
DZIAŁ DLA-KOBIET. 
OBIADY NA CAŁY TYDZIEŃ. 

Niedziela, 21 maja. 
Rosół z kury z pulpetami. 
Mięso z biszamelem. 
Ryż sypki. — żelatyna cytrynowa. 

Szpinak. 
Omlet ananasowy. Czarna kawa. 

PONIEDZIAŁEK, 22 maja. 
Zupa śmietankowa ze szpinaku. 
Wołowina z pezami na parze. 
Pieczone cebule. — Kartofle z majo- 

nezem. 

Sucharki. — Mazmelada. 

Wtorek, 23 maja. 
Zupa ze szczawiu. 
Kotlety wieprzowe. 
Kwaśna kapusta. — Kartofle zwyczaj- 

ne. 

Kukurydza z tartym chlebem. 

Pasztet z rubarby (Pie-plant). 

środa, 24 maja. 
Zupa selerowa. 
Pieczeń jagnięca. 
Kartofle. — Sałata. 

Legumina z kukurydzianej mąki. >j 

Czwartek, 25 maja. 
Barszcz. 
Pasztet z jagnięciny. 
Fasola z pomidorówką. — OgtfrkL 
Tapioka z daktylami. 

Piątek, 26 maja. 
Zupa z prasowanej owsianki. 
Rybą nadziewana ze szpinakowym so- 

sem. 

Makaron. — Sałata z Jabłek i cebuli. 
Pałeczki ze sera. 

Sobota, 27 majac 
Zupa kartoflana. 

Zrazy zawijane z kapustą. — Karto- 
fle. 

Placek z szodonem. 

PRZEPISY KUCHENNE. 
Omlet ananasowy. — Ubić 4 jajka 

doskonale, dodać 4 łyżeczki wody, o- 

drobinę soli. Włożyć łyżkę masła na 

patelnię, skoro roztopnieje, wlać jaj- 
ka. Ananas powinien poprzednio być 
przyrządzony, utrzeć na tarce i ugo- 
tować go z cukrem. Skoro omlet go- 

towy, włożyć parę łyżek ananasu w 

środek, przełożyć omlet, wyłożyć na 

ciepły półmisek i resztą owocu pokryć. 
Najlepiej Jest mieć ananas nieco o- 

grzany. 
Kawa z mlekiem lub śmietaną. — 

Kawę tylko rano należy pić z mlekiem 

lub śmietaną. Po obiedzie, jeżeHi 
ktoś używa, najlepiej jest pić czarną 

kawę, bo wtenczas pomaga trawieniu, 
lecz używana z mlekiem albo śmie- 
taną, powoduje niestrawność, a cu- 

kier sprawia farmentacyą żołądka. 
Kawa jest to tylko napój, ale nie jest 
posiłkiem. Hiszpan! uchodzą za najle- 
pszych znawców kawy, lecz Ameryka- 
nie najwięcej jej używają. 

Pasztet z jagnięciny.—Pozostałą ja- 
gnięcinę z dnia poprzedniego drobno 
usiekaćL Osobna ugotować makaron 
1 nim wyłożyć półmisek wysmarowa- 
ny masłem, w środku zaś ułożyć mię- 
so zmieszane z dwoma jajami 1 do- 

prawione solą 1 pieprzem. Przykryć 
półmisek, wstawić do rondla z wrzącą 
wodą 1 piec około 20 minut, potem 
przewrócić półmisek, aby potrawa cał- 
kiem wyszła 1 zalać sosem pomidoro- 
wym. 

Zupa * prasowanej owsianki. — U- 

gotować kaszę rzadko, dodać krążek 
cebuli, pół filiżanki drobniutko po- 
krajanej seiery, listek bobkowy, ły- 
żeczkę soli 1 cokolwiek pieprzu, łyżkę 
masła 1 zagotować jeszcze raz, potem 
przecedzić, dodać filiżankę mleka 1 

gorące podawać. Można w inny dzieli 
dla dzieci albo chorych zamiast masła 
dodać łyżeczkę ekstraktu wołowego 1 
do filiżanki mleka wbić 2 jajka, tylko 
baczyć trzeba, aby po dodaniu jaj 
Więcej zupy nie zagotować. 

Szpinak, a hygieniczna jego 
wartość. 

Szpinak' dla hygienicznej swej 
wartości jest jedną z najpożą- 
dańszych jarzyn. Jest zdrowy i 
chłodzący, a przy tem przeczysz- 
czający krew. W wielu wypad- 
kach jest nawet przepisywany 
jako lekarstwo, ponieważ mieści 
w sobie sporą ilość saletry czy- 
stej i tęgiej wprost z przyrody. 

Szpinak jest zarówno zdrowy 
dla dzieci, jak dla starszych osób. 
W razie ścieśnienia dyety Wywo- 
łującej dolegliwości żołądka lub 

wątroby, jest bardzo często sku- 

tecznem lekarstwem. W' ogóle 
podczas wiosny i lata jest je- 
dną z najużywańszych jarzyn, i 
powinien znajdować się na każ- 

dym stole przynajmniej raz na 

tydzień. 
Szpinak trzeba gotować bardzo 

sucho, gdyż zawiera sam w sobie 

dużo soku, a rosołu, który się u- 

tworzy, nie powinno się wyle- 
wać, gdyż zawiera on największą 
część medycznej esenc.yi z owej 
zdrowotnej jarzyny. Po przece- 
dzeniu trzeba wodę zachować, a- 

by następnego dnia dodać do zu- 

py — do zwyczajnej warzywnej 

albo do wykwintnej zupy śmie- 

tankowej ze szpinaku. 
Szpinak należy zawsze w kilku 

wodach przepłókać, aby piasek z 

liści zupełnie usunąć,korzenie od- 
rzucić i wszystkie zżółkłe listki 
tak samo. Zalać zimną wodą na 

godzinę, następnie wyjmując 
rękami kłaść do saganka, mło- 
de listki zabiorą z sobą dostate- 

czną ilość wody, do starszych 
trzeba wlać około filiżankę wody 
wrzącej, potrząsając, często, aby 
nie przypadło do saganka. 

Gotować około 15 minut, na- 

stępnie dodać łyżeczkę soli i go- 
tować jeszcze około 10 minut; w 

tym czasie powinien być gotowy. 
Teraz należy zlać wodę do czy- 

stej miski, aby następnego dnia 

albo zaraz użyć do zupy. Gdy 
już zupełnie odcedzony, trzeba go 
drobniutko usiekać, następnie 
włożyć do naczynia, dodać cokol- 
wiek masła, parę łyżek śmietany 
i odrobinę pieprzu*. Do smaku, je- 
żeli kto lubi, można wetrzeć tro- 

szeczkę muszkatołowej gałki al- 
bo cokolwiek soku cebulowego. 
Pozwolić tuszyć na kilka chwil, 
mieszając często najlepiej dre- 

wnianą łyżką. Podawać z pokra- 
janymi twardymi jajami. 

Szpinak okropnie maleje w go- 
towaniu, tak, że pół peka zale- 

dwie starczy na 6 osób. Odpo- 
wiedni jest na jarzynę do cielę- 
ciny. Można także kupić zapra- 
wiany. 

Gałki szpinakowe. — Pozosta- 

ły gotowany szpinak można zu- 

żytkować z tartymi kartoflami, 
formując małe gałeczki, uma- 

czać w rozbitem jajku, potem w 

okruchach chleba i smażyć na 

piękny złotawy kolor. 
Souffle szpinakowy. — Z pozo- 

stałego zimnego szpinaku można 

zrobić souffle, kombinując fili- 

żankę szpinaku z mocno rozbitem 

jajkiem (żółtko tylko). Miesza- 

jąc na ogniu chwil kilka, aby się 
zsiadło, lecz nie dłużej, postawić 
w chłodnem miejsc.u, a gdy już 
ostygnie, dodać ostrożnie tęg-3 
pianę z trzech białek. Włożyć 
masę do oddzielnych foremek i 

wstawić do gorącego pieca na 10 

minut. Zaraz podawać, aby nie 

opadł. 
Sos szpinakowy do ryb. — U- 

gotować 2 kwarty szpinaku wy- 

żej wymienionym sposobem. 
Wydobyć wszelką wilgoć i jarzy- 
nę utrzeć w moździerzu, włożyć 
do rondelka, zalać wolno białym 
sosem zrobionym z mąki, masła i 

mleka. Mieszać, aż gładko zacią- 
gać się będzie, przyprawić solą, 
pieprzem i podawać do ryby. 

Zupa śmietankowa ze szpina- 
ku. — Użyć soku od ugotowane- 
go szpinaku, dodać mleka potrze- 
bną ilość, oraz dwie łyżki mąki i 

dwie masła. Skoro masa dostate- 
cznie zaciąga się, doprawić solą, 
pieprzem i wlać do gorącej wa- 

zy, przed samem wydaniem wło- 

żyć filiżankę bitej śmietany. 

CZYSZCZENIE DOMÓW. 

Porządna, czysta gospodyni nie 

potrzebuje specyalnie wyznaczać 
czasu na gruntowne przewietrza- 
nie i czyszczenie domu, bo u, niej 
dniem czyszczenia jest każdy 
dzień w roku, szczególniej dwa 
ostatnie dni tygodnia. 

Wiedząc że obrazy zawsze pył 
chwytają, wie także że tak samo 

i ściany, chociaż tapetowane, są 

zakurzone, a więc gdy tego po- 

trzeba, czyści je na razie. Firan- 
ki często wywiesza na powietrze, 
to wiatr pył wytrzepie, okna ró- 
wnież przynajmniej raz na mie- 

siąc wyciera, nie mówiąc już o 

posadzkach, które zawsze tak są 

czyste, aż miejscami jak łysina 
świecą. Pościel każdy tydzień 
przewietrzona, to też łóżka w 

niej czyste są, i chyba tylko ko- 

bierce, strych i piwnica zwracają 
na się szczególniejszą uwagę obe- 

cnie. Te muszą być koniecznie 

uporządkowane na lato, albo- 

wiem przez zimę zostały zanie- 

czyszczone, chociaż samym tylko 
pyłem, popiołem i pajęczyną. Po 

ustawieniu zbytecznych artyku- 
łów, należy piwnicę doskonale 

* przewietrzyć y&s\i$zyć, następ- 
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Słowo do Publiczności 
Względem Gwarancyi Fabrykanta. 

Gotowa do noszenia odzież osiągnęła taki wysoki stopień dosko- 

nałości że fabrykanci lepszego rodzaju dołączają absolutną gwa- 

rancyę do każdego artykułu przez nicli wyrabianego. 
Zazwyczaj wyrażenie "gwarancya" jest nic nie znaczącym, 

czczym frazesem, lecz gdy używane przez fabrykantów których 
wyroby my reprezentujemy, jest ono absolutnym kontraktem zu- 

pełnego wynagrodzenia szkody jeżeli ich produkt nie odpowiada 
wszystkim pierwszorzędnym wymaganiom przez nich nałożonym. 

Teraz pragniemy dodać naszą gwarancyę i zaręczyć wam 

że nasza reputacya zależy od każdej rzeczy na sprzedaż o- 

fiarowanej. W każdym wypadku, niezadowolenia powsta- 

jącego z lichego gatunlcu materyału, niedoskonałego icykoń- 
czenia, niewłaściwego fasonu albo nieakuratnego dojpasowa' 
nia, chętnie przyjmiemy z powrotem ten artykuł i zwrócimy 
pieniędzy za niego wydane. Chcemy aby publiczność przy- 

jęła powyższe zdanie jako nasz stały kontrakt i zastoso- 

wała go do kflżdego ogłoszenia naszego. 

Męzkie Gwarantowane Ubrania- $10 do £30 
Mlodzieńce Gwarantowane Ubrania £7.50 do $20 

Dziecięce Gwarantowane Ubrania I3 do $12 

Belmont-av. 1 DWA SKŁADY j. Mihcaukee-av. 
i Lincoln-av. "t ■ * Division-ul. 

nie przyczepić wąż do hydrantu 
i cały sklep, przedział na zimowe 

prowianty jak i na węgle, każdy 
kącik zlać wodą, która spłynie do 

ścieku, zabierając z sobą pajęczy- 
ny, mysze gniazda itp. robactwa. 

Pozostawiszy okna otwarte przez 

parę dni, piwnicę będzie się mieć 

czystą, świeżą i suchą. 
Ze strychem tak postąpić nic 

można, lecz można kurzawę po- 
ścierać i posadzkę czysto zmyć. 
Co zaś do kobierców, to najlepiej 
latem wcale ich nie rozpościerać. 
Mamy obec.nie tyle nowych ga- 
tunków lakieru i farb, że naj- 
brzydsza podłoga stanie się pię- 
knie połyskującą i można ją po- 
tem tylko letnią wodą zmyć, a bę- 
dzie zawsze czysta i przytem jest 
zdrowiej mieszkać w takiem mie- 

szkaniu. Można dla upiększenia 
pokoi położyć jedną lub dwie ro- 

gożki słomiane lub warpowe. 

Czego nie można jednak zanie- 

chać, to pozostawienia futer i 

wełnianych rzeczy bez pilniejsze- 
go doglądu. Wszelkie wełniane 

materye i futra muszą teraz być 
dostatecznie przez parę dni kąpa- 
ne w promieniach słońca i pył z 

nich wywabiony za pomocą prę- 
cika trzcinowego albo niezbyt o- 

strej szczotki. Szczotką można 

przedzielić włosy i dojść do 

gniazd molich, które trzeba ko- 

niecznie wyrugować, bo jeżeli te 

pozostaną, to nie pomoże żaden 

śro<tfck, mole się wylęgną i na 

drugi sezon napewno dziury w 

rzeczach będą. 
Po wyczyszczeniu futer z pyłu, 

tłuszczu i innych plam, najlepiej 
jest zawinąć je w świeże gazety i 
szczelnie owiązać szpagatem. 
Mole nie cierpią czernidła dru- 

karskiego. Można je tedy bez o- 

bawy ułożyć na strych a przy- 
czepiając karteczkę z opisem za- 

wartości, gdy potrzeba, łatwo 

jest dostać rzecz bez naruszania 
wszystkiego. Utrzymują nićktó- 
rzy, że gorącka szkodzi futrom, 
lecz to jest bezpodstawne mnie- 

manie, albowiem nie gorączka, 
tylko powietrze wabi mole na 

wełny, dla tego też wyraźnie za- 

strzegam, aby starannie były o- 

winięte i owiązane. Dla pewno- 
ści, jeżeli kto nie ufa koniecznie 

gazetom, można pomiędzy prze- 
kłady włożyć cokolwiek waty u- 

maczanej w cedrowym oleju. Ga- 

zety albo papier smolny, których 
f używają do pokrycia budowli, 

są lepsze, naiżeli kulki na mole, 
tabaka, kamfora albo pieprz. 

Dobrze jest także mieć jakie, 
wielkie pudlo albo kufer, do któ- 

rego podczas lata można pocho- 
wać futra i wełny, na zimę zaś 

ułożyć latowe ubrania; lecz na 

każdy sezon trzeba dobrze kufer 

wytrzeć wodą z jakim antysep- 
tem jak benzyna, kerosyna, amo- 

niak albo tylko soda lub sól i do- 
skonale na słońcu osuszyć. 

Kapelusze trzeba także dobrze 

T$Tyszczotkować, kokardy wypeł- 
nić cienką bibułą, spinki owinąć 
w delikatny papier, pióra najle- 
piej zdjąć i wszystko starannie 

owinąć w jedwabny papier, wło- 

żyć do pudełka i pudełko jeszcze 
owinąć w gazety. Wszystko to 

nie zajmie tyle czasu, jak się 
zdaje, a przynajmniej zabezpie- 
czy się na drugą zimę, przeciw te- 

mu, iż jak to często słyszymy, 
mole pogryzły kapelusze, a cza- 

sem bardzo kosztowne pióra zu- 

pełnie bezużyteczne się staną. 
Suknie i staniki najlepiej po- 

wiesić w długość, oszywając je 
w -czystą materyę albo starzyznę. 

Rękawiczki, zwłaszcza skórko- 

we, ułożyć gładko do blaszanych 
pudełek, owinąwszy poprzednio 
w miękką bibułę. 

Trzewiki otarte z pyłu lekko 

posmarować wazeliną, czubki 

wypełnić papierem i każdy oso- 

bno owinąć w papier i ustawić. 
Białe jedwabne albo wełniane 

rzeczy układa się w niebieski pa- 

pier, aby zapobiedz zżółknieniu. 
Krochmalone artykuły każdym 

razem powinny pierwej być za- 

prane, albowiem krochmal tnie i 

płowi materyą. 

pamiętajcie 

o sierotkach. 

ETO jeszcze nie zam6wił pisemka 

"SIEROTA" 
tygodnika z którego czysty dochód prze* 

znaczony na korzyść 

Polskiego Domu Sierot w AvondaIe 
niechaj nadeśle swój adres a poślemy mu 

numer okazowy bezpłatnie. 
Eto nadeśle dwóch nowych Abonentów 

i sam zapłaci prenumeratą na jeden rok, 
ten otrzyma małą książeczką do nabożeń- 
stwa, jako pamiątką od Sierotek. 

Na żądanie wysyłamy wszystkie numera 
od początku bieżącego roku. 

Adresować należy: 

«CTrDATA» 81 Ingraham St 
MtnUiA CHICAGO, ILŁ. 

Specyalna Oferta 
na Męzkie 
Ubrania. 

Piętnasto Dolarowe Ubrania po 

$9.85 
Staranne czuwanie nad sposobnościami 
handlowemi było rezultatem pomyślne- 
go zakupna przeszło 400 męzkich mod- 
nych ubrań, które miały być sprzedawa- 
ne po $15.00, lecz kupiliśmy je za taką 
zdumiewającą nizką cenę że sprzedawać 
je będziemy po 

$9.85 
Fasony są pojedyncze i dubeltowe w piersiach, wszystkie najnow- 
sze wzory i kolory, i gwar. że są czysto-wełniane i zatrzymają swą 
formę i kolor. Jeżeli macie zamiar kupić ubranie, to zaoszczędzicie 
sobie niemało pieniędzy korzystając z tej wielkiej sposobności. 

RÓG BLUE ISLAND AYENUE i 18-tej DLICY. 

»T 

Jeżeli chcecie zobaczyć najpiękniejszy i najmodniejszy wybor^ 
kapeluszy damskich, wtenczas przyjdźcie do 

M. DROZDOWICZA, 
500 Milwaukee Ave.f naprzeciwko Elston Ave. 

Wybór jego składa się z 35000 kapelu- 
szy. Po co chodzić po innych eztoracb I 

czas marnować, kiedy dostać możecie od 

razu co chcecie i to po tych samych ce- 

nach, jakie te małe sztory mnie płacić 
muszą. Jak każdemu wiadomo, mam 

największy hurtowny skład kapeluszy 
damskich w Ameryce. U mnie stale pra- 

cuje od 50 do 60 ludzi. Przyjdźcie wcze- 

śnie a unikniecie natłoku. Sprzedaję 
modne damskie kapelusze po $2.60 za 

które w innych śztoracb żądają $6.00. In* 
ne kapelusze damskie sprzedaję stósua- 
kowo tanio. 


