynlale nn tr Swift· Sun llrtte cleau- j rown jUICe but. 

ZT**· 19c ! τ """" ·. « 4c 11C i Virginia Dare wino. buł. 3£ 
.beitM Bt«i»t« pomiiio-1 Good cheer grapę 

73c 
stylu 

69C 
5C 

lOc 

ϊα 
■2 ■ 9 

m° 
I 
« 
a 

h 
i 
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