
NOTATKI METEOROLOGICZNE. 
W ciągu doby wczorajszej najwyż- 

sza temperatura 47 stopni, najniższa 

40 stopni. Normalna temperatura w 

tym dniu wynosi 55 stopni; nadwyż- 

ka temperatury w tym roku 263 sto- 

pni. 
Wschód słońca o godz. 4 min. 31 

rano. 

Zachód słońca o godz. 7 min. 1 

wieczorem. 

Sodx *rmao 41 stopni wyżej 0 
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Ogólnie pięknie dziś wieczorem ! 

jutro, w dalszym ciągu chłodno. — 

ł-igodny zmienny wiatr. 

Z prac i spraw SS. 
Nazaretanek w 

Chicago. 
Akademia. — Szpital. — 

l>om w Desplaines. 

Rok bieżący zaznacza się ży- 

wą ruchliwością i pracowitością 
skrzętną na tutejszych posterun- 
kach SS. Xajśw. Rodziny z Naza- 

retu, których Zgromadzenie w 

pomyślnym krzepiąc się rozwoju, 
wzrasta zarazem w zasługi wo- 

bec społeczeństwa, dla którego 

pracuje od lat wielu rzetelnie i 

niestrudzenie. 

Więc w Akademii przy Divi- 
sion ul·, jedynej wyższej uczelni 

polskiej dla dziewcząt w kraju tu- 

tejszym, przygotowują się do u— 

roczystego zakończenia roku 

szkolnego, które odbędzie się w 

dniu ligo czerwca w niedzielę, 
wieczorem, w sali wielkiej św. Sta 

" 

i sława Kostki: na popis ten, o- 

prócz pięknego i bogatego pro- 
gramu, przygotowano także przed 
stawienie specyalnie tłóma-- 

czonej sztuki religijnej „Patry 
cya", którą odegrają dawniejsze i 

obecne wychowanki Akademii.Po 

popisie odbędzie się « w gmachu 
Akademii wystawa robót ręcz- 

nych i wypracowań szkolnych u- 
czennic zakładu. 

W szpitalu _ znów p. w, 
Najśw. Maryi Panny z Nazaretu, 
którym jak wiadomo kierują i za- 

wiadują SS. Nazaretanki, zakoń- 
czono ostatnio kurs szkoły pielę- 
gniarek: z okazyi tej w zeszłym 

tygodniu odbyło się tam uroczy- 
ste zakończenie wykładów i ro- 

• 
* 

dzaj popisu, a zarazem wieczor- 
ku towarzyskiego, o nader efekto- 

wnym programie, na który złoży* 

ły się przemówienia: X. O'Cal- 

laghana, sędziego Owensa, dalej : 

śpiew pani Hayley, gra na skrzyp- 
cach dra Bambenka, gra na fortec 

pianie panny Schell, odczyt panny 
Mara i produkcye kwartetu; dy- 

plomy wręczył prof. dr. Ochsner 

następującym graduatkom, pan- 
nom : A. Zientara, M. Black, A." 

Hudak, M. Tickey, J. Heerey, K. 

Jones, A. Westby, J. Strutz, A. 

Kralovec, i M. Kemmerer. U- 

czennice przeważnie pochodziły z 

Chicago, nie brak ich jednak i z. 

miasta innych, a nawet i z dal- 

szych Stanów; z zadowoleniem za 

znaczyć należy wzrastającą licz- 

bę uczennic i praktykantek pol- 
skich pielęgniarstwie. 
Gdy piszemy o szpitalu, pra- 

gniemy przy okazyi wyrazić po- 
dziękowanie ze strony SS. Naza- 

retanek (prosiły nas o to) nowo 

mianowanemu sędziemu, rodako- 

Feerlees modełka sztuka 10c i 15c 

1336-1350 MILWAUKEE AVE 

Extra nadzwyczajne taniości 
— NA — 

i v # 

Wytnijcie ten 

KUPON 

DARMO, każdemu kostnaerowi przyno- 
szącema ten kupon, dany kopię „Peerless Fą- 
»hion Magazine", ref. cena 15c. Darmo w od- 
dziale modelek. „Peerlti· Fafhions" wykazują 
przeszło 1200 nowych fasonów dla dam, panien 
i dzieci. Koniecznie przyjdźcie po tę książkę 

— 

dostaniecie DARMO w oddziale modelek. 

6 50 1 S7 oamskie serż. surduty, spec $4.8 

$12 damskie czy. wel. serż. 1 Novelty surduty .. $6.98 

S 1.50 damsKe perkal. i gingam. suknie domowe 79r 

85c dziecięce pask. 1 kratk. suknie, 6 do 14 lat .. ftOc 

1.25 dziec. równe i kol, perkal suknie, po 79e 

39c dziecięce perkal. pralne suknie, po 22c 

1.25 Nottingham koronkowe firanki, parą . . . . 67c 

>2 Nottingham i Cable net koron, firanki, para 97c 

2c Scrim i Voile na firanki, jard 12'/2c 

15c jard szer. Fish Net, biały i Ecru, jard .. 7'/2c 

40c — 6 sloiv. lniane zasłony na okna, wszy. kol. 25c 

$1 szurk. portyery, do pojed. drzwi, wybór .... 5Pc 

2. >0 damsk;fc trzewiki. Pumps 1 oxfordy .... $1 .».> 

3.50 damskie Pumps. Colonial i Tango $2.50 

$2 dziew, b.ałe Buckskln trzewiki, para $1.38 

Cbłop. trźew.ki. Pat. Colt i Gunmetal *. $2.00 

2.50 chłop, trzew., Gunmetal. wiel. 9 do 13t£ $1.73 

1.50 panien. 1 dziec. Pumps. wiel. do 2, para 89c 

75c . and S. bluzki „Tapeless wszy wiel^po 39c 

50c męskif nieb. Chambray robocze koszule ... .29o 

25c Chłop, czapki, z pięk. weł. mieszanek, po . i2'/2c 

75c cbiop. pralne ubrania jasne 1 ciemne kol. . . 39c 

$4 chłop. Norfolk ubrania, wiel. do 17, po .... $2.48 

79c męskie okaz, negliż, koszule, po 48c 

50c męska Ealbriggan 1 Porosknit spod^ odzież 89c 

$1 męskie Forosknit union garnitury, po «9e 

15c damskie z niską szyją koszule bez rękawów . 8c 

25c damskie pięk. ba weł. z niską szyją koszule . t5c 

35c męskie \ chłop. Balbriggan koszule i gacie . 19c 

Chłop. Ucion garnitury, pięk. prążk. lub Mesh, za 23c 

lOc damskie czar, i cegl. baweł. pończochy, para 6c 

19c niem. czarne i kolor, baweł. pończochy, para lOc 

25c męskie okaz, skarpetki, czarne i kolorowe 12'/2c 

25c damskie czarne, białe 1 cegl. pończochy, para tOc 

25c chłopięce i dziewczęce grube pończochy para 13c 

25c damskie dobre Lisie pończochy, czarne i kol^ 15c 

8c Jard szer. biel, muślin, jard 4%c 

9c płęfe. Openwork biały Waisting, spec. jard .. 4'/2c 

8c gruba Roman Pice biel. mat, naręczniki, jard 4?jc 

10c bftyst na suknie, nowe wios. wzory, jard .. 5»4c 

25c ubław. Poplln, Pongee i jedw miesz. Crepe jd.8'/pC 

50c Brocaded Tussah Jedwab, 36 cali szer. jard . 29c 

jc pusz. Kitchen Klenzer. najl. w handlu. 3 za . . 8c 

Argo Glos? krochmal w kawał., reg. 5c, 3 paczki 8c 

Dobree zoaue U. S. Mail mydło do prania, kaw. 19c 

50e linka dc· bielizny. 100 stopowa, spec^ 29r 

>1.75 duże grube kotły do prania,_za 98c 

75c pel. wiel. rozciąg. rio firanek, środ. podpora za 49r 

Prezeska Towarzystwa 0- 
pieki nad Szpitalem 

Polskim. 
" 

Pani F. Wesferschulte. 

Jako prezeska „Ladies Auxilia- 

ry of St. Mary's of Nazareth Ho- 

spital", pani F. Wetcrschulte pra- 
cuje z wielką energię, by jak naj- 
większe powodzenia towarzyszy- 
ło koncertowi na rzecz Polskiego 

Szpitala. 
Koncert odbędzie się w niedzielę, 

24go maja, w sali śródmiejskiej 
„Auditorium" przy Wabash ave. 

i Congress ulicy. 
Na rozpoczęcie programu prze- 

mówi J. . X. Biskup Rhode. Głó- 

wną atrakcyą koncertową będzie 

słynny Chór 00. Paulistów, pod 

batutą X. William'a T. Finn'a, 

O. P. 

w i naszemu, panu Edmundowi 

Jareckiemu, który 
* 

w ostatnich 

dniach nadesłał do szpitala wiel- 

ką liczbę kwiatów, jakie mu w 

dniu jego inauguracyi ofiarowa- 
no. Za dobry ten czyn, który cho- 

rym naszym umilił choć chwil 

parę cierpienia — przesyłają panu 
Jareckiemu ze szpitala polskiego 
serdeczne wyrazy podziękowa- 
nia. ... : ( 

· m » 
· 

Przy szpitalu^ w którym we 

wszystkich oddziałach i salach 

wielkie panuje przepełnienie, 
wznoszą obecnie dwa nowe pawi- 
lony obszerne : buduje je architekt 

p. Schlacks, którego firma budo- 
wała i główny gmach szpitala. 
Tenże architekt buduje w Des- 

plaines, gdzie znajduje się dom 

i nowicyat SS. Nazaretanek, ob- 

szerną kaplicę, jakiej brak od 

dawna już odczuwano. Przy oka- 

zji wzmiankowanych budowli, 

dowiedzieliśmy się, że p. Schlacks 
— znany zresztą dobrze Polakom, 

bo parę polskich postawił kościo- 
łów, pragnął wejść w porozumie- 
nie z polskimi kontraktorami, 

chcąc im dać zamówienia do o- 

wych budouflj, niestety jednak 
Polacy nie reflektowali na te 

dostawy — mimo kilkakrotnych 

prób i zapytywali ze strony p. 

Schlacksa; proszono nas o poda- 

Oto są $5 war- 
tości za tylko 

$0 9J 
1 Wielko, 

I 6 do 17 
J_J?L_ 

Matki! Warto przejeeh>i<i się do 
jednego z naszych s k łado v za u 

braniem dla wałęso chłopca. 
„Loop" składy żądają $"» /.a te sa- 
me wartości jakie my ofiarujemy 
po $x.93. Oszczędźcie. ponieważ 
jeeteśraj poza dvetryktem wyso- 
kiej dzierżawi*. Ubrani· są najle- 

piej zrobione i osioją się „ciężkie- 
mu noszeniu". 

Czysto wełniane nieb. serżo- 
we lub piękne mieszanki — 
$5 gatunek — tylko $3.0 

Ini.e $2.93 do $10 

YONDORF * CLOTHING CO* 
\'· Bur- 1 0 ckla/łu MHinuk#· i 
H.letedtjl. * dRieuj chicago Avenue. 

.. „Ptz« dystrykt·!· wysokii) ftiartivy". 

ttvirt· «· «torki i civtriki OI «iictfr. ^ 

I ! 

Oszczędźcie 1.05 na 

Chłopięcem 
ubraniu. 

Z ostatniej chwili 

Croźnypoźarwprze- 
ludnionym budynku. 
Strażak ratuje troje bez- 
przytomnych dzieci. 

Szczury powodują pożar. 

Groźny pożar wybuchł dziś ra- 
no w trzypiętrowym budynku mu 

rowanym pnr. 1652 West 44-ta ul. 

na „Town of Lake", w którym 
mieszka podobno 18 familii i wiel- 

ka liczba stołowników. Wszyst- 
kie mieszkania mają być przepeł- 
nione, to też gdy pożar wybuchł 
w składzie wiktuałów F. Rusa- 

nowskiego na pierwszem piętrze, 
wszystkim mieszkańcom groziło 
poważne niebezpieczeństwo, gdyż 
wszyscy jeszcze spali. Strażacy 

1 

musieli wszystkich budzić, a wie- 
le osób formalnie wynieść. Cała 
familia Józefa Cichowskiego, mie 

szkająca na drugiem piętrze była 
bezprzytomna. Porucznik J. J. 
Galvin wyniósł troje dzieci1: 2 

chłopców i jedną dziewczynkę. 
Rodziców wyratowali policyanci : 

J. Stachowski i J.* Apczyński ze 

stacyi „New City". 
Pokojami do wynajęcia zarzą- 

dza Andrzej Chaczkowski i jego 
żona. 

Pożar powstał w składzie : 

rozszerzył się do drugiego piętra 
gdzie zniszczył urządzenia, za- 

nim go ugaszono. Strata wynos 

$3,500. 
Szef batalionu Lacey twierdzi, 

żc pożar spowodowały szczury, 

które dorwały się do pudełek ze 

zapałkami w składzie i gryzeniem 

spowodowały ich zapalenie się. 

nie tego do wiadomości, gdyż ar- 
chitekt pragnie być w porządku 
na punkcie swego do polskich 
przedsiębiorców stosunku, a tak-- 

i SS. Nazaretanki żądały aby 
prace polskim oddano 

' dostaw- 

com, na czem im bardzo zależa- 

ło. 
• ' 1 (.*>', . 
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Tyle nowin na dziś: dość jak 
na jedną okazyę; przy najbliższej 
sposobności więcej podamy 
szczegółów i spra w ,sj>oł z st w o 

nasze żywotnie obchodzących, a 

więc przedewszystkiem z życia w 
Akademii i ze Szpitala. 

Oddajmy Hołd 

Kościuszce! 
W każdym roku w manifest*— 

cvi oddania czci i hołdu naszemu 

bohaterowi, biorą udział i śpiewa- 

cy, tak i w tym roku powiniśmy 
być temi czynnikami. 

Przed kilku miesiącami mie- 

liśmy sposobność zespolić kilka- 
naście Chórów śpiewackich ; na 

jednej estradzie, z pięknym li- 

tworem „Po Nieszporach przy 

Niedzieli", który wypadł nadspo- 
dziewanie doskonale. Nadarza się 
teraz sposobność, aby poraź dru- 

gi, przed kilkutysięczną Polonią 
ii stóp Tadeusza Kościuszki tę 

samą Pieśń odśpiewać. 
Przeto zapraszamy, Szanowną 

Drużynę, która ten utwór posia- 
da, i brała udział w występie pod- 
czas koncertu i jubileuszu Chóru 

Chopina. — Chóry, które brały u* 

dział są następujące: Panien Hal- 
ka; Filaretów; Panien Jutrzenka; 
Nowe Życie; Filomenów; Fil- 

harmonia; Moniuszko; Paderew- 

skiego; Harmonia nr. 1.; Związ- 

ku Polek; Dembińskiego; Wan- 

da; Lira; Śpiewu i Dramatu Wi- 

sła; i Chór Chopina nr. 1. · 

N'a wspólną lekcyę zaprasza >ię 
szan. Chóry na każdą niedzielę 
popołudniu na <i-gą godzinę i śro- 

dę wieczorem na 8-mą, aż do 31go 
maja. do hali Walsha, narożnik 

Noble i Emma ul. 

Zarząd Okręgu I. Zw. Śp. Pol. 

w Ameryce. 

P. S. — Nadmieniamy, iż spe- 
cyalne 'zaproszenia do Chórów 

wysyłane nie będą, z powodu kró- 

tkiego czasu. 

Koleżanki i koledzy, czytając tę 
odezwę, są proszeni o dalsze da- 
nie hasła Ar swojem Ohópze, aby 
tenże w jak najsilniejszej liczbie 

stawił się na lekcye. 

^SSTAp! ej£f? 
fiAN FM.5, KIENT JER 

Sty JfR KAMYN 
AN DE 

OFYSER OF DE LŁOH ? 

Stąd wdz trzeszcz/, a stamtąd rznie tramwaj z łoskotem 

W pośrodku ,.Cop" — jak między kowadłem a mtotem: 
W niebezpieczeństwie palka, co bila po pałach 
Ratuj kto w Boga wierzy! Policyant w opałach. 

Skandaliczne Rządy 
Niezaieżników. 

Dr. Tomaszewski nie jest lekarzem u- 
poważnionym do praktykowania. 

Przed sędzią Scully odbył się 

wczoraj proces pryczera Jana Ko- 

łodziejczyka i dra Józefa Toma- 

szewskiego, który żadnym leka- 

rzem nie jest. 
Kołodziejczyk przyznał się 

wczoraj do tego, że był suspen— 

dowany w urzędzie pryczerskim 
przez kierowników niezależnictwa 

na termin 18 miesięcy. Powiedział 
on także, że brał dla siebie czwar- 

tą część kolekty zebranej przez 

siebie i że przy różnych świętach 

urządzano zabawy, na których 

spijano wódkę, wino i palono pa- 

pierosy. 
„Dr." Tomaszewski przyznał si·^ 

do tego, że przyjmował kolekty, 
lecz przeczył stanowczo jakoby 
miał co do czynienia z przytuł- 
kiem dla sierot niezależnych. Tak 

on jak i Kołodziejczyk powiedzie- 
li, że nie mieli nic do czynienia z 

kierownictwem ochronki. Toma- 

szewski powiedział, że nie wie kto 

ochronką kieruje. 
Zastępca prokuratora stano- 

wego udowodnił wczoraj, że , na 

ogrzanie 1? pokojowego zakładu 

zużyto tylko 6 ton węgla zeszłej 

zim% 
Kołodziejczyka pytano się, co 

robiły „zakonnice"' przez niego 

„wyświęcone". Marya Smidt ze- 

znała w zeszły piątek, że opuści- 
ła zakład dlatego, iż dowiedziała 

się, że niema nic wspólnego z 

Kościołem Rzymsko-Katolickim. 
Smidtówna zajmowała się kolek- 

tą. 
— Prały — odpowiedział Koło- 

dziejczyk — czyściły dom i kole- 

ktowały. 

Kołodziejczyk przyznał się do 
tego. że urządzano różne „party" 
i spijano wódkę, wino i palono pa- 
pierosy. W trzech miesiącach sko- 
lektowałem około $150 i dosta- 

łem z tego 25 procent — mówił 

Kołodziejczyk. Dałem te pienią- 
dze Tomaszewskiemu. 

Kołodziejczyk powiedział, że 

na pryczera „wykropił" go Ko- 

złowski roku li 09. 

Tomaszewski przyznał się d·» 

tego, że sypiał w zakładzie, ale 

pożywienie dostawał w restaura- 

cyi. 
— Pożyczyłem $?,000 temu za- 

kładowi. Pieniądze dałem kucha- 
rzowi, który kupował pożywienie 
dla sierot. 

Tomaszewski przedłożył wczo- 

raj trzy pokwitowania: jedno na 
$100, a dwa na $50. Pokwitowa- 

nia te wydał Kołodziejczyk. Ko- 

łodziejczyk użył tych pieniędzy 
na utrzymanie domu, jak mówił 
Tomaszewski. 

— Czy postawiono pana kie- 

dy w stan oskarżenia? 
— pytał się 

prokurator Tomaszewskiego. 
— Nie chce na to pytanie odpo- 

wiedzieć — brzmiała odpowiedź. 
— Czy jesteś pan obecnie w 

stanie oskarżenia? 

— Nic wiem — powiedział To- 
maszewski. 

Dalszy ciąg tej sprawy odbędzie 
się dnia ii Igo maja. 

W następujących miejscach 
można nabyć „DZIENNIK CHI- 
CAGOSKI": 4157 Armitage av., 
i na narożniku 44-ej i Grand avr. 

są Bondi Realnościowe kupione 

,„m "BEZPIECZNE? 

PONIEWAŻ 

2 Poręcznie jest pewne, wi* 
• dzialne i przyno s z c a 

zysk własność, z wartością łatwą 
do obliczenia i zawsze otwarta dla 

osobistej egzaminacyi kupującego 
bondy. 

W sumach od $100 do $500 

przynoszące 5l4 i proc. od sti. 

Dojrzeją w jednym do pięciu latach. 

CZEMU 

Otwarty w« 
wtorki i 
»ob»:y wi«* 
eterem. 

"Niech mu 
I bmU bfd'-e 
1 
·* bu- 

Jaki Gazo 

wy Piec 

w Twem 

Nowem 

Mieszka- 

niu? 

Powinien być „Composite" 
Nie poświęcajcie swego zdrowia, humoru 

i dobrego wyglądu, 

męcząc się gotowaniem na starem piecu. 

Dostarczyliśmy 

„Composite" Gazowe Piece 
do 90,000 chicagoskich kuchni. Piece te z dwoma piecykami do go- 

towania, ogrzewane jednym płomieniem, zaoszczędzają więcej jak 

piece które sa ogrzewane węglem do których jest dołączony poje- 

dyńczy piecyk gazowy. 

Pamiętajcie także, że dowiezimy wam „Composite" piec 
dar- 

mo i pozwolimy wam spłacić go małemi ratami wraz z rachunkiem 

za gaz. 

Wybierzecie sobie jeden z pięćdziesięciu różnych kształtów w 

jakimkolwiek z naszych filialnych składów lub też w naszym wiel- 

kim budynku w śródmieście. Składy otwarte wieczorami do godziny 

9,we wtorki, czwartki i soboty. 

The Peoples Ga* Light & Coke Company 
Peoples Gas Building Téléphoné Randolph 4567 


