
DZIAŁ DLA KOBIET. 
OBIADY NA CAŁY TYDZIEŃ. 

Niedziela, 4go czerwca. 

Bulion, z kluskami biszkoktowymi. 
Kurczęta pieczone. 
Tarte kartofle. — Sałata z ogórków. 
Krokiety poziomkowe. 
Mus wanilowy. 

Poniedziałek, 5go czerwca. 

Zupa z sa^o. 
Sztuka mięsa zrazowa. 

Pomidory na sałatę. — Pieczone kar- 

; tcfle. 

Legumina norweska. 

Wtorek, 6go czerwca. 

Zupa z łupanego grochu. 
•Cielęcina z biszamelem. 
Gałki szpinakowe. — Gęsty ryżt 
Pasztet z rubarby. 

Środa, 7go czerwca. 

Zupa z poziomek i śmietany. 
Sztuka mięsa tuszona. 
Kartofle nadziewane. — Szparagi. 
Budyń z kapusty. 

Czwartek, 8go czerwca. 

Zupa z grzankami. 
Ozór wołowy z rodzenkowym sosem. 

Makaron gęsty. — Sałata. 
Ryż z konserwą, z fig i rubarby. 

Piątek, 9go czerwca. 

•Zupa pomidorowa. 
Ryba faszerowana. 
Kartofle z majonezem. 
Legumina śliwkowa. 

Sobota, 10go czerwca. 

Zupa zaciągana z marchewki 1 kapu- 
sty. 

Befsztyk z cebulowym sosem. 

Kartofla "Chow Chow" (mieszanka 
ogórkowa Heintza). 

Meryng w szodonie czekoladowym. 

PRZEPISY KUCHENNE. 

Krokiety poziomkowe. — Ugotować 
filiżankę ryżu do miękkości, żółtka z 

3 jaj, łyżkę stołową cukru, małą łyże- 
czkę masła i ekstraktu albo kilka roz- 

tartych poziomek ubić na pulchną ma- 

sę, uformować gałki, włożyć dużą ja- 
godę w środek, utarzać w sucharku, w 

jajku i powtórnie w sucharku i sma- 

żyć w gorącej tłustości. 
Legumina norweska. — Filiżankę 

sago zamoczyć w wodzie na 4 godziny, 
ugotować około 2 filiżanki jakiego o- 

wocu, jak agrest lub świętojanki, do- 

prawić cukrem, przefasować przez si- 

to, zmieszać z sago I gotować do mięk- 
kości Wylać do formy, a gdy zimne, 
wyłożyć i podawać z bitą śmietaną. 

Konser*wa z fig ! rubarby. — 2 funty 
rubarby (pieplant), Jeden funt fig, po- 
krajać i gotować około 2 godziny, skot- 
ro miękkie wsypać funt cukru 1 goto- 
wać jeszcze około godzinę, aż sos za- 

gęstnieje. Uważać trzeba zwłaszcza 

przy końcu, aby konserwa nie przypa- 
dła do rondla, podawać na chleb albo 
na deser do ryżu z kremową pianą. 

Legumina śliwkowa. — Ugotować 
pół funta śliwek, w pół filiżance sher- 

ry wina i tyleż wody. Gdy dostatecz- 
nie miękkiej wyjąć pestki. Wyłuszczyć 
około ćwierć funta migdałów i prze- 
prowadzić przez maszynkę albo dro- 
bniutko utłuc. Wysmarować miskę 

i około 4 uncye czekolady proszkowa- 
nej do mleka, wstawić rondel do dnl- 

giego z wodą 1 mieszać na ogniu, aż 

zgęstnieje. Wylać do ozdobnej mise-' 

czżi,. a skoro ostygłe, pokłaść białe 

wysepki na wierzch. 

Narożnik robotą mereżowaną. 

Pożycie domowe. 

Są mężowie, którzy chwilki 
czasu w domu nie posiedzą: coś 

jakby ich kłuło, że skoro kolacyę 
spożyją, pomimo iż są strudzeni 
po dziennej pracy, już dalej do 

sąsiada na pogawędkę, kopciuclię 
no i kieliszeczek, bo w domu żo- 

na nie pozwoli na takie rzeczy. 

Co się tam dalej dzieje u tego są- 
siada? Obmowa, oszczerstwo, 

krytykowanie kazań niedziel- 

nych, skargi na żonę; dzieci są- 

siada mają uszy, na drugi dzień 

opowiadają gorsząoe rzeczy in- 

nym dzieciom, a; nawet sąsiadka, 
która wieczór poprzedni przy- 
wtarzała i wyciągała słówka, z li- 

tości, tak pod sekretem (aby do- 

tknąć) opowiada ci, jaki to ten 

twój mąż nieroztropny i fałszy- 
wy, jak to nie potrafi ocenić twej 
pracy i zabiegów, ale w sercu 

myśli sobie: "dobrze jej tak bo 

ona za dumna, aby do nas też 

przyszła i język rozplotła." 
Tak się mniejwięcej dzieje po- 

między niższą klasą i ludźmi gor- 

szego charakteru, chociaż są i 

mężowie^którzy wieczorem przy- 

niosą drzewa, wody, itp. drobne 

usługi wykonają, a nawet znam 

takich, że pomogą prać większe 
sztuki, zwłaszcza jeżeli jest ma- 

szyna, i podłogę zmyją, jedynie, 
aby ulżyć żonie. Bo czyż żony 
— matki zadanie nie jest trudne? 
Ona jest sternikiem ogniska do- 

mowego i jak zarządzi, albo przy- 

najmniej jaki projekt w pierw- 
szych dniach pożycia małżeńskie- 

go wytknie sobie, takim kierun- 

kiem całe życie płynie. Jeżeli jest 
oszczędna i pracowita, a przytem 

Kobota krzyżykowa na kanwie lub szydełkowa.1 • 

i 
masłem, posypać rząd rozwałkowane- 

go sucharka, rząd śliwek i pokryć czę- 
ścią migdałów, znów rząd sucharka 
itd. aż wszystkie się zużyje; przyci- 
snąć mocno z wierzchu, zalać filiżan- 

ką osłodzonej śmietany, w której ubi- 
to 2 żółtka i wstawić miskę do drugiej 
z wodą, z wierzchu przykryć i piec na 

parze około 45 minut. Po upieczeniu 
wyłożyć z miski i podawać zimne z 

szodonem, albo cytrynowym sosem. 

Meryng w szcdonic czekoladowym. 
— Odłączyć białka od 3 żółtek i ubić 
Ba tęgą pianę. Wlać 2 filiżanki mleka | 
do szerokiego rondla, a skoro poczyna 
się gotować, kłaść łyżką pianę ilość 
Jajka, tylko po parę na raz, uważać, 
aby się nie złączyły i gotować około 

minutę, potem wyjąć łyżką durszla- 

kową i położyć na sito, aby ociekły. 
Skoro wszystka piana jest ugotowana? 
W1&6 ublts żółtka, szczyptę cynamonu 

roztropna, to owładnie mężem tak 

że ten ani się spostrzeże, jak to 

ze zwykłego podpieracza cudzych 
płotów stał się dziś porządnym 
mężem, lecz i jeązcze wtedy tru- 

dno ma uwierzyć, że to rozsądek 
żony wykierował go na dzisiej- 
szego dobrego ojca i obywatela. 

Za mało jednak do dzisiaj jesz- 
cze dbamy o wychowanie na- 

szych dziewcząt. Zwykle słyszy 
się: "dziewczęciu nauka nie po- 
trzebna; tylko aby umiała szyć 
i gotować, to wystarczy, bo jak 
się czego innego nauczy, to po 
zamęściu na nic się jej nie jjfrzy- 
da" — i tak rozumując, zapędza- 
ny d2iewcz£tą do fabryk. Takie 1 

Odpowiedź Publiczności. 
Nasze ogłoszenie ubiegłego tygodnia o specyalnej 

sprzedaży Pierwszorzędnych Męzkich Ubrań—najlepsza 
część zapasów słynnego fabrykanta, sprzedana nam po ce. 

nie znacznie zniżonej—napotkało z ogólną i natychmiasto- 
wą odpowiedzią od kupującej publiczności. Bardzo wiele 

ludzi korzystało z tej sprzedaży i wyraziło przyjemność i 
zadowolenie ze swych zakupów. 

Zalety tych towarów są tak widoczne że aiemal we 

wszystkich wypadkach najkrótsza egzaminacya wystarcza 

aby nakłonić kupującą osobę do wybrania absolutnie 

trwałej i zadowalniającej odzieży. 

Pomiędzy wielkiem mnóstwem Męzlcich 
Ubrań ofiarowanych po tych interesu- 

jących cenach są kilkanaście specyalnie 
pięknych zapasów nader popularnych 
dwu-rzędowych fasonów, niebieskie ser• 

żowe, confederate siwe i inne nowomo- 

dne ozdobne efekta. Numera dla 

wszystkich. 

Wie $20 Ubrania po $14 
Mezkie $15 Ubrania po $9 

dziewczęta wieczór uważają za 

czas odpoczynku i już do żadnej 
domowej pracy się nie wezmą, 

tylko spacery odbywają, albo 

łokcie na płocie wycierają, strzy- 
gąc oczkami na przechodniów. 
Zdarza się, że gdy taka pannica 
wyjdzie za mąż, to dopiero jej na 

myśl przychodzi, że teraz będzie 
musiała gotować; ale cóż? — za- 

miast grzybka z jaj będzie lata- 

ła po borach szukać grzybów po.l 
tysiącznem nazwaniem, a za- 

miast ugotować zulc w domu, 
pójdzie po to jadło do piekarza 
albo groserni! Tymczasem gdyby 
umiała dobrze czytać) pisać i ra- 

chować, to przyuczyłaby się nr.* 

( jednej rzeczy, która jej później 
przydać się może, i nie słyszałam 
jeszcze, aby ktokolwiek z czego- 

bą-dź, czego się nauczył, korzyści 
w późniejszych latach nie otrzy- 
mał. Dla czegóż żołnierz, cho- 

ciaż nie jeden służył w wojsku 
lat 10, zawsze przecież to samo 

powtarza i jednak nie zaniecha 
ćwiczeń: otóż dlatego, ż(e nie' 

może wiedzieć, kiedy chwila po- 
woła go pod broń, a wtedy do- 

świadczony latami, nie ulęknie 
się lada kuli. 

Nawet muzyka nie jest tylko 
próżną rozrywką lecz uszlachet- 
nia umysł i upaja tak, że czło- 
wiek prędzej o Bogu pomyśli i 

nieraz w przykrem życiu, jeżeli 
potrafisz jakąś pieśń odegrać, co 

to za balsam na stęsknioną duszę! 
Literatura jest tania* a nawet 

mamy bezpłatne biblioteki, z któ- 

rych do woli korzystać można, 
tylko trzeba smaku do czytania 
nabrać w szkole elementarnej, a 

gdyby dzieci uczęszczały regular- 
nie przez owych 6 "lat prawem 
przepisanych do szkoły, to jużby 
osiągnęły tyle korzyści, aby pó- 
źniej przyuczyć się mogły same, 

jeżeli im na wyższe kształcenie 
nie starczy. 

Przy każdym kościele jest to- 

warzystwo młodych panien, do 

którego z punktu cnoty i pobo- 
żności przykładnej każda panien- 
ka winna należeć. Towarzystwo 
takie właśnie, mogłoby być do- 

brą szkołą do korzystania z wy- 
kładów kucharstwa, szycia, rę- 

cznych robótek itp. .przedmiotów. 
Dla czego Amerykanie dbają o 

przyszłość syvego dziecka a na- 

wet o dziewczęta troszczą się 
więcej? — bo o4 zdrowej,' po- 

i rządnej, dziewczyny zależy cała 

przyszłość pokoleń i szczęście ro- 

dzinne. 

APrzv dobrych chęciach wszyst- 
ko dałoby się zrobić, albowiem 

-gtjyby parafianie o to dbali, na- 

wet postarać mogliby się o "Wie- 

j lebne Siostry," któreby tern się 

| zajęty; a jakie to szczęście dla 

j młodej panienki przestawać ze 

Siostrami; czuje się ona tak, jak 
gdyby ów poświęcony habit był 
dla. niej tarczą od wszelkich burz 

świata i pokus szatana; pod ich 

spokojnym anielskim wzrokiem 

czuje się zupełnie szczęśliwą. 
■Nie jeden mąż, który chwilo- 

wo zakochał się w twej panień- 
skiej czuprynie i proszkowanej 
twarzy, gdy widzi cię w natural- 

j nej postaci, przestrasza się, stro- 

ni, bo został oszukanym, i stąd 
nieszczęście domowe, a cóż jesz- 
cze, jeżeli przekona się że te per- 
łowe ząbki które ubóstwiał, są 

tylko zwyczajną porcelaną. Zda- 

je mi się jednak że lepsze porce- 

lanowe, bo przynajmniej umyć jc 
czysto można, — aniżeli przeto- 
piony majątek na dentystykę al- 

bo całkiem szczerbata buzia. 

Jeżeli mąż lubi towarzystwo, 
to najlepiej urządzić się z pracą 
tak, abyś wieczór miała wolny, ri 

wtedy, jeżeli nie możesz wyjść z 

mężem, poproś sąsiadów albo 

znajomych do siebie i tak wie- 

czór spędźcie na pogawędce, grze 
w karty albo innej rozrywce, jak 
czytanie przyzwoitych powieści, 
zagadek, gazet albo nawet i nie 

żleby było zaśpiewać jaką poboż- 
ną pieśń, tylko bez piwa i solone- 

go chleba, jak to na "pustych no- 

cach" przy zmarłych czynią, bo 

wtedy gotów byś śpiewać za dłu- 

go, a na drugi dzień miałbyś bra- 

cie głowę za ciężką do pracy. 
Do zdrowia człowiekowi po- 

trzeba koniecznie umysł swój od- 

wieść od zwykłego trybu życia 
i rozerwać zabawą; nawet po- 
wiadają, że jak się człowiek | 
szczerze do woli uśmieje, to czu- i 

je się tak dobrze jak p9 kąpieli. 
Tylko nie trzeba jedno drugiemu 
robić na przekór, bo wtedy wynik 
byłby inny. A zatem zacne mał- 

żonki, nie peldujcie waszych mę- | 

żów, lecz nie dajcie im się też 

popsuć: — 

"Razem do pracy, razem do za- 

bawy, 
Razem w nieszczęściu i razem do 

dxny"l 

HettaJJoritCtajo j&b5£Wl 

Żadnyrb 
njpóroira- 
nych ren 
na poelą* 
gach. 

Trzy Ekepreee — Fociącri na Wecliód, w każdy 
d/leń roku 1'ullmanowskie Wugouy Sypialne 
przy wszystkich pociągach. Wagony dlaTraoe- 
Kontynentalnycb Turystów opuszczają Chicayo 
trzy mzy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:30 
po południu; w Środy o 10:35 v. rana. Z Chi- 

cago do Bostonu bet przesiadania. Nowocze- 
sno Wagony Jadalne w których daje si$ obiady 
podług łanu oBobowo—klubowego, z cenami od 
85c do $1.00; Jakotei obsług a la carte. Bezpo- 
średnia komiinikacya do Fort Wnyne, Findlay, 
CleTeland, Erlt, Buftilo, Rochetter, Syracuse. 
Blnph«mton, Scranton, New York, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Raty zaw- 

pze najniższe. Murzyni—portierzy w un.formach 
ku obsłudze wszystkich pullman — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać slq na Wschód, zgłoście 
sij 'io najbliższego Agvnta Biletowego, luo pisz- 
cie do JOHN X. OALAHAN, (ienłl Agont. 

113 Adams Bt„ Chicago 111. 

Stan. S. Waikowiak, Adwokat. 
Ofia: 803 Atnood Bldf., róg Clark i Madison. 

Mieeskinto: 864 S. Carpentor nl. 
Telefon w oflaie Telefon w domn 

Main 105(5. Monroe 1144. 
Praktykuje we wszystkich sądach. Ofiaruje 
gwe usługi w sprawach o odszkodowanie prze- 
ciw kompaniom. 

'■ r-.=r= ~ 

J.F. ŚMIETANKA, 
Adwokat, 

połączony z naj- 
lepszemi piłami 
amerykańskiemi. 

120 E. Rnndolph St. i»te Piętro, 
Telefon Maln 3670. 

Wieczorem: 9206 Commercial Ave- 
Telefon Sotith Chicago 148 albo S059. 

K. B. CZARNECKI, 
ADWOKAT 

Pokoje 1210—12—14, Schiller Bnlldlng, 
100 llanilolph St., Chicago. 

_ I Central 5341. 
Telefony. -j Automatic 5202. 
Mieszkanie: C(F0 N. ASHLAND ATŁ 

Teodor Stensland, 
ADWOKAT dla 

Milwaukee Avenue State Bank 
udziela porady od podziny 9 do 4 po południu 
(w Poniedziałki aź do 8 wieczorem) we wszel- 
kich sprawach sądowych, a zwłaszcza o od- 
ezkodowanio przeciw kompaniom. TakZe 
sprawdza i zatwierdza testamenta, i zawiera 
traazakcye realnościowe. 

OF1S W BANKU, 
rdg Ulilirankee are. i Cnrpenter ul. 

N. L. PIOTROWSKI 
flDWOKRTi' 

Ashland Błock 
MAD BANKIEM POKÓJ 80T. 

«■■■■■— Telefon Ctatrftl 008. mammmmam 

Mieszkanie, UH DICKSOft ULICA. 

F. W. KORALESKI, 
ADWOKAT 

Praktykuje we wszystkich sądach. 
Atwood Bldg. 

ClarkiMndIsonul. 
Pokoje BOI—003. 

Telefon Maln 305& 

Mieszkanie: 

780 Milwaukee At* 
Tel. Halsted 1818. 

Duia ł wygodna halli do zabaw, weeel i poal* 
dzeń. niezrównana do pr*ed8tnwi"ń teatralnych, 
ma zapełnię now* aceneryę, takie do w«eel po- 
siada oaotiną hal* do jedzeń wru z kucnni* 
Ceny przj«npn«. Zgłonió'i*4o Zajządzcy 

A. Urbańskiego, v(iHS!Sio. 

^ ■ Używajcie 

METAL 
POLISO 

do czyszczenia niklowych części 
waszego pieca i uchronienia go od 
rdzy. Butelka kosztuje tylko 5c. 
Na sprzedaż we wszystkich gro- 
serniach i składach żelaztwa. 

A VI IIIP DDflC Jedyni Fabrykanci. 
ATLINb dHUo. chicago. 

John A. Orb, Prezydent, 
Thzodore OihŃe, Wice-prez. i kasjer, 

Jcłiub B. Schilleu, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ulica i Cottnęe Grotę At*. 

TELEFON SOUTH 350. CHICAGO. 

Św. Wincenty nakarmlający ilerotkl. 

TYGODNIK: 
Wychodzi co Piątek p. t. "SIEROTA" na korer46 
lierotek polskich poaopiekąSW.WINC£NTJ$GO. 
To pisemko powinno znajdować slq w każdym 
polskim domu. Zaprenumerować można każdego 
czasu od początku bieżącego roku. Piszcie p > 

numer okazowy, który cnetnle wy«yłamr ca dar; 
mo. Adres: "SIEROTA" 

81 IHGRAHAll ST., CHICAGO, ILL. 

n»ini!4nU do mnie Jelell cierpicie na Jak% 
■ r7Vlfl/filf> kolwiek choroby oka. Jeatęia I I łJJUłUIU dojwjadczonjrm offulletą, .wifi 

naiu yi<,j uuaunow vu|iv- 
wieane okulary (od 1.00 wyżej) 
albo dać potrzebno medycyny. 
Leczą choroby uszu, oczu, 
gardła i płuc, oraz wszelkie do- 
legliwości mężczyzn, niewiast 
1 dzieci. Egzaminacfft darmo. 

Noi,ur.A.Kamser, ^ 
456 Milwaukee At. blisko Chicago At. 
Gdzie kolo 
lświatłaaią 

obracają. 

Godz. oflsowe:—od Dtej rano do 9teJ 
wlecz, każdego dnia; w Niedziel# 
od Otej;rano do 8ciej po południu. 

I Hala Schoenhofena, 
Pienr*xorxQdns 

Restauracja 
i Bofet. 

Hale wlqk«t« i mniej W 4» 

KARÓŁ RICHTER, 
87J-880 imm in. 


