
Ze Spraw Polskiego 
Sierocińca. 

Roczne posiedzenie Stowarzyszę 
nia Sierocińca św. Jadwigi· 

■ ■ 
_ 

Γ 'r«ś φ 

Doroczne posiedzenie Stowa- 

rzyszenia odbyło się w ubiegty 
poniedziałek o godz. 2ej w sali 

Zjednoczenia P. R. K. 
Pod względem reprezentacyi 

parafialnej, posiedzenie wcale się 
uir udało: zamiast nieomal 15C 

reprezentantów na posiedzenie 
przybyło zaledwie 25ciu. 

Oto spis parafii i ich reprezen- 
tantów : 

Par. Najśw. Maryi N. P., pani 
Rozalia Tomaszewska. 

Xiep. Serca -Maryi Leokadya 
Czapska. 

św. Jozafata pan Teofil Kwi- 
dzyński. 

św. Stanisława B. i M., pani 
Marya Rogaczewska, 

św. Wojciecha, pan Stanisław 

Behnke. 
św· Trójcy, ks. prob. Kazimierz 

Sztuczko, pan Tan Kempczyńslg, 
św. Stanisława K. pani Wikto- 

rya Biedka, 
św. Heleny, pan P. Drzym-aJski, 
św. Jacka, pan And. Schultz, 

pani Anna Korzeniewska, 

Wniebowzięcia Najśw. >f. P., 

pan Fr. Kozłowski, 
św. Józefa, ks. prob. St. Cho- 

lewiński. pani Antonina Włodar- 

ska, 
M. B· Częstochowskiej, pani 

Jadwiga Miller, 

Niep. Pocz. X. M. P., pani Ag- 

meszka Klawitter, 
św. Józefa w Argo, ks. prob. To 

masz Bona, pan Fran. Brodnicki, 
pan Wacław Walkowiak, 

śś. Młodzianków, pan Jan 
Zwierzchowski, 

św. Jana Chrz. *ks. prob. Jakób 
Strzycki, paoi Jan Mąka, pani An 

na Klabiszewska, 
św· Jadwigi, ks. prob. Tan Obyr 

tacz, pani Marya Sniegocka. 
Obecni takie byli ks. kapelan 

Fr. Rusch i adwokat Stowarzy- 
szenia pan Piotr Schwaba. 

W nieobecności prezesa, posie 
(izenie zagaił modlitwą wicepre- 
zes ks. Jan Obyrtacz. 

Po odczytaniu i przyjęciu pro- 
tokółu, ks. kapelan zdał sprawo- 

> zdanie finanso»we Zakładu. Test 
ono następujące : 

Od Igo stycznia do Igo wrze- 

śnia, 1919. 
Dochód : 

Różne ofiary 
Za wrkt i utrzymanie 

dzieci 

Zapomoga z powiatu 
Ofiara cmentarzy 
Stow. Opieki nad 

Sierotami 
Z robót dziewczęcych 
Za książki 
Rabat 

Razem 
Rozchód. 

Długu spłacono 
■Ma budowę 
Rury d0 wody 
Droga 
Ulepszenia budynku 
Wikt 

$ 3,712.61 

10.S57.51 
44,246.20 
21,600.00 

800.00 

70.29 
15.21 

369-22 

$81,671.04 

S12.aV3.00 
31,495.64 

4.418.08 
4,705.25 

6Î 9.30 
32.459.52 

Ubranie 9,468.83 
Pensye 8,113.10 
Opał i elektryka 4,038.84 
Samochód ciężarowy 3,627.49 
Kóżne wydatki 1,225.38 
Procent 2,274.11 

Razem $114,505-54 
Koszt nowego budynku 

(kuchni i jadalni) $81,095.64 
Razem długu na 

Sierocińcu SS1,500.00 
Wykaz dzieci. 

Dnia Igo stycznia 1919 

razem było 644 

W ciągu roku przybyło 189 

Opuściło Zakład 159 
Dnia Igo września było 

razem dzieci 674 
Pomimo 547 przeróżnych cho- 

rób w Sierocińcu, nie było wy- 

padków śmierci. Lekarzami Za- 

kładu są drży S. Pietrowicz i Mc 
Donald; okulistą jest dr. Boro- 

wiński, a dentystą dr. Zieliński. 
W ubiegłym roku wybudowa- 

no przy sierocińcu nowy prcfek- 
tarz, kuchnię j piekarnie kosztem 
około $80,000. Przeprowadzono 
różne ulepszenia, jak np. nowe 

drogi, wodę z miasta przeprowa- 
dzono do Sierocińca kosztem 
S4.500 itd. 

Po sprawozdaniu ks. kapelana, 
zebrani zabierali głos w spra- 
wach. dotyczących zakładu. — 

Głównie omawiali sprawę „Jea- 
sc'u" jaki ostatecznie zgodzono 
się z Najprzew. ks. Arcybisku- 
pem zawrzeć na pięć lat. 

Wogóle obecni bardzo się inte 

resowali sprawą naszych sierot, 

żałować tylko wA-pada. iż tak ma- 

la liczba z zaproszonych na po- 
siedzenie przybyła. Mniejmy na- 

dzieję, że następne posiedzenie 
roczne szersze wzbudzi zaintere- 
sowanie· 

Posiedzenie odroczono modli- 

twą o godz. 5ej. 1 

v 

X. T°masz Bona, sekr. prot.. 
o 

ZWACŁAWOWA. 

Pamiętnym dniom dla Wacławowa 
ma być dzień 19-go października, w 

którym to dniu Komitet Obywatelski 
urządza o godziwie 7mej wieczorem 

bankiet, ku czci weteranów, ostatniej 
vojny, au leżących do parafii ów. Wa- 

cława. Bankiet odbędzie się w sali pa- 

rafialnej, wstęp wolny 'dla naszych 
/'chiierzy a dlu gości $1.50 o<l osoby. 
Bilety można nabywać na plebanii, ja- 
koteż w niedzielę», dnia 12-go w sali 
parafialnej, po każdej Mszy Św., od 
komitetu. Niech każdy, który chce brać 
udział w tej pięknej uczcie będzie ła- 
skaw postarać się o bilety inajpóżniej 
w niedzielę, by komitet wiedział na ile 
osób ma przygotować pożywienie. Tak- 
że prosi się wszystkich imrafian, któ- 

rzy mają synów, lub braci, lub też zna- 

jomych, którzy przybyli z powrotom z 

armii a należą do naszej parafii, by 
łaskawie podali nazwiska i adresy tych 
że, w niedzielę po każdej Mszy Św., w 

sali parafialnej komitetowi tam obec- 
nemu, bo choć już wysłano sporo za- 

proszeń dla żołnierzy, to jedniak komi- 

tet nie zdołał zebrać wszystkich adre- 
sów. Aby żadnego z naszych żołnieży 
nie pominąć, prasimy ich krewnych i 

znajomych o adresy.' Głównymi mów- 
cami na bankiecie będą pan T. M. Ile- 
lióski z mową jK>lską i sędzia Kick- 
ham Seanlan, główny sędzia sądu okrę- 
gowego, z mową angielską. 

Oł· 

Drugim pięknym wieczorkiem na 

Wacławowie będzie Wieczór Wodewi- 

Iowy, który urządza nasz Chór miesza- 

ny św. Cecylii, Jktóry jest zaiany z te- 

go, iż umie zawsze zadowolić wszyst- 
kich swymi zabawami. Komitet krzą- 
ta się usilnie nad programem wieczor- 
ku i spodziewać się można czegoś nad- 

zwyczajnego. Wieczorek ten odbędzie 
się w czwartek wieczorem, dnia 30-go 
października. Dochód przeznaczony na 

dobry cel, to też spodziewanem jest, 
iż parafianie i przyjaciele Wacławowa 

zapełnią sale po same brzegi. 
* 

Komitet Obywatelski w parafii św. 

Wacława wrar, z prezesami i prezeska- 
mi towarzystw miejscowych odbędzie 
ważne posiedzenie, w poniedziałek, dinia 

13-go października, o godzinie 8-mej 
wieczorem, na którem ostateczne plany 
tyczące się bankietu dla żołnierzy bę- 
dą na porządku dziennem. Niech żad- 
nego nie braknie na lem ważnym po- 
siedzeniu. 

Komitet Lokalny Sekcyi Ratunkowej 
Polek przy Wydziale Narodowym w 

parafii św. Wacława, prosi wszystkich 
rodaków i rodaczki z Wacławowa, by 

raczyli znosić odzież i obuwie, by po- 
módz naszym rodakom w kraju i na 

Sybirze. Jest nadzieja, iż tak jak zesz- 

łej wiosny, tak i tą razą Wacławowia- 
nie nic zaśpią dobrej sprawy. Wszel- 
kie rzeczy trzeba dobrze oczyścić nim 

się je przyniesie. Komitet pań będzie 
obecny na sali parafialnej, we wtorek 

wieczorem, w którym to dniu prosimy 
znosić odzież, a kto nie ma na zbyciu 

odzieży lub obuwia, mydła itd., powi- 
nien przynieść jaką ofiarę w pienią- 

dzach, za który wydział narodowy hur- 

townie zakupi potrzebne rzeczy. 

DARMO 
Facaka lihgłit 
Pio use ρροίτ?,!^ do 

prania da.na dar-- 
mo 7. kaàdq. sprze- 
dażą -5 dużych 'ka- 
waifków IdgAit- 
Ilouse 9'Q/» 
amiaa za 

AÎ7C 

I k tery oftictfl 
pl«nl% i··. 

l'rïyjdicle na nawsrj. wieSk.?. sprze 
daż w sobotę. I 
Jmk awyklc i;su»ze coay b^Alij. naj- 
n-iższe. 

10,000 Par 
dohr.Tch tp/MTlkfrłv «lia m 

i/łf.n. kobiet I d/,l(H'l na upnr- 
«'«>. jutro po naJnlżmjoh renach 
«v Chlraco. 

Męskno najlepsze Ϊ3.50 ro-ο "TQ 
boctze tr/awiki, para tylkom· « *J 

•MęMkie czarne mejtowo wykoń- 
czone na KnijrtMh Walikers trze- 

wiki, wartinść >6.50, ^ 69 
I^armo puMeKko ma olôwk'i, ka- 
jet i li.riał z zakuipnem Łrzewi--< 
ków szkolnych. I 

Oh ło bpi ç-.a trzewiki joflt rycina — 

w i elkości 1 do 3^, reg-. O Q O 
$ l wartość, jutro para &·ΌΟ 
Chłopięce skórzane brunatne trze 
wiki, wojrfkowy styl, wulckoici 1 

> 
do S-Vs, $3 wartość, o λλ 

"jutro 0·Όϊ/ 
Mcone trzewiki ni la małych chłop 
ców, wielkoAci 9 do 13 Vś. O 1 Q 
wartość J3, jutro para +*· LU 
L>zk>oięce trzuwtiCvii, lakierowane 
matowe i vici kid, miary | 
do 8, warte $-.23, para 1·Οϊ/ 
Itiz-iewezęce wysokie sanurowane 
trzewiki, oiojnowsze fasony, wiel 
koitci 11 V£s ίο 2, wartość o oq 
*3.50, tylko CfOu 
Tr&cnvlki dla szkolnych IdJriowcz^t 
wieMoośoi 2V4 -do 3 Vè, t Q Q 
W wartoiść, tyiko .... 

1·2/0 
^ Damskie najnowszej mendy czar- 

ne k'i«d trzewiki, średime obcasy, 
wszye tik i e wielkości, nasre re«g-u- 
larne $3 wartości, O Q Q 
tylko 0·ΐ/0 
l>amakie prawi teiwe vilci k-Ki sznu 
rowa.ne trzewiki, czarne a.lbo bru 

naine, fraacu^ikiie obcasy; inni 
żądają. $10, nasza O. A Q 
cena Ο·4θ 
Wieriiki wyibór p"içknyoh ciepłych 
domowych pantofelków d'la dam, 
panien i dzieci na sprze»laż jutro. 

TO W A II V BŁAWATNE. 
Dziewczęce białe ruiniste mnion 
Karnitiury, $1.00 wartość, *7Q 

.tylko firC 
Muślin Melony, 36 cali szeroki, 
regularny 29c gatunek, t Q.3. 
tyliko XÎF4C 
Chustoczki męekie, białe, CJL-, 
10c gatune<k OZC 
OhustPioztki damskie z pHçtk'rvym 
wjnszyoieim, i obrąbkiem, ka ż .la 
nieco u.*uz«kodzona, wa.rtoéeiiQ JL_ 
dc 12c, tylko «2 C 
Scrim na fliramki, z piçkm;j. bia- 
ła wyrabianą. bortą, 1 /» 

23c wartość, tylko .... 
lOC 

Chowajcie Col u m bu.1 Tyklety. 

Kłopoty Chińczyka 
w Chinach. 

Niepodobno powstrtymać 
się od wybuchów śmiechu 
czytając tę Dowieść. Napi- 
sał Jurfue* Verne. W opra- 
wie. Cena tylko 

60 centów. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 
1457 W. MtWm mL CU**4° 

*N Z4 

Otwarte w Sobotę Wieczór Do 10 

Excellent Values 
In Young Men s Suits 

Z Dwiema Parami Spodni, i z Jedną Parą Spodni 
Ubrania. Style i Gatunki Są Nadzwyczaj 

Dobre Po $35 

Tylko kilka dni temu gdy pierwszy raz ogłosilismy tę nad- 

zwyczajną ofertę, a sprzedaliśmy już setki tych ubrań 

z jedną i z dwiema parami spodni; najnowsze pojedyn- 
cze i podwójne na piersiach, gładkie i z paskiem modele 

uszyte z doskonałych materyi, brunatne,| 
zielone, siwe, i granatowe, mieszanki, ox-| 

ford siwe, i t p. Nadzwyczajne wartości 
na ubrania po 

Palta, $25 do $75 
« 

Radzimy wam, kupcie teraz. Brak palt zdaje się być 
nieunikniony, i dla tego radzimy kupować wcześnie. 

Obecnie mamy kompletny wybór pojedyńczych na 

piersiach palt i podwójnych na piersiach, obcisłych palt. 
z paskiem lub bez paska, zrobione z melton vicuna 

wiązanych materyi, i błanket-back materyi po $25 do $75 

Piękna Odzież Dla Chłopców 
DARMO Dla Chłopców 

Indoor piłki — wielkie, wypełniane włosiem, pocią- 
gnięte skórą. Jedna darmo z chłopięcem ubranie, pal- 
tem lub Mackinaw. 

/CHŁOPIĘCE, z dwiema parami spodni ubrania, specyalnie: — 

^ Piękne szkolne ubrania z dwiema parami całkiem podszewkowa- 
nych knickers: — nowe z paskiem naokoło i z szewkiem w pasie mo- 

dele, zrobione z grubego gładkiego kaszmiru, nie Λ f\ Q C 
zupełnie czysto wełniane, lecz dobrze się noszący I li, s J 
gatunek: wielkości 7 do 18, specyalnie po ·... 

Chłopięce podwójne na piersiach z paskiem palta, po $10.95. 
Chłopięce modne ciepłe rosyjksie palta, $6.50. 

Chłopięce Mackinaw palta, — kompletny wybór Patrick, Mankato 

i inne pierwszorzędne wyroby, ocenione po $6.95 do $15.00. Specyal- 
nie na jutro, chłopięce grube czysto wełniane nie Λ 

przepuszczające zimna Mackinaws, w pięknych I /. Jv 
deseniach — ZIZZZ 

Κ LEE BROS & CO. 
Milwaukee i Ashland Ave*. DWA SKŁADY Belmont i Lincoln Ave·. 

Pork & Beans 
W sosie pomidorowym 
No. 3 puszka Q ρ 
za .. ïJw 
Jonathan Jabtka 

Wielkie słodkie i soczy- 
ste — spec. fin 
DO ŁS* 

Damskie Ręczne Torebki 
pięOcne ręoane tore-bki 
z parane aJtseurrtltu, oxi- 
dize-d wierzch i łańou- 
szetk z portTnoTie-tikT}. I 
lusterktiem, O A Q 
w sobotę po Λλ·*ΤΌ 
BroankJ, wielki m*ort- 
ment piç/kmych broszek 
wyasMdzamyich kamy ka- 
ml. rófcne etyle, roie-- 
które $L$0 i $2.00 war 

98c 

Skład 

Otwarty 
o godŁ 
8:30 
Rano 

#1 cdPNEi? WODO 
I33E-I350 MILWAUKEE AVE 

Skład 
Zamknlą 
ly o godz 
6:00 
^połud- 
niu 

Nowe Jesienne Obuwie 
DannAIr ozdobne ntrojne obawie, kra· 
aiatjne i oaarn-e k'i»d przyszwy, szare ikiii 
wierzchy, taikâe całe bru:natne 1 czarne 
k'i-d sk-im. erładkie palce 1-U'b z kapkarwi, 
wyso.k1e szmuro-wane style, wieiko<â>ci 3 
-do 8, warte do $8, do (ζ Q,fi 
wyboru, p«ana OeOO 
l'anlcANkir 1 dilrfii<* wywokie trtewl- 
(k'l, brumafcne -i czarne caJfskim, także 
viol IMI, trwale skórzane podeszwy, an- 

g-ielsk'le palce, wysokie sznurowane 

style, wieVkoici 8^ do 2, (5 i 
$6 waTt**i>el, para 

Chłopięce tnsewikl, ma 
honiowe, -oeglaste 1 
czarne cal f skin, trwa- 
łe skórzane szyte po- 
deszwy, angielskie lub 
szerokie palce, sznuro- 
wane style, wtelkości 
1 d.o δ'A. U5.0<J Hvur 
toAci, spe>cyal!iie na te 
wy«prze>daż, o /jp 

rniiwujo: TRZEWIKI z CKGI,A-paj«a0»03 
STEJ CIKLECEJ SKORV. 

7.: gramatowvml aksamitnymi w+err.- ι Damskie Jnllet dom. Alipry, m »»brej 

ehami, wcszysbkie mają. ręoame wy 
wramne podeszwy, warte ł gQ 
$2.50, para 

JL»Oî/ 

Melton, brum., Wisteria, maroon. si 

we ·1 czarne, wieKkoAoi ·■ ig 
4 do 8, specyalnie para 1 ·*τ3 

Nadzwyczajna Oferta 

Nowe Modne Kapelusze 
DEPAR. KAPELUSZY 

na drukiem piętre 

Wysprzedaż kilku set 

kapeluszy, aby zrobić 

miejsce na nowy zapas. 

Te kapelusze są warte 

jeszcze raz tyie za ile je 

sprzedajemy. Wszyst- 
kie najnowsze style, ma 

terye i kolory, kapelusze 
dla dziewcząt, panien i 

pań, specyalnie na sobo- 

tę po 

4££ 7J3 
Nowe Jesienne 

Bluzki, Płaszcze i Suknie 

Bluzki 
Nowo jesienne bluzki — 

bardzo piękny Yrytx>r 
»eor£otto, crepe <lc chonc 

tub jedwabiu i marqtii- 
sette. kwadratowa, V 

lub oknjpła szyja, białe, 
cieliste. granatowe i bru 

uatno, fS war- C Q C 
tość, «a 0·00 

PtiAûZCZE di. a dam i panien 
z broadcloth, jedwabnego pluszu, pom ρ oni i 
szewiotu, wszysfikie nowe wolne na plocach 
i z pankiem modele, etoidklej krawieczyzny 'i 
z Ccnney kołreieraem, bardzo -pię»k»ny -wybór ino 

wych ai-mowych dloienl. Ory g-inal no«ś<i i wy- 
rób jest ioh iiaje^ówrtóejszą oe- Q O l?/\ 
ohą, wdarte do $43.00, WMiOU 
spocyalrele po 

DOBRE KRAWIECKIEJ IlOnOTV SUKNIE 
Modine «tyle dla dam 1 panAeA, zrobione z do- 
brego sorżu Ί velour, także ta.fiety, proste li- 
nie *1 modele a 'tuniką, irpiçkezane nn Q Q 
plecioaka i haAem, praktycane I ^ J«t/O 
strojne mdfele, specyainie $19.98 I 

Młodzieńcze i Chłopiec© 

Ubrania, Palta i Macfcinaws 
ΙΌ CENACH OSZCZĘDZAJ ACYĆH. 
Chłopięce cbnmla dirlant parami 
spwinU rtałitawywayiny wybór do 

bryoii modinyxsh ubra-rt, ze skiroirmytah 
mie.sisandk., z ex<Lra parą podetzewtko 
wanycii spodirvi, co ztfi uiczy podwójna 
trwałość, wielikuAui 8 do 18 lat, spe- 
cyalnde w sobotę, 10.75 
Izme ubraatfa m dwiema parami epo- 
Imil para 1Q 
0.06, 11.70, 13-45, 14-00 i ΙΟιίΟ 

Chłopięce Norfolk ubrania s oadob- 
nyioh mieszanek 1 corduroys, wielko 
$ci 7 do 18 lat, po 
9.85. S.flO, 7.0®, β.90 1 

Novelty obrania dla małych chłop- 
ów, pięlcny wybór nwrw-yoh jesien- 
ny oh stylów dla ma.łyoh ałrłoptoów, 
w'ieUcoâct 2 % «io 8, lat, po 
.7* 7.90, 5.00 1 

>t łf iwuu 

4.95 

3.75 

1 

Chłopiffe Macklnawa, jaa- 

Icrawe p-laids, z sosalwwym 

lu>b wy'WTaxsunym (kołnie- 

rzem, nowe z szewiktem w 

pasie ortodele, dla cbiapoów 

6 ido 18 letm'jûh po /· QC 
10.05, 0Λ5, 8Λ5 1 

* 

Piękne jesienne ubrania 

dla młodzieńców, nowe z 

szewkiem w pasie modele, 
różne nowe materye 1 ko- 

lory, wielkości 30 do 38 — 

nadzwyczajne wartości po 

$24.75 1 niżej J2 95 

CMapteee pałta ■ ehiaehilla 

/ oadotwyoh m/leezaoftk · ede 
pla. podszewką. wWfcdÉcl 
2 Vi Wo 10 lat, ûoàkanal· 
w»**** po «u·, c ας 
Ψ7Λ&, 9&ae I âKJTO 

8.95 

■Ε. IVERSON & CO. 

8 <K> 1» letnkA. Ulster etyl· 
m petlrlan na ptoeaefc, (Wt 
Ocł« kolory t 
te ł*ydew7n#ana 
po I14.K (ł itak 
tamrlo, Jaût ... 

Palla db młodsteńców, to- 
go sezonu na jpoiąd afisze 
style i materye które dają 
zadowolenie, wielk. 90 do 
40 miary w piersiach, epe- 
cyalnie na jutro ocenione, 
W OO 7Ć 
$25.75 1 £*£*· i %J 

& 


