
ZE STANISŁAWOWA. 

Ubiegłej niedzieli, w sali św. Sta- 
nisława Kcstki, dziatwa sikolna, pod 
umiejętne m kierownictwem czcigo- 

dnych Sióstr Notre Damek, urządzi- 
ia nadzwyczaj okazały popis, z oka- 

zy! arocaystości imienin swego pro- 

boszcza, X. Franciszka Dembińskie 
go C. R. Program, który dziatki ze 

szkoły św. Stanisława Kostki wyko- 
nały w obecności rodziców i licznie 

zebranych parafian, orn* przyjaciół, 
wypadł doskonale. Przed podniesie- 
niem kurtyny, uroczyście wprowa- 
dzono X. Solenizanta do sali. przy 

cdgłosie rytmicznego marsza. Wśród 

entuzyqatycznycl* olejków zebra— 

nej publiczności, posadzono go w 

specyalnie ustawionym fotelu. — 

Pierwszym numerem programu był 
śpiew dziewcząt kursu handlowego 
z 8ej i 7ej klasy, świątecznie przy- 

branych, które wykonały pięknie: 
..Star Spangled Banner" l „Marsz 
powitalny". Następnie chłopcy z 

klas lej i 2ej, doskonale wypowie- 
dzieli powinszowanie X. Solenizan 

towi; a dziewczęta z lej I 2ej kia 

ij oddeklamowały ,.Cztery pory ro 

ku". Deklamacyę zbiorową, p. t 

„Budujmy Polskę*' wypowiedzieli 
chłopcy τ klas 4ej i 5ej. Dziewczęta 
*aś z klasy 6ej oddeklamowały ,.Ja 
się boję". Produkcya ..Telefonistki", 
wypadła bardzo dobrze; nie mniej 
zaehiżyTi się chłopcy z klasy 6ej. któ 
rzy udatnle oddali: ,.lf we were the 

I men who vote". Następnie dziewczę- 
ta klasy 5teJ odśpiewały pieśń na 

cześć swego ukochanego proboszcza 
1 opiekuna; na zakończenie odśpie- 
wano ,.Boże coś Polsk?". Sala była 
szczelnie zapełniona publicznością. 
Siostrom Nauczycielkom należy się 
szczególne uznanie, za tak staranne 

wyszkolenie dziatwy, które zapewne 

wiele czasu i cierpliwości poświęciły, 
zanim te maleństwa zostały wyuczo- 

ne. 

# 

Kolekta domowa została w para- 

fii św. Stanisława Kostki w tych 
dniach ukońoaona. X. proboszcz F 

Dembiński C. R., zasyła wszystl" 
hojnym ofiarodawcom swe podzięko- 
wanie. za gościnność i szczerość o- 

kazana miejscowym księżom kolek- 

tującym ofiary na kościół. Uprasza 
równie*, aby ci parafianie, którzy 

zamieszkują po za obrębem parafii 
raczyli przynieść kolektę swoją, na 

plebanię. 
* 

W środę, dnia 5go listopada b. r·, 

rozpocznie się w parafii św. Stani- 

sława Kostki bazar na cochód para- 

fii. w sali parafialnej, o godzinie 
7:30 wieczorem. Bazar ten. potrwi 

cały miesiąc listopad, a odbywać się 
będzie dwa razy w tygodniu, a mia-< 

nowicie: w środy i niedziele. Formai 

ne zakończenie bazaru odbędzie się 
w święto legalne „Dziękczynienia", 
dnia 27go listopada b. r. 

ii « 

W czwartek, dnia 13go listopada 
b. r., 'W· kościele p. w. św. Stanisła- 

wa/ Kostki, odbędzie się uroczysty 

doroczny odpust z okazyi Patrona 

parafii w dniu tym przy pada jącyiM. 

Do kościoła św. Stanisława Ko- 

stki, w niedalekiej przyszłości, bę- 

ydą wprowadzone nowe światła elek- 

tryczne (najnowszej konstrukcyi. 0- 

becnie jest jedno światło na próbę, 
które przedstawia się doskonale. 

ZTRÓJCOWA. 
Postęp Bazaru. 

Częste deszcze zeszło-tygodniowe 
sparaliżowały poniekąd bazar Troj- 
cowa. Gdy jednak w niedzielę popo- 

łudniu, 5go października, niebo wy- 
* 

pouodzlło się a publiczność poczęła 
napływać na salę bazarową, bazar 

szybko przybrał swą. pierwotną, po- 

myślną postać. 
Bazar niedzielny był silnie popar- 

ty przez następujące crganizacye: 
Klub Patriotycznych Polek gr. 579 

Z. N. P.; Tow. Królowej Jadwigi gr. 

6 Związku Polek; Tow. Niewiasi 

| Różaócowych; Tow\ Jedność Polek 

| ρ. o. M. B. Nicust. Pom. gr. 256 Zw. 

Polek; Tow. Nadwiślańskie, gr. 7-59 

Z. N. P.; Tow. św. Józefa; Tow. 

Serca Jezusa. 

Na bazarze we wtorek wieczorem, 

7go października licznie reprezen- 

towane były następująco organiza- 

cye: Klub Obywateli :>rzy kościele 

św. Trójcy; Dwór Kościuszki;; Dwór 

św. Floryana. 
Do czasu pisania nîuiejszej ko-- 

respcndencyi bazar czwartkowy b. 

t., specyalny dla Zjednoczenia P. R. 

K., jeszcze się nie odbył. 
Trzeci tydzień rozpoczynający się 

w niedzielę 12go października, za- 

powiada się być tygodniem, kiedy 
to sprawa bazarowa posunięta bę- 
dzie do szczytu ożywienia i pomyśl- 
ności. Wieczór niedzielny, 12go paź- 
dziernika «przeznaczony jes& dla 

Związku Narodowego Polskiego; 
wieczór wtorkowy, 14go październi- 
ka dla Związku Polek oraz Polskich 

Kupców i Przemysłowców; wieczór 

czwartkowy, 16go października dla 

Macierzy Polskiej w Ameryce; dzie- 

siąty zaś i ostatni wieczór, 19,go 

października, dla Wolnych Polek na 

Ziemi Washingtona, tudzież dla 

Stowarzyszenia Polaków w Ameryce, 

pod opieką, św. Trójcy. 
Stanowczo, jedna z nowych a- 

trakcyi na tegorocznym bazarze jest 
obecność zgrabnego i «winnego 

„Ford'a". Przybył on sobie skrom- 

nie na bazar już w sobotę 27go 

września, zajechał wprcet na salę 

bazarową przybocznemi drzwiami, 

podążył niezwłocznie do przedziału 
dla siebie rezerwowanego tuż pod 

sceną, ustawił się tam z taką maje- 

stycznością, na jaką mógł się zdo- 

być, tam też odpoczywa spokojnie i 

czeka. Komitet bazarowy opowiada, 
że „jego godność", znakomity gość 
„Ford" zamierza pozostać na swem 

obecnym stanowisku, aż do końca 

bazaru i że -potem dopiero zechce on 

salę opuścić pod dyrekcyą przyszłe- 
fri uszczęśliwionego włałściciela. — 

Tymczasem panie i panowie, panny 

i młodzieńcy, dziewczynki i chłop- 

czyki przybywający aa bazar zwie- 

dzają „Ford'a" w jego rezerwowa- 

nym lokalu, przyglądając się jemu, 

jedni z wielkiem zainteresowaniem, 
inni cokolwiek obojętnie, jeszcze in- 

ni uśmiechająco i z wyrnzem nadziei 

w obliczu. Skromny „Ford" ze swo- 

jej strony przyjmuje *.o wszystko 

zupełnie obojętnie i, jakto Już w*y- 

żej mówiliśmy, wypoczywa spokoj- 
nie i czeka nie okazując najmniej- 

szej przychylności dla nikotro. 
O 

Z WALLINGPORD* COYN. 

Państwo Ciszewscy ju* pochyleni 
wiekiem, mieli w banku tysiąc dola- 

rów, które niedawno z banku •wyję- 

li. Pani Ciszewska nosiła te pienią- 
dze na piersiach. Przed kilku dniami 

przybył do nich jakiś człowiek w nie 

obecności pana Ciszewskiego i przed 
stawił się pani Ciszewskiej jako do- 

bry znajomy Jej męża, mówił, że zna 

Jej eynów, przy tem napomną!, że 

jest głodny. Pani Ciszewska z go- 

ścinności potraktowała go śniada- 

niem. Gość z wdzięczności wydobył 
flaszeczkę „wódki" i potraktował 
panią Ciszewską. Skoro pani Ci- 

szewska napiła się „wódki" od go- 

ścia. bardzo małą Ilość, uczuła na- 

gle dziwną senność. Obudziła się po 

dwó<A gadzinach, gdy już nie było 

ęościa, ale też nie było już i worecz- 

ka z pieniędzmi na piersiach. 

η 

CENT TARGOWE 
W CHICAGO. 

Pszenica, No. 1, twarda, 
buszel $2.27% do $2.28 

Pszenica, No. 1, czerwona 

buszel $2.27, 
Kukurydza, No. 2, żółta 

bu-szel $1.42* do $1.43 
Kukurydza, No. 2 biała 

buszel $1.42 do $1.42^4 
Dwies, buszel No. 2,72c do 72 ̂  c Λ 

fęczmień, ibuszel $1.20 do $1.34^ 
£yto, buszel ... $1.42 do $1.42^ 

BYDŁO. 

Woły, tuczne $18.25 do $18.Gi5 
Wofry, roczne $13-26 do $18j50 
Krowy, tuczne i jałów- 

ki, $6.75 do $1/6.00 
Cielęta, $12.75 do $*8.00 
Świnie, tuczne, $13.50 do $3*5.40 
Świnie, wagi między 140 a 

160 funtów .. $14.25 do $14.75 
Harany, ... $12.00 do <$15.85 
Owce, tuczne $3.50 <ib $7.50 

NABIAŁ. 
faja, pierwsza sorta, 

tuzin 62(fc do 63c 

faja, druga sorta. 
tuzin 53$c do 55c 

Masło, lsza sorta, funét .... 63c 

Masło, 2ga sorta, ft. .,53c do 57c 

?er „Daisies" funt 2S94c do 29%c 
Ser ameryk, funt 3ttc do 3lVic 

DRÓB ŻYWY. 

Kury, funt „18c do 24j/c 
Koguty, stare, funti 19c 

Kaczki, funt ....... 23c do 28c 

Indyki, funt 30c 

Gęsi, funt κ 22e 

WARZYWA. 

Buraki, lOo wiązek $1.00 do $1.50 
Kalafiory, skrzryn. 50c do $1.00 
Selery, skrzynka (Michi- 

gan 85c do 90c 

Ogórki, busze! .. $2.50 do $3.50 
Cebula, domowa, wo- 

rek $2.00 do $2.25 
Kartofle (Wisconsin) 

100 funtów .... $2.00 do $2.20 
Kartofle, białe (Minnesota) 

100 fuintow $2.fx5 do $2.70 
Pomidory, skrzynia 25c do 50c 

Kapusta, skrzynia $1.50 
Szpmak, skrzynka 75c do $1.00 
Marchew, nowa — 

100 wiązek .... $1.50 do $2.00 
Rzodkiewka, 100 wiąza- 

nek ,... $1.50 do $2.00 
Groch strączkowy, 

skrzynka $1.00 do $1.25 

OWOCE. 
iabłka* beczka .. $6.50 do $8.50 
Borów&i (cranberrics) 

'becizka $7.75 -do $8.00 

Winogrona, koszyk 34c do 35c 

^ytijyny, pudło ..,$7.00 do $8.50 
Porćrarańcze, pudło $5.50 do $6.50 

SPĘD NA TARGOWICĘ 
BYDLĘCĄ W CHICAÓO. 

tVoeiprzôw,· sztuk 29,000 

r>irdła, sztuk 16,000 
Jagniąt, sztiulk 2,000 
oświeć, sztuk 46,000 

na Town o( Lake ntofna otrzy· 

mać „Dziennik w następujących 
miejscach. f. 
CICHOWLAZ — 

4612 So. Lincoln ulvc* 
KRUPOWICZ 

1718 *V. 48-ma ulica. 
MÏEL2YNSKI — 

1714 W. 48-ma ulica. 

STREJSMAN — 

4509 Loomis ulica. 

HONDS — 

47-ma ul. i Racine ave. 

LOPACIŃSKI — 

4659 Gros· ave. 

S. TALAN — 

1012 W. 61-ta ul. Skład paeay 

POTRZEBA , 

młodych dziewcząt, panienek, lub 
kobiet do nalepiania religijnych 
obTazów. Przyjemna, czysta pra- 
ca. Zgłosić się pnr. 

751 SO. CL A Η Κ UL. 

WYGLĄDA! MŁODO 
Łatwo Jest—Jeżcii Wiesz O 

Dra. Edwards Olive 
Tabliczkach 

Sekretem zatrzymania młodości 
jest czuć eię młodo — ale by to 

uczynić musi się pilnować wątroby, 
1 kiszek — niema potrzeby wyglą- 
dania 'blado — czarnych obwódek 
pod oczami — pryszczy — żółcio- 

wego wyglądu twarzy i zamglonych,^ 
oczu. Twój doktór powie ci, że 

dziewięćdziesiąt procent wszelkich 
słabości ipochodzi ze złej czynności? 
wątroby i (kiszek. 

Dr. (Edwards, znany lekarz w; 
Ohio, wytworzył roślinną mięsza· 
ninę, zmieszaną z oliwą, która dzia- 
ła na wątrobę i kiszki, którą dawał 
swym pacyentom przez lata. 

Dra. Edwards Olive Tabliczki, 
środek zastępujący calomel, działa- 
ją łagodnie ale zawsze pewnie,' 
przynoszą one to uczucie świeżo- 

ści. które każdy mieć powinien po 

podnieceniu wątroby i wyrzuceniu 
odpadków ze swego systemu. 

Dra. Edwards Olive TablłcAl 
można poznać po Jch oliwkowym 
kolorze. lOc i 25c. 

ZAWIADOMIENIE. * 

Otworzyłam pierwsaoreędny zakłiRl krawcowa nia. mam także na «składzie 

kamplefrry wjt>ór gotowych sukien. Dobra robota. — Ceay umiarkowane. 

Prayjdicie. a x pewnością was zadowolę. 
BILLINGS DKESS SHOP, 

2950 Milwaukee Ave. 
ΙΙΛ* Central Park Are 
2-trie piętro. — Pokój 8. 

CHOWAJCIE 

NASZE 

ZNACZKI 

WARTOŚCIOWE 
HALSTED STcdr!^^ROOSEVQJROAD 

W Sobotę Rano—Specyalności od 8:30 do 

SUKIENNE I JEDWABNE SUKNIE 
WYBIERZCIE JAKABADŻ SITKNIE Z NASZEGO ZAPASU W 

$15.00 — $16.93 i $19.76 

SKŁAD 

OTWARTY 

W SOBOTĘ 
DO 6 GODZ. 

WIECZÓR. 

11:00 

$10.00 
VRTA 

Wszystkie 
Nowe Jesienne Modele 

IŁołńone z wełnianego serio, wełnianego popllnu, francuskie- 

go eeriu i stnnn soriu, przeważnie granatowo błękitne; In- 

ne kolory sy : zielcmy. burgumty, brunatny i czarny, — mo- 

dele prostych· linii, tunikowe fasony, surdutowe efekty, o- 

krągła szyja, upiększona haftem, *hoo strinjr pasek, ski-rts 
qmiJ4 zakładki, włącznie extra wielkości inodel ze storm 
serźu. 
Georgette i atlasowe — Taffeta. Messallne atlasowe, w róż- 
nych w <Jłus<> i krótko tuntkowyoh «tylach; strai^ht line e- 

fekty, georgeftè rękawy albo z takiej samej materyi, inne 

mają (koronkowy kołnierz: mankiety i .kołnierz z odmiennej 
maieryi : iuue jeezcse pn^rbnme haftem albo plecionką. Każ- 
dy popuiarny jesienny kolor, taupe, copen, granatowo błę- 
kitne, zielone, brunatne, burguody i niektóre czarne. 

Style i wielkości dla 
Kobiet i Panien. 

-UWAGA- 
W poniedziałek, 13-go października, 1919 roku 

przypada legalne święto 

COLUMBUS DA Y 
BANK POLSKI, NOfiTH-WESTERN TRUST & SAVJNGS 
BANK, 1201 Milwaukee Avenue, narożnik Division ulicy; i 
BANK POLSKI THE SECOND NORTH-WESTERN STATE 
BANK, narożnik Milwaukee i Central Park» Avenues, nie 

będą tego dnia otwarte dla interesu. 
% 0 

Dla dogodności instytucyi tych depozytorów, 
banki te stać będą otworem — 

W sobotę, 11-go października, 1919 do godz, 9 wieczór. 
We wtorek, 14-go października, 1919 do godz, 8 wieczór, 

Wysyłamy pieniądie do wszystkich części 
Polski w Markach polskich i galicyjskich 
Koronach po bardzo niskich cenach. 

Skombiaowane obu banków zasoby $13,000.000.00 
JOHN F. SMULSK1, Pres. 

WM. H. SCHMIDT, Wice Pres. 
JOHN A. PREBIS, Wice Pres. 

THEO. M. HELIŃSKI, W. P. i Skarbnik. 

ZAŁOŻONE W ROKU 1910 

Załóżmy* Polskim Kapitałem. 
Złotone tplko κ Polaków. 

Zatrudnia tplko Ptaków. 

KupoJe -UIŁUTY-YICTORY" 
BONDS po New Yermkich cenach. 
Płircit pitw^Ju md t Α» Λ proc. 

5TAROKAAJ5KJE 
SPRAWY ZAŁATWIAMY. 

Jofteémy złączeni z Bankiem w New Yorlra, (miasto, któ- 
re kieruje codzienaem kursem pieniężnym) mając nadwyż- 
kę PIĘDZI ES1ĄT MILIONÓW DOLARÓW, dowodząc wam 

pewną gwarancyç, a teraz jako "swój do iwefo" aby wysiać 
pieniądze do Kraju, PRZtŚLIJ TEN KUPON POCZTĄ lub 
zgłoś się osobiście. 

Załączam patowy 'V MONEY ORDER NA POL- 

SKIE BIURO MAX S. WEBER, 2132 NO. WESTERN 
' 

AVE., CHICAGO, w sumie 

Komu wypłacić 

Dolarów. 

ICH ADRES : 

( Wiei 

Poczta 

Gmina 

Powiat 

^ Były Zaibór 

Kto wysyła 
i Numer i ulica 

MÓJ ADRES: } Miasto 

( Stan 

My natychmiast wyliśmy 4* Κ raja, posyłając wam zaraz pokwitswanie* 

MAX 8. WEBER "" "Ł2T m POLSKIE 
BIURO 

KINNEVS 
SPECYALNOŚCI 

I W Basemencie Taniości 
ChłopięceTrwałe 

Skórzane Trzewiki 
Zapinane i Sznurowane 

1.98 i 2.49 

Dziewczęce Szkolne Trzewiki 
zapinane i sznurowane, czarne i 

brunatne, skórzanne lub 
sukienne wieczchy 

2.49 i 2.98 
4.50 i 5.00 Wartości 

Damskie Trzewiki 
Najnowsze odcienie, brunatne 
i czarne, sznurowane, ręcznie 
wywracane, welt podeszv/y 

2.98 i 3.49 

G. R. Kinney Co. Inc. 
1347-1349 Milwaukee Ave. 

Blisko Wood Ulicy 

Największy Skład Na Północno -Zachodniej Stronie 
3 Wielkie Piętra Trzewików 

Najwięksi detaliczni handlarze — 63 składy w 63 miastach 

cie je zobaczyć. 

Wielu Mężczyzn Wie Otem 

Lecz My Chcemy Aby 
Wszyscy Mężczyzni 

Wiedzieli że 

Piękne Nowe Jesienne 

Ubranie i Palta 
# 

które obecnie ofiarujemy po 
$25-00 do $35.00 i wyżej, są lep- 
sze wartości aniżeli możecie do- 
stać gdziekolwiek indziej w mie- 
ście. Włączone są wielkości dla 
zwykłych, korpulentnych, wiel- 
kich i szczupłych mężczyzn, rę- 

cznej krawiecczyzny,, zatrzymu- 
ją swój kształt, i są zupełnie 
czysto wełniane, gwarantowane 
trwałe kolory. 
Dobrze zrobicie, jeśli przyjdzie- 

Chłopięce Ubrania i Palta 
Nowe Zapasy — Nowe Style Po 

$6.00 do $20.00 
Otwarte we 

wtorki, czwar- 
tki i soboty 
wieczorem. 

Także otwar- 
te w niedzielę 
do południa. 

Róg Bine Island Ave. i 18-tej Ulicy 
~ <1 


