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KALNOARtYK. 
Jutro. 9 listopada: Niedziela 26 

światkach. Op'cki N. M. P. w. Teo- , 

dora m. 

Pbjutfz*. 10 listopada: św. Andrze- 

ja Awellu. 

RUCH PAROWCÓW. 
PRZYBYŁY: Liverpool : Baltic. 

Neapol; Caaopic. Yerona. Gibraltar: 

Cincinnati. Dover: Finland. Ham- 

burg; Graf Waldersee. Plymouth. 

Imperator. Philadolpia. Baltimore: 
' 

Main. Québec: Tunisian. 

ODESZŁY: Southampton: Ameri 

ka. Quoenetown: Cedric. Filadelfia: 

Dominion. Nowy York: Montserrat. 

New York. Hamburg: Prinz Oskar. 

Brema: Rhein. 

NOTATKI. 

Wydział krajowy Galicyi 
agłosił urzędowe zestawie- 

nie szkód w powiatach, po- 

niesionych z powodu klęsk 
elementarnych. Otóż straty 

te w plonach i kulturze rolnej, 
gruntach oraz budynkach, zabra- 

nych przez wodę, wynoszą sumę 

285.433.226 k. Szkody w drogach, 
mostach i innych środkach komu- 

nikacyjnych wynoszą cyfrę koron 

10,579.273. Razem więc szkody te, 
które zostały urzędownie stwier- 
dzone, przekraczają sumę 290 mi- 
lion. kor. 

Cyfra ta jednak nie obejmuje 
wszystkich szkód. Taksatorzy u- 

rzędowi obliczyli tylko szkody 

powyżej 50 proc. wartości. Jeśli 
zaś szkody poniżej 50 proc.vwar- 
tości obliczymy okrągło na 100 

milionów koron, otrzymamy o- 

gólną cyfrę sakód w Galicyi czte- 

rysta milionów koron. 

Według wykazu \Vydziału 
krajowego cyfra owa rozkłada się 
na: gminy wiejskie koron 164,- 

776,603, na obszary dworskie ko- 
ron 50,050,938. 

4. + + 

Jak pisma poznańskie donoszą, 

nowym prezesem komisyi koloni- 

zacyjnej mimo wielokrotnych za- 

przeczeń mianowany został tajny 

wyższy radca ministeryum rolni- 

ctwa Ganse, po czteromiesięcz- 
nem przeszło opróżnieniu tej po- 
sady. Przed powołaniem do mini- 
sterstwa rolnictwa Ginse był już 
członkiem komisyi kolonizacyj— 
nej od r. 1898 do 1005 a od roku 

1904 był stałym zastępcą preze- 
sa. Hugo Ganse urodził sic w 

Knnzendortie w powiecie trze- 

bnickim na £lą«ku 1862 roku. stu- 

dyował na uniwersytecie wrocła- 
wskim ; choć ślązak podług miej- 
sca urodzenia, jest typowym Pru- 

sakiem obecnego prusko - ha- 

katystycznego pokroju. 
# 

L 

Przysłowiowa jest pomysło- 
wość biurokratyczna urzędów 
celnych austryackich. świeży jej 
dowód złożyła komora celna w 

Szczakowie, wpadłszy na dowcip- 

ny pomysł, aby nałożyć cło na 

wieniec z polnych kwiatów ra- 

szyńskich, wieziony na uroczy- 

stości ku czci X. Poniatowskiego 

w Krakowie. Jest to curiosum,ale 

nie tak znowu dziwne, jakby się 
na pozór zdawało. Celnicy szcza- 

kowscy działali zupełnie w du 
- 

chu fiskalnych tradycyi austryac- 

& kich. które są pod tym względem 
nieubłagane. Dość przypomnieć, 

że rząd wiedeński utrzymuje do- 

tychczas wizę paszportową i o- 

płatę za przejazd mieszkańców 

Królestwa do Galicyi, pomimo te- 

go, że nawet rząd pruski od wy- 
magania tej uciążliwej i kosztow- 

nej formalności odstąpił. Cóż 

więc naturalniejszego, jak to, że 

kwiaty ku czci bohatera, wiezione 

z Królestwa do Krakowa, musia- 

ły c. k. austryackie cło opłacić? i 
» 

Proszą nas o podanie do wiado- 
mości, że zjazd adwokatów pol-; 
skich od-będzie się 7 i 8 czerwca r. I 

1914 we Lwowie. Komitet z łona 
· 

Związku adwokatów polskich u- 

stalił program zjazdowy, obejmu- 
jący następujące kwestye: 1) o- 

gól na część informacyjna o sto- 
sunkach adwokatury wobec u- 

stawodawstwa, 2) część szcze- 

gólna, a mianowicie a) sprawy 

stanowe adwokatury, b) stosunek 

adwokatury do społeczeństwa, c) 
ustawodawstwo, odnoszące się do 

adwokatury. 
Komitet obszerniejszy uchwalił 

też organizacyę prac przedzjaz—, 

dowych przez utworzenie podko— 1 
mitetów miejscowych, z tem, że 
komitet organizacyjny we Lwo- 

! 

wie będzie organem wykonaw- 
czym komitetu obszerniejszego, „ 

czasopismo Związku adwokatów 

polskich we Lwowie będzie orga- 
nem publicystycznym dla spraw 
zjazdowych. 

iv-/{rMrm nro£rramr>WVRl 1 

przyjęto nadto jako zasadę głów- 
ną i naczelną starać się o jaknaj- 
większą koncentracyę referatów i 

całej pracy zjazdu na przedmioty 
mające znaczenie dla ogółu adwo- 
katów polskich, a przedewszyst- 
kiem dla wytworzenia trwałej łą- 
czności całej adwokatury polskiej. 
Celem uzyskania ku temu realnej 
podstawy dla prac zjazdu, opraco- 
wano kwestyonaryusz dla t. zw. 

referatów informacyjnych, o sta- 
nie adwokatury polskiej w krają 
i we wszystkich centrach poza— 
krajowych, skupiających znacz- 

niejszą liczbę adwokatów pol- 
skich. 

Tematy i wnioski zgłaszać na- 

leży najpóźniej pod koniec grud- 
nia 1913 r. a rękopisy referatów 
nadsyłać najpóźniej po koniec 

lutego 1914 r. do komitetu orga- 

nizacyjnego pod adresem sekreta- 

ryatu: dr. Alfred ZgórsJci, adwo- 
kat we Lwowie, Pańska 4. 

« 

Jeśli straty w pierwszej woj- 
nie bałkańskiej, były olbrzymie, 
jak pisaliśmy już poprzednio, to 

zdaje się, że straty w wojnie do- 

tychczasowych sojuszników są je- 
szcze większe. Tymczasowe obli- 
czenia wykazują, że straty półno- 
cnej armii serbskiej wynoszą w 

zabitych 5000 do 6000, armia głó- 
wna serbska zaś ma z górą 25,000 
zabitych i rannych,· Oprócz tego 
zmarło kilka tysięcy na cholerę, 
która przybiera zastraszające roz- 

miary. Codziennie umierają setki 

serbskich żołnierzy na tę straszną 

zarazę, szczególnie, że brak naj- 
prostszych zarządzeń i środków 

zdrowotnych celem jej powstrzy- 
mania. 

Również i Grecy ponieśli w tej 
drugiej wojnie daleko większe 
straty niż w wojnie z Turkami, 

Straty te obliczają na 16.000 do 

18.000 zabitych, nie licząc wcale 

rannych. Po stronie greckiej· pa- 
dło szczególnie wiele oficerów. 

Bułgarzy już w wojnie z Tur- 

kami mieli straty olbrzymie, ale 

wojna bratobójcza pochłonęła je- 
szcze więcej ofiar. W pierwszej 

: połowie lipca odwieziono z poh 
I bitwy około 30,000 rannych ioł- 

j nierzy do Sofii. Zaś około 15,000 
I Bułgarów legło w trzydniowej bi- 

I twie pod Bregalnką. Armia gene- 
rała Iwanowa walcząca na połu- 
dniu z Grekami miała 20,000 

zabitych i rannych, a 8000 Bułga- 
rów dostało się do niewoli grec- 

kiej. Ogółem straty bułgarskie 
sięgają do 80,000 ludzi tyle, ile 

stracili we wojnie z Turcyą. 
Również Czarnogórcy, walczą- 

cy po stronie Serbów, mają straty 
bardzo dotkliwe. Z 13,000 dywi- 
zyi serbskiej zginęło przeszło 
1000. 

Z powyższych liczb wynika, że 

Bułgarzy stracili w wojnie bra- 

tobójczej mniej więcej tyle co w 

wojnie tureckiej, Serbowie i Gre- 

cy natomiast w wojnie drugiej 

mają straty dwójnasób większe. 

Najlepazy znak. 
— Wlec twój rozwód Już Jest sądo- 

wnie przeprowadzony? . 

— No, włeściwie urzędowo nic ml 

Jeszcze nie wiadomo, ale moja żona o· 

trzyniuje telegramy od przyjaciółek 
' 
— z życzeniami! 

&> Ż-Obrazków Mexykańskich. S 

J^oc/ e.or ̂ onorj 

g éy l/^dłhwoc d V j'h dm* &<~\!^ 

Cener^Z C&tp&tiz^ and 7fifPpir)Cip&l Zteuie-n&nf. 

I 
Górna rycina przedstawia plac główny w mieście mexykasktem Nogalez 

w Stanie Sonora — v 

obwili, gdy /.biert ją się na nim rewolucyouióci; dolna rycina przedstawia 
wodza rewolucyi Konstytucyo· 

n.'listów, Wenusty^na Carranuę, w otoczeniu jego sztabu; 
Carranza oznaczony strzałką. 

Komunikat Biura Praso- 

wego Polskiej Rady Na- 
rodowej w Ameryce. 
Komitet Centralny P. R. X. w 

A. zainieyował sezon swoich wie- 
ców i zebrań publicznych propa- 
gacyjnych pięknym i poważnym 
obchodem, urządzonym w niedzie- 

lę, dnia 3 listopada, ku czci i pa- 

mięci księcia Józefa - Poniatow- 

skiego, z okazyi^setnej rocznicy 

zgonu Bohatera, święconej w do- 
bie bieżącej przez całąPolske.Wiec 
ów wypadł wspaniale, urządzony 
w wielkiej sali Domu Zjednocze- 
nia, ku czemu organizacya ta bez- 
interesownie sali swej udzieliła 

Komitetowi, co z uznaniem i 

wdzięcznością serdeczną tu zazna- 
czamy. Również wdzięczność z 

naszej strony wyrazić wypada 
wszystkim mówcom i uczestni- 

kom obchodu, a w szczególności 
Przew. X. Janowi Kosińskiemu 

proboszczowi par. św. Jana Kan- 

tego w Chicago, redaktorowi „Na· 
rodu Polskiego", p. Fr. S. Bar- 

ciowi, dalej solistom, szczególnie 
p. Br. Rybowiakowi i Chórowi ; 

par. św. Młodzianków. Publiczno 

ści na obchodzie zebrało się okołc 

pół tysiąca, a składka na czę 

ściowe pokrycie kosztów obcho- 
du wyniosła z górą 34 doi. Zakoń 
czono obchód wiecem sprawoz- 

dawczym Rady, oraz uchwalenien 

jednogłośnie przyjętych 'rezolu- 
cyi, które poniżej dosłowni< 

przytaczamy : 

„My, Polacy i Polki, zgroma- 
dzeni na wiecu zwołanym v 

myśl zasad i programu Polskie 

Rady Narodowej w Ameryce, zro 

zumiawszy dokładnie, że całą na 
dzieję odzyskania niepodległość 
Polski możemy pokładać tylko n; 

własnych siłach naszego narodu 

ślubujemy uroczyście,współpraco 
wać z Polską Radą Narodową v 

Ameryce, nad pomnażanien 
tych sił i budzeniem śpiących, v 
tein przekonaniu, że gdy wszyscy 
poczujemy się Polakami, nie bę 
dzie takiej potęgi w świecie, któ 

raby nam w odzyskaniu niepodle 
głości przeszkodzić mogła. 

„Nie potępiając nikogo za jeg< 
przekonania społeczne czy polity 
czne, uznajemy potrzebę zazna- 
czenia. że w dzisiejszem położe- 
niu naszem uważamy za szkodli 

\vą dla sprawy narodowej dzia- 

łalność tych, co między nami sze 

rzą wiarę w pomoc obcych mo 

carstw zaborczych które mog; 

każdej chwili skonfiskować nie 

lylko tę broń, na którą nawet wy 
dały swe pozwolenie, ale i „polsk 
skarb wojskowy" — który się v 
ich granicach znajduje. 

„Uznając w zupełności potrze- 
bę · opodatkowania się całego na 
rodu ,a przedewszystkiem wy 

chodztwa polskiego w Ameryc 

na rzecz Skarbu Narodowego, za 

znaczamy swoją zgodność z prze 
konaniem pierwszych jego funda 
torów, z przed lat 25-ciu, by by 

gromadzony poza granicami rose 

branej przez wrogów Polski, poi 
1 opieką mężów zaufania całego na 

I 

I rodu, aby go uchronić od konfi- 

skaty. 
„Podzielając wreszcie wraz z 

całą uświadomioną częścią Naro- 

du Polskiego wiarę w niepodle- 
głość Polski, którą własnymi si- 

łami zdobyć i wywalczyć musimy, 
uznajemy — i gorąco popierać o- 

biecujemy przygotowania w tym 
kierunku naszej młodzieży, tak 

w drużynach Sokolich, jak zwła- 

( 
szcza Skautów, które najmłodsze 
pokolenie nasze wdrożyć mają do 

polskiej służby obywatelskiej. W 

tym samym celu popierać obie- 

cujemy wszelkie prace społeczne 

( 
Polskiej Rady Narodowej w 

Ameryce, mające na celu podnie- 
sienie naszej narodowej spraw- 
ności. 

„Niech żyje niepodległa Pol- 
ska! 

„Niech żyje Polska Rada Na- 
' 

rodowa w Ameryce !" 

W najbliższej przyszłości od— 
* 

będą się wiece organizacyjne P. 
1 ! R. N. po polskich kolniach w kra- 
1 

ju tutejszym; dla ich zarządzenia 
' Komitet rozesłał do wszystkilch 
XX. Proboszczów, oraz do orga- 

nizacyi" i towarzystw polskich 
1 
specyalnie wystosowaną odezwę i 

potrzebne instrukcye: wiece ma- 

ją się odbyć w czasie nadchodzą- 

cym Adwentu; jeśli tylko w czę- 

ści parafii naszych pójdą rodacy 
za tym głosem naszym, to z no- 

wym rokiem posiadać będziemy 
} Kilkaset komitetów lokalnych. 
W niedługim czasie rozpocz- 

niemy intensywną akcyą w kić— 
* runku organizowania Skautów i 

juz-przygotowujmy broszurę z 

instrukcyami w tej sprawie. Inną 

broszurę przygotowuje się w spra- 
wie szkół obywatelskich w Anie- 

i ryce. 
Nasze biuro Prasowe otrzyma- 

' ło od takiegoż londyńskiego Biu- 
1 

ra Polskiego dwa nowe artykuły, 
' 

które zakomunikujemy prasie an- 

gielskiej krajowej i polskiej tu- 

- tejszej : z artykułów owych pier- 
- 

wszy pt. „Memoriał to a Polisli 

* Hero'' omawia wiedeński pro— 

jekt uczczenia bohaterskiego kró- 

- la Polski, Jana IUgo Sobieskiego 
- pomnikiem na Kahlenbergu, w a- 
- kcie wdzięczności Wiedeńczyków 
ł za odsiecz Wiednia, w r. 1683. 

— 

- Drugi artykuł p. t. „Poles in Rus- 

1 sian, German and Austrian army" 
- donosi światu, że Polacy posiada- 

ją 239,000 żołnierza w czasie po- 

kojowym, a 594,000 na stopie wo- 

jennej... Wojsko to rozdzielone 

jest niestety po armiach wymie- 

nionych trzech Ojczyzny na- 

szej zaborców; fakty odnośnej 
znamienne — liczbami przemówią j 
do obconarodowców o wielkości 

i niedoli Narodu Polskiego.... 
K. Wachtel, 

refernt Biura pras. P. R. N. w A. 

C04 Milwaukee ave. Chicago, III. 

NOTATECZKLj 
Zimno kąsa w uszy, 

Wiatr świszczy, deszcz leje, 

Ale to się często 

W jeeieni tak dzieje. 
o <> 

Już teraz wzdychają, ludzie znowu 

do słonecznego i ciepłego lata, ale sta- 

. rucha zima z daleka szerzy zęby i 

mruczy: „Jeszcze najpierw wysłucha- 

cie mojego... koncertu!" 

>0 0· 

Jedne telegramy mówią., że Huerta 

i zbiera półmilionową armię, aby się 

zmierzyć z Wujem Samem, a drugie 

głoszą, że już zrezygnował i złożył 

rządy w ręce senora Moheno. (Bądź 

tu teraz mądry!) 
/ *> 

Bryan się zmęczył i wyjeżdża na 

tydzień do Virginil na polowanie. (A 

co Meksyk i Japonia?) 
o O O 

Mężczyźni mówią więcej przed ślu- 

bem, gdy się starają o pnnę, kobiety.. 

po ślubie. 

<· 

Najstarsza Polka na świecie żyje 
w 

Poznańskiem. Onegdaj obchodziła j 
j 120 urodziny, ale jeszcze rusza się 

iwawo i szyje i czyta bez okularów. 

o o o 

Nie tylko politykierzy robią obie-, 

tnice, których nie dotrzymują potem: 

to samo robią i zakochani... 
« v o 

Ciągłem zadaniem twojem niechaj 

będzie — czynić dobrze, a kiedy myśl 

twoja zwróconą będzie w tym kierun- 

ku, sposobności po temu ci nie za- 

braknie. 

O O o 

Nowy York wygląda teraz o wiele 

lepiej. * 

^ 1 O o 

W Masschusetts znowu spadły.... 
meteory. 

O 

Głębokie wytrawne przekonanie 

większą ma wartość, niż gorący zapał. 
O O o 

Musi długą mieć łyżkę, kto chce z 

dyabłem obiadować. 
I 

\ 

/ · 

Wierzaj mi, nieład gorszym jest od 

złodzieja. 

<- 
We* wsi Dombrowie w pow między· 

rzeckim w W. Ks. poznańskiem, ob- 

chodziła świeżo, urodzona tamże dnia 

15-go października r. 1793 Jadwiga 

Stawna 120-tą. rocznicę swych uro- 

dzin. Mimo tak podeszłego wieku sta- 

ruszk. jeszcze jest krzepką. Szyje bez 

okularów i spełnia lżejsze prace do- 

mowe. Staruszka, której wiek urzędo 

wnie stwierdzono, dobrze pamięta cza- 

sy Napoleońskie. Urodziła się jesz 

cze =a panowania Stanisława Augu- 

sta. 

Gdzie kto będzie po śmierci, za ży- 

cia jdgadnie, gdzie się chylił za życia, 

tam po śmierci wpadnie. 

Bóg nie nad głową mieszka, lecz w 

środku człowieka, więc kto w głowę 

zachodzi, od Boga ucieka. 

<, o < 

Każda prawda nieśmiertelna rozwi- 

ja się i rośnie. 
v ^ 

Jeżeli chcesz się zabrać do większej 

pracy, uskutecznij wpierw drobniej- 

sze. · ' 

-> 

Nie pobudzaj nikogo do śmiechu 

przy jedzeniu. 
\> <> ·> 

W tym roku wypada setna rocznica 

wynalezienia gazu do oświetlenia. Wy- 

nalazca nazywał się William Mur- 

doch, żył w Szkocyi. 

Jest tyle sposobów uczynienia złe- 

go, ile jeśt ludzi na świecie. (Podsu- 

wa je z gotowością szatan.) 
* ^ 

Obecne matki sądzą, że za ich mło- 

rych lat dzieci były o wiele posłusz- 

n.ejBze. 
-0- 

Francuzki chcą pójść za przykładem 

swoich sióstr angielskich i wojo- 

wać. (Ale czy im moda na to pozwo- 

li?!) 

W Filadelfii zmniejszyła się ilość 

zbrodni. (Chicago pod tym względem 

.... nie ubożeje!) 
o 

„Czas to pieniądz". (Nawet w tyra 

czasie, kiedy to piszemy, podrożały 

jaja o centa na tuzinie.) 

O 

Angielek sędzia Sir Samuel Evans 

przy każdej sposobności piętnuje a- 

merykańskie.... rozwody. 

V 

W roku 1912 przewieziono przez 

Chicago 323,310 ton masła, jaj i sera. 

' 

„P. R. . w ." staje na coraz sil- 

niejszych nogach. (A ty 
— co dla niej 

zrob.łeś?) 
A C 

Nie możesz na kogo innego rzucić 

błotem, aby przytem własnych rąk 

nie zwalać. 
<t 

·< 

Dr. Young, komisarz zdrowia ma 

prawo zamknąć 429 teatrów (jeżeli 

i który z nich uzna za nieodpowładają- 
cy warunkom zdrowia.) 

Nasz wieszczy Adam przekazał nam 

Zespoić myśli w ognisko jedno 

I łamać moce piekielnych bram 

I naprzód kroczyć a godzić w sedno 

I ździerać z oczu ciemnoty pleśń 

I spajać, łączyć z ramieniem ramię, 

Mieć jedne cele 1 jednę pieśń 

I jeden sztandar: Chrystusa 
znamię! 

Za nim i pod nim wciąż kroczyć 

wprzód 
I dla ojczyzny nieść życie, krew, 

[ Czcić cnoty, ojców, oświecać 
lud, 

| 
Nucić nie zwątpień, lecz zwycięstw A 

! śpiew! 

j żeś patryotą niech świadczy czyn 
— 

Toś wielkich ojców, toś Polski synl 

Z. 

Uśmierzanie Bólu 

Przez 25 Lat. 
A 

Lekarstwo które cląg'e zyskuje na 

pokupie 1 wpływie i u> w czasach, w 

których tyle lekarstw patentowanych 
jest ogłaszanych, muei mieć szczegól- 
ne i niezwykłe własności. Uznania 

używających ze skutkiem tego lekar- 

stwa utrwaliły temu niezachwianą 

reputacyę. z tego też powodu nazwa 
tego środka 

„Olej Nowaka" 
rozszerzyła s'ę po całym kraju. Z Ra- 

dością też witanym jest w domach 

tak bogatych, Jakoteź i biednych i cle- 

| ezy się w nich ciągłą gościną, 
bo po- 

• woduje u tych. którzy go używają 

J niezwykłe 1 niedorównane skutki. 

I Ma bowiem jakby cudowną siłę 

; nad bólem i choćby ten był najsilniej- 
szym. to ustępuje Już po pierwszem u- 

życiu tego lekarstwa i tak; obolenle 

znika, a opuchlizna kénie się i echo- 

! dzi zupełnie. Mając tylko Jednę bu- 

| telkę tego lekarstwa, uwolnić się 

można bez kłopotu i straty czasu od 

Reumatyzmu, Go^ca, sztywnego kar- 

ku, sztywnych przegub, Wywiclin ę- 

cia i t. . O tem wszystkiem przekona 
Was 1 butelka. 

Sprzedawany we wszystkich apte- 
kach i u agentów, lub też posyłamy 
pocztą za nadesłaniem 25c lub 50o 

do Jan Nowak Co., 18 ul. i Ashland 

Ave., Chicago, IU. 

DARMOL· 
L«kcjrł muzyki niszym } 
°owjrm Diagrim tytt·- 
mim.jrill NAPISZECIE I 
DO NAS NATYCHMIAST. I 

Aiozncie teraz kuj-ji; om»». 

· Kimbal organ wpro-t 
od fabrykantów, po cenie 
fabrycznej. Dost wiamy 

Jr WBZQU/.ie iua10Dl LiOiin III ZaUlSUl·, ii '* 

bardzo łatwych warunkach spłaty S2.fi mie- 
siecznie i te y tej, jak kto eotie tyczy. 
Prowadzimy największa fabryką organów 

w świeci»·; włożywszy w nią największy kapi- 
tał. kupując :rowy uiatTYnł w największych 
ilościach za gotówką — Kiinball'a syste u fa- 

brykowania i sprzedaży stanowczo zaoszczę- 
dź w.m do *nn na każdym pierw. 

iznj klasy fortepianie. 
Jeśli już konie v.nie chcecie mleć orgm, to 

bąd/1'Cie chcieli mieć dobry. Piękny niby na 
zewnątrz organ, bez dobrego tonu, na i.ic eią 
niu zda. Kupcie zaraz dobry Kimball <>r»an 

pa cenie fabrycznej spłacajcie dugod emi 
ratami. 

KimbaU'a znamienne cechy 
Od pół wieku KimbaU'a organy cie.»zą się 

popularność.ą Są stawne z ich ślicznego tonu 
l trwał )éci. Kimball zaprowadził wleie ule· 
zeń w wyrobie organów. Dla ego wydają 

one nietylko ijsłodsze tony. l-cz cieszą s «» 

jeszcze największą powagą w świecie handlo- 
wym. Spróbujcie na nas/, lioiz'. 
tjfPisz dzisiaj po bezpłatny piani katalog. 
Me kupujcie, ani nie prójujde kupić organu, 
ni u dostaniec e nas/.a prouozycyą. 
Nas/.» doświadczanie fabryczne l silna pod. 

stawa finansowa, znaczą bard/.o wiele dla wa·*. 
Nawet niedoświadczony, tysiąc-· mii od nas, 

może robić 7. nami Interes tak. jak znawca 
albo jak gdrby był tu osobiśc e. poneważ 
każdy organ dla was wybier ekspert. Ławka 
i książka z nutami darin > /. każdym organem. 

Poślij 
Dzisiaj tT 
po ezc/egóły 
propor-ycjri i 

Książkę z naro- 
dowemi piosn- 
ki·! DARMO. 

W. W. Kim- 
I bali Co.. 
CHICAGO. 

W. W. KIMBALL CO. 
473 Kl m l>all Hall. Chlciiffo. 

Proe/.^ przyeluć ini darmo 

katalog 1013, wae.-, f)léniqd:« 
zao*zczt<lz<tjący ', izcz-gó- 
ły co do udziel. l«*kcyi muzyki 
i książką z naród, śpiewami. 

o.... 

County 
State... 

DENTYŚCI ZE STALĄ CENĄ 
Jeili Wam mawiaj bil nie potrzeba płacić 
KIE ZWLEKAMY ROROTY. 

WYKONUJEMY WSZYSTKIE 

ROBOTY DENTYSTYCZNE 
po następujących renach 

Poroel. korony.. 3.00 j Złota liorona 3.00 
Filllnsr* I.oo I bridge work — 

Płyta aę!»6w 3.OO I kn/dy sa 3 00 

Cijnlmy co ogłaszamy 

Egaamtnacya darmo. 
GODZINY: Od 9t«J rano do 0tej wl»c/.rtr W nie- 

dzie.ę od »tej rano do 4te) po połudn. 
Proslmv Wne ui<r c]mlp przy)<ć. PARMO 
a my zcgzamlnujemv Wam z$bv 

,, 

. HALL BROS, DENTISTS 

Km 1301 Milwaukee *(!., ŁSWi 
Ofi. W South Ckiccgo: JłOOł) 10. " 

t·· *· "» *···*» ? 

' *? 3*nVAlal 91-8083 :PH> ?3 

I MYSkiSŁIftw aaj$ne.«!iM MKWi 
tM|d ; ttipizjio 'qjiiDia.Hopnq wp 

<q»Łi]0j 'itaanij ; jQoqi iMOgiuii*) 
OMISVia? 

•°3 ? picsdag pjgMpj J 
Chcesz srrzedać swa star® real- 

ność albo kupić nowa? — Podaj o- 

głoszenie do DZIENNIK* CHICA- 

GOSKIEGO. Kosze stosunkowo małj. 


