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ROZMAITOŚCI 
SOCYALISCI PRZECIW PIJAŃSTWU. 

W Paryżu odbyło się przed paroma ty
godniami wielkie zgromadzenie zwolen
ników wstrzemięźliwości, liczące prze
szło 1.5( 0 osób, na którem główną mowę 
powiedział wybitny belgijski działacz 
społeczny, p. Emil Vandervelde. Zachę 
cał on bardzo gorąco zebranych, żeby 
przystąpili do równie zaciętej walki z 
alkoholem, jak to czynią z kapitalizmem. 
Alkohol nie jest napojem posilającym, 
jak to powszechnie mniemają, ale nar 
kotykiem, par»liżującym i niszczącym 
energię. Klasa robotnicza potrzebuje do 
walki ludzi trzeźwych i wytrwałych. O 
fo, dlaczego socyaliści austryaccy, bel 
gijscy i szwajcarscy uznali potrzebę agi 
tacyi przeciw alkoholjwej na gruncie 
samej walki kUf. Przyczyny, które po
wstrzymują socjalistów od zupełnie sta 
nowczej decyzyi w tej sprawie, są dwo
jakiej natury. Pierwsza, to obawa, żeby 
nie zrazić wyborców i nie osłabić socya 
iistycznych szeregów. Propaganda w Bel 
gii wykazuje, że jeżeliby naw^t były ja 
kieś straty z tego powodu, tow znacznej 
mierze przewyższa je korzyść, jaką daje 
tłumne przystępowanie do organizacyi 
kobiet klasy robotniczej, które najwięcej; 
bywają pokrzywdzone przez pijaństwo. 
Drugi zarzut podnosiła niemiecka par-
tya, twierdząc, że pijaństwo jest wyni^ 
kiem nędzy, niema więc racyi domagać 
się zniesienia skutku, nim się przyczynę 
usunie, o cc właśnie walczy socyalizm. 
Zarzut ten odpada wobec faktu, że i sfe 
ry zamożne nie w mniejszej mierze od 
dają się pijaństwu, a dla robotników 
właśnie jest ono szczególniej szkodliwe, 
ponieważ niszczy organizm, a nie wy 
twarza ani siły mięśniowej, ani spraw
ności umysłowej, ani ciepła, co jest nau
kowo udowodnione. Wyliczywszy następ
nie, jak alkohol przysparza wydatków 
robotnikom, zakończył p. Vandervelde 
porównanie u klasy robotniczej do nowe
go Samsona, którj musi zebrać swe siły: 
"nie aby zburzyć świątynię wysiłkiem 
śleaym i bezcelowym i zginąć pod jej 

fruzami, ale aby wyrzucić z niej śmieci 
uczynić ją przybytkiem prawdy i pię

kna." Zgromadzeni urządzili wspaniałą 
owacyę apostołowi trzeźwości i utworzy
li komitec proletariacki i socj alistyczny 
dla propagandy wstrzemięźliwości. 

t 

jsiell nikt nit mógf rozpoznań whzs] onoroby. 

NAPISZCIE 00 DOKTORA HAM 
który napewno waszą chorobę pozna 
I właśolwo lekarstwo poda. : 

Dr. Ham leczy wszelkie choroby zasta
rzałe mężczvzn, kobiet i dzieci. Wyleczył 
tysiąca ludzi, którzy przez innych lekarzy 
i w szpitalach nie mogli być wyleczeni. 
Ludzie z wdzięcznością rozgłaszają i-
mię Dra Ham i znajomym go polecają 
Udajcie się do niego, to was wyleczy. 
Porada darmo# Opiszcie chorobę, podajcie 
wiek ohorego, przyślijcie w liście 2cen-
towy znaczek pocztowy, to dostaniecie 
odpowiedź natychmiast, czy choroba 
wasza jest do wyleczenia lub nie. Można 
pisać w jakimkolwiek języku. Adres: 

DR. C. B. HM, 
330 Huron street Toledo, Ohio. 

JEDEN FUNT CZYSTYCH 

ŚLIWKOWYCH POWIDEŁ 
POD WZGLĘDEM POŹYWNOŚCI 

równa się^ — • = 

Dwu Ftintom Wołowiny 
ŻĄDAJ OO SWMO O R O S K K M K A  
BY Cl DOSTAItCZYŁ I'KAWDZI W YCH 

"L G. H." Śliwkowych Powideł 
mttDJUHEMU NIE BIERZ PODRABIANYCH 

zadaj tylkq wyrouu fikmy 

LAMON - GOHŁ S YRUP CO. 
83 W. KANDOLI'11 ST 

PO JŁOZŁNIU 

Nie kosztuje 
cią ani centa! 

Nie potrzebujesz 
doktora atti apteki. 

Sam mottm* wyleczy* 
s1q z iłfcb 1 (Mte-
nałych chorób, i : 
Pisjriiy awój dokła
dny adrea ł znaczek. 
ItŁ, a etrzymaai 
k^Nikf, która 4 
podaspoaób i i i 

Jak być pięknym 
Jak być zdrowym 

Jak wyleczyć wszystkie choroby 
pochodzące z  żołądka i  niećzy»  
•tej krwi.—Jak wstrzymać wło
sy od wypadania.—I jak nabyć 
piękne i bujne włosy na łyse] 
g ł o w i e .  : : : : : : : : : : :  

Mewlastom phcącrn do nas dMąlt-
mj dnn broszurkę, apeeyalnie dla 
kobiet w»daną.—Nie iirloką], piat dzi
ałaj, załącz ł!eentow$ markę na adrea: 

J. M. RUTKOWSKI, 
829Flllm«r«av., Buffalo, I. T. 

D7IFNNIF 1 "W. Kwm 
Hfcltnnit tnjemy każdem* it 
bremu agentowi ca sprzed at nt 
szych patryotyoznyok 1 religijnym 
obrazów 1 ram. 

UNIV. ART CO., 
A. #. St. Piali Mlat 

CHICAGO, ILL. 

NOWY WYNALAZEI 
na wzmoonlonto I otrzymania włosów 

łysych ludzi dostało piąkne włos. 
.rssymuje wypadanie wioeów z głowy w barda 

krótkim czaaie. W mielące starych porastają a< 
we nad^r barwne włosy. WSZELKIE INPORMACTK DAl 
MO Po azczegftły piszcie, załączając 2c. znaczek poczto w; 
pod adresem: PROF. J. M. BRUNDZA 
•Q6-998 Broadway Brooklr*. W- ' 

Tysiące Watrzymn 

Z KOLEI SYBERYJSKIEJ. 
Polak pewien pisze do jednej z gazet 

galicyjskich z Petersburga pod datą 23go 
stycznia: "Wczoraj spotkałem zupełnie 
wiarygodnego inżyniera, który w zupeł 
ności potwierdził wszystkie przerażające 
pogłoski o rajonie kolejowym Kurhan, 
Ccclabirsk. Tiumeń, Jekaterinburg 
Perm. Linie te obecnie są zajęte całko
wicie przez pociągi, zapełnione powraca 
jącymi rezerwistami, którzy są wyłącz
nymi panami i gospodarzami ruchu po
ciągowego. Gdy jeden z naczelników sta-
cyi chciał puścić ekspres przed pocią
giem rezerwistów i stanowcEO upierał 
się przy swojem, rezerwiści porwali go i 
rzucili pod lokomotywę. Jedyny opozy 
cyonista z uporu czy z poczucia obowiąz 
ku zginął, a Ebryzgana krwią lokomoty
wa uniosła rozbestwionjch, drkąd chcie
li. "Gaspada aficery," których poziomą 
pychę tak dobrze znamy w Warszawie, 
jadą tam trzecią kla^ą, gdyż pierwsza i 
druga zajęte *ą przez rezerw i *tów-szere
gowców. Na jednej ze atacyi oficer w o-
czekiwaniu pociągu usiaił do obiadu. 
Nadchodzi pociąg, rezerwiści z hałasem 
wpadają do bufetu lej klasy," żreć chcę" 
krzyczy jeden i odtrącając oficera, za 
biera mu obiad. Na innej stacyi generał 
pewien w ciąuru tygodnia wyczekiwał 
motirści wyjazdu. "Gienierał skatina 
akuczajesz" Uenerale-bydlę nudzisz się), 
rzuca uprzejme słówko mimochodem je
den z rezerwistów. Generał nic nie od
rzekł i wyniósł się chyłkiem, korzysta
jąc, że rezerwiści zajęli 8'ę piciem i je 
dzeniem. Nie zawsze jadą rezerwiści 
naprzód, czasem wracają z po# rotem o 
jedną, dwie lub trzy stacye, tędyż coś, 
czyli kogoś zapomnieli, lub czfgo nie do
jedli, czy nie dopili: "katftjutsa." ^ia 
domości urzędowe, jakoby Rennenkampf 
jut na całej kolei zaprowadził porządek, 
mają być niezgodne z prawdą. 

Czy Jwiadomo panu zapytał gene
rał-gubernator kto mianowicie głównie 
zajmuje się propagandą? 

—I owszem. 
Ilu ich jest? 
Piętnastu do dwudziestu. 

—A więc dobrze.. Niech pan wypisie 
te nazwiska i odda kartkę w kancelaryi. 

—Czy wolno zapytać w jakim celu? 
-Jutro będą rozstrzelani. 

Fabrykant o mało nie zemdlał... Na
zwisk naturalnie już nie wypisywał i sam 
zajął się przywróceniem spokoju." 

SKUTKI NIEMIECKIEJ 
LIGII. 

NAUKI RE-

PO KRWAWEJ REWOLUCYI W MO
SKWIE. 

"Pietierburskaja Gazieta" podaje 
wiadomość następującą: 

"Jeden z największych fabrykantów 
moskiewskich, o. G in, przybył w tych 
dniach do admirała Dubasowa z prośbą 
o przedsięwzięcie jakichkolwiek środków 
przeciwko wrzeniu, jakie znowu dało się 
zauważyć wśród jego robotników? 

Jedna z gazet górnośląskich tak opisu
je wizytacyę szkoły: Nauczyciel zadaje 
jednemu z chłopców następujące pytanie, 
naturalnie po niemiecku: "Na którym 
soborze ustanowione zostało czwarte 
przykazanie kościelne?" Zamiast odpo
wiedzieć:" na loretańskim," jak go na
uczyciel nauczył, odpowiedział chłopiec: 
"Auf Veteranen KonciI" (na soborze 
weteranów). Ks. dziekan pyta: "A wiesz 
ty chłopcze, co to znaczy "veteran"?— 
Tak, odpowiada chłopiec --"Veteran" — 
to jest kogut na dachu, wskazujący po
wietrze (>Vetterhahn). Drugi wypadek. 
Podczas wizy tacy i szkolnej w tym sa
mym obwodzie zadaje nauczyciel pyta 
nie: "Czem jest Pan Bóg?" Chłopiec od
powiada: "Pan Bóg jesc n&jwyższą isto
tą. która stworzyła cały świat" (der die 
ganze Welt erschaffen hat). "A więc 
co zrobił Pan Bóg" pyta nauczyciel.— 
"Er hat eine ganze Heerde Schafe" (ma 
całą trzodę owiec) brzmiała odpowiedź. 

NIEZWYKŁE MAŁŻEŃSTWO. 

W Genewie (w Szwajcaryi) odbył się 
ślub niezwykłej pary. Niejaki Józef 
Starker, niemiec, zakochał się w 18 let
niej dziewczynie bez rąk i nóg, wysta
wionej pod nazwiskiem "księżniczki A-
nety" w wędrownem muzeum osobliwo
ści. Panna odpowiedziała młodzieńcowi 
wzajemnością, właściciel jednak muzeum 
nie chciał słyszeć o małżeństwie, "księ 
żniczka Aneta" bowiem stanowiła głów
ne źródło jego dochodu. Wobec tego Star
ker oskarżył go przed sądem o brutalne 
obchodzenie się z nieszczęśliwą. Policya 
aresztowała więc impresarya, młodcie-
niec zaś wyprowadził, a raczej wyniósł 
ukochaną z muzeum i niebawem wziął z 
nią ślub w kościele. Podczas ceremonii 
ślubu panna młjda spoczywała w obję
ciach oblubieńca. 

POWIETRZE, KTOREM ODDYCHAMY. 
(Mowlek może żyć wiele dni be* pokarmu 1 wody, leoz bee tlenu, zawartego w powtotm, 

umiera w przeciąga kilka mlnat. « 
Ladzie olerplą przynajmniej tyle ss powodu brakn tlenu, Jak a powoda niedostatecznego 

odżywiania b1q — a przecież tlen nlo nie kosztuje, można go dostać absolutnie darmo! Czerna 
tak jest? Ponieważ krew nie może pochłaniać tleuu w delikatnych tkank&ob płuc naazyoh, le
żeli ta ptooa ata znajdują się w stanie zupełnego zdrowia. 

BITTERS PŁUCNY DRA JEANA SIRRODA 
daje zdrowie tkankom w płucach, oraz błonie śluzowej, wyścielającej komory powietrzne płuo. 
Jest on znakomltem lekarstwem na KASZEL, ZAZ1EBIENIE, DYCHAWICE I ZAPA
LENIE OSKRZELI; a nawet na jeezcze cięższe cnorot>y płucne, jakleml są: ZAPALENIE 
PŁUC I SUCHOTY. — Kto zaś olerpl również na NIESTRA.WNOSC, ten nieoh używa opróoa 
powyższego lekarstwa Jeszoze 1 BITTERSU ŻOŁĄDKOWEGO DRA JEANA SIRROMA. 

Cena $1.00 asa butelko; sieść butelek Btarannie opakowanych wyślemy na każdy adrQ6 sa 
$5,00 po otrzymaniu przekazu pieniężnego pocztowego lab bankowego. 

Naaz podpis znajduje się na korku każdel nlepodroblonej butelki tego lekarstwa. 
MOHIS FORST & CO., PITTSBURfi, PA. Jedyni aprxtdawoy na Stany IM*. I iMUrity. 

aiTra^WiTBnR?iHV Dra JnV Slrromn 
""JBoSłSR?'"™ ""S&K&K0" 

Są używane przez doktorów w szpitalach w oałym świecie. 

RADY I WSKAZÓWKI 
Zdrowie a powietrze. 

Byłoby zbytecznem powtarzać znane 
wszystkim zdanie, że zdrowie jest naj 
droższym skarbem człowieka. Niejtetj 
ludzie dopiero wtedy bac7ą ls prawdzi 
wość teo-o zdania, gdy zdrowie utracą. 
Wprawdzie człowiek nie zawsze może 
prowadzić takie ż> cie, by zdrowia swe
go nie narażać na rozmaite niebezpie
czeństwa a przyczynia wię do tego głó 
wnie walka o kawaUk chleba, ale prze 

EMIL VANDERVELDE 

cież nieraz mógłby dbać o nie lepiej. Za 
leży to przedewszystkiem od naszej do
brej woli. 

Najważniejszą role odgrywa tu powie 
trze, bez którego ani chwilki obejść się 
nie możemy W powietrzu znajduje się 
gaz, zwany tlenem. Tlen wchłaniają w 
siebie płuca nasze i krewi rozprowadza
ją go po całem ciele. 

Powietrz?, które wydychamy, posiada 
już mniej tego tlenu, ale zato zawiera w 
sob;e inny gazf zwany kwasem węglo
wym, który jest znów trucizną Z tego 
widzi uy, że w miejscach zamkniętych, 
ciasnych, gdzie dużo ludzi dłuższy cz is 
oddycha, powietrze jest duszne, gdyż 
zawiera w sobie dużo kwasu węcrlowego. 

Czyst*, dobre powietrze jest głównyir 
warunkiem zdrowia. Nie należy przeto 
długo przebywać w miejscach ciasnych, 
nieprzeWietrsanych, gdzie <romadzi się 
mnóstwo ludzi. Odnosi się to przede 
wszystkiem do szynków. Mieszkanie 
własne należy często wietrzyć, a najbar 
dziej izbę sypislią. Przewietrzania nie 
należy także zaniedbywać w zimie, bo 
pa lenie w piecach jeszcze bardeiej przy
czynia się do zatruwania powietrza kwa
sem węglowym. 

Na sypialnię należy przeznaczyć w 
mieszkaniu itbę najobszerniejszy. Nale
ży raz już zaniechać tego zwyczaju, iż 
izbę największą przeznacza się na pokój 
dla przyjęcia gości. • 

Wie rżenia izb nie należy zaniechać v 
żadnej porze roku, a najbardziej należy 
tego przestrzegać w zimie. Z pełnie błę 
dnem jest mniemanie, iż wskutek wie
trzenia izb więcej drzewa i węgla zużywa 
się na opał. Przeciwnie, wsk itek wietrze 
nia napływa co izby z rana świeże powie 
trze i ciąg w piecu jtst lepszy. Gdy się 
okna zamknie, csuć po chwili pt dczas od 

dychania zbawienność tego środka. Nie 
należy zresztą za dużo palić, gdyż gdy w 
izbie jest za ciepło, człowiek leniwieje, 
staje się niezdolnym do pracy i zanadto 
wrażliwym i skłonnym do zaziębienia. 

Także i sypiać można przy otwartem 
oknie. W lecie każdy powinien mieć ok
na otwarte Jest to bajką, że powietrze 
w nocy działa szkodliwie. Należy się tyl
ko wystrzegać przeciągów. Do sypiania 
przy otwartem oknie w porze zimowej 
natomiast musi się człowiek dopiero po
woli przyzwyczajać. Jeśli jednak raz 
się przyzwyczai, to może mu to tylko 
wyjść na zdrowie. 

W izbach, gdzie s"ę p'erze, suszy i 
prasuje bi* liznę, w izbach świeżo mało 
wanych lub bielonych nie należy sypiać. 
Często znów w izbach, w ktftrych s ę 
znajduje dużo robactwa, eypie się różne 
proszki o bardzo ostrej woni. W takich 
izbach sypiać nie nalrży, gdyż proszki 
te więcej szkodzą człowiekowi, oddycha
jącemu takiem powietrzem, niż ropast 
wu. 

Silna woń kwiatów również działa 
szkodliwie na oddychanie; wiązki i bu
kiety kwiatów o silnej woni należy za 
tem na noc wynosić z izby. 

Żywienie cieląt mlekiem zbieranem i 
krochmalem. 

W celu oszczędzenia mleka niezbiera-
nego przy wychowie cieląt, próbowano 
zadawać cielętom mleko zbierane, z do
datkiem krochmalu. Próby wypadły bar
dzo pomyślnie, gdyż na wet ośmiodniowe 
cielęta trawiły doskonale krochmal roz 
gotowany w m eku. Skarmianie kroch
malu uskutecznia się najlepiej w nastę 
pujący sposób: Na kwartę mleka zbiera
nego bierze się funt krochmalu; mączkę 
wsypuje się do połowy odmierzonej ilości 
mleka i gotuje na wolnym ogniu, mie 
szając często, ażeby się krochmal nie 
krupił w bryłki Po zagotowaniu wlewa 
się rozczyn krochmalu do czterech ga 
lonów mleka niegotowanego i zaraz cie 
lętora zadaje. Cielęta mające ośm dni 
skończonych możn * żywić mlekiem zbie
ranem, zaprawionem krochmalem, bez 
żadnego przejścia. Karmę tę przyjmują 
one tak samo chętnie, jak mleko niezbie 
rane. Przes dodatek krochmalu polepsza 
się wyzyskanie mleka niezbieranego, u-
możliwia dłuższe trzymanie cieląt przed 
oddaniem na rzeź i zaoszczędza znaczna 
ilość świeżego mleka. 

£Jak'pozHać bez wagi, ile waży bjdlę? 
R Jest wiele sposobów poznania wagi 
bydlęcia bez ważenia go, ale żaden nie 

jest zupełnie pewny. Okrągło biorąc, 
ólę, które ma w obwodzie (dookoła kad 
łuba) pięć stóp, waży 650 do 750 funtów, 
—zależnie od kształtu i spaśności. Jeśjś\ 
objętość wynosi więcej niż pięć stóp-o 
jeden cal—wówczas waga wynosić może 
o 25 funtów więcej: gdy o dwa cale —50 
funtów. I tak dalej dodawać trzeba po 
25 f jntów na każdy cal objętości,—aż do 
sześciu stóp. Przy objętości większej niż 
sześć stóp trzeba dodawać po 50 funtów 
na cal— ale zawsze pamiętać trzeba o 
tem, że jedyny pewny sposób dowiedze
nia się, ile bydlę waży, jest—zważyć je 
na wadze. 

HUMOR I SATYRA 
NIEPOROZUMIENIE. 

—Jak ty możesz ścierpieć, żeby cię 
narzeizony całował?.. 

—Ależ, mamo, ja wcale nie cierpię. 

SZCZEGÓLNA PRZYJEMNOŚĆ. 
—Powiedz mi, doktorze, dla czego ma

jąc już majątek, trudnisz się jeszcze ob
cinaniem nóg i rąk? 

—Robię to tylko dla przyiemności. 

MĄDtlY. 
—Leoś! Jak przyjdzie pan Karol, to 

powiedz, że niedługo wrócę i proś żeby 
zaczekał. j 

—A jak nie przyjdzie, proszę pana, ̂ cTV. 
co mu powiedzieć? 

RADA DLA KAWALERÓW. 
Jeśli pragniesz pojąć żonę, 

To pomału 
Wpierw obejrzyj każdą stronę 

Ideału. 
Gdy zapomnisz o tem zgoła 

Miły panie, 
Pewnie ci się za anioła 

Gęś dostanie. 

MA RACYĘ. 
—Więc pan nie przyjmujesz pojedyn

ka? Ależ na to trzeba być bez nonoftu.. 
durniem! 

—Mój panie, wolę ja parę tygodni być 
durniem, niż na zawsze trupem. 

POGROSKA. 
Żebrak przyszedł do wsi i mówi: 
—Albo mi dajcie dobrze jeść, albo 

wam zrobię to, com zrobił tamtej wsi. 
Ludzie bojąc się, że im zrobi co złego, 

dali mu co chciał i pytają: 
—Cóżeś zrobił tamtej wsi? 
— Opuściłem ją—była odpowiedź. 

ON SIĘ WSTYDZI. 
—Ze też pan nie wstydzisz się tak pić? 
—Owszem! nie widzisz pan, jak się 

zarumieniłem... na nosie!!! 

OCZYWIŚCIE. 
Mąż czyta z gazety na głos wiadonp®/ 

ści wojenne. 
—Jaka jest różnica między fortem a 

fortecą?—zapytuje żona. 
—Przedewszystkiem fort jest rodzaju 

męskiego.a forteca żeńskiego— odpowia 
da nr ałżonek. 

—A które z nich jest straszniejsze dla 
nieprzyjaciela? 

—Forteca,oczywiście, bo jako należącą 
do rodzaju leńskiego,trudniej ją zmusić 
do milczenia. 

DZIECINNA UWAGA. 
Stryj (do Jasia i Kubusia): — Coście 

dzieci widziały w polu? 
Jaś:—Widzieliśmy dwa osły: jeden 

był taki m&ły jak ja, a drugi taki wielki 
jak stryjcio. 

—Kubuś:—Ależ Jasiu takiego wielkie
go osła jak stryjcio niema na całej zie
mi. 

OBURZAJĄCE! 
Cygan, przechodząc zimą przez jakieś 

miasteczko, został opadnięty przez psy. 
Schyla się po kamień, ale nie może go 
odczepić od ziemi bo przymarzł.— 

—Ładny porządek w tej dziurze—no
wi zaperzony—psy spuszczają z łańcu
chów, a kamienie przywiązują. Osły! 

N A D E S Ł A N E  
Saźdy prenumerator "Amerykl-Echaj'1 mt prawo podać rj 
f roku jedno cztero wierszowe poszukiwania jeden raa daaut 
^zneelńcl mogą ogłosić swój interes jeden raz darmo, ale • 
joaaenie nie może i-awlerać wlącej niż cztery wleraoa. Kto 
lice. aby ogłoszenie było zamieszczone więcej razy, płaci za 
'atdy następny raz po 50c Kto nie jest prenumeratorem, płaci 
Oc. za pierwsze cztery wiersze, a za każdy następny wlana po 

80c. sa każdorazowe ogłoszenie.) 

LOWELL. MASS Pierwszy obywa 
telski bal rdbę łzie się dnia 24 lutego br. 
w^ sali, pn. 243 Central ul. Komitet czy
ni starania, aby zabawa wypadła jak 
najlepiej. 

ZDOLNY KRAWIEC DAMSKI po
trzebny do robóc poje lyńczych i fanta-

KUPUJGIf NAJLEPSZĄ W Ó D K A  WYPADA NAJTANIEJ 

8pra«U]emr lep«s« wódkę sa teśaae pleal%die, uli którykolwiek dyatjlater albo w otABMR 
To jest powodem, te mamy wi«eej kaatanerAw, alt którykolwiek Inny Handel Wódek w *»»-

ryee. Jesteftmy sawase *ajęci f nie wiemy, co to znaes; "martwy aeaon." 
SpriędaJemy naai towar wprost koatumerom, wife knpnjąe n nas, nie potreebąleele *»>mu st. aku detaliesnego apnedawey. N ' 
Naąte towary musaą was aadowolnlć, a jak nie, to odeileefe je na nass koszt, a nr Wam nrri-

eiay pienlądie. ' 
Opłaeamy pnesyłke ekapresemdo wnyatkleh miejsc połoftonyeh nie dalej na zachód Jak Chi-

wsekód jak New Jork, ale tylko od obatalnnków na aam« $£ 1 wrlei. Do panktów dal
szych doliczamy 10 pre. na koszta prseayłki. ' 

Kaftdy bank w Mttabarga lab wydawca tej gazety poftwiadezy, te jsatetay Odpowiedzialni I ro
bimy te co obiecujemy. * w 

wy albo^w ń(iatoowu;a fitele dof" MORRIS FORST & CO., róg$toondav«a 
I SmlthfUld ul., Pittsburg, Pa. Plsceie donaapo eennik! prywatne. 

Oto part * Mn aaazysh: 
WMka 8-letąia Łytąlowa tab komowa Sl.ftO galon 

M • " M ** " t.OO « M • •• H U M  •••• 13* „ 
M 8 " " « •• J/....".. 8.00 " 

Torkoly I Śliwowica od u —... 
Brandy, Gin 1 Bam « |*So 
Kimel,Blaekeberry Portl Skwry " i,(g u 

MORRIS FORST ft 00., Cor. Steond m. ft Smlthfltld st., Plttsbuif, Pa, 
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