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Niedziela, 18go czerwca. 

Zupa puree z kur. 

Pieczeń cielęca. 
Sałata ze świeżych ogórków. 
Potrawka z kur p majonezem. 
Kompot. ;— Lody. — Makoronikl. 

Poniedziałek, 19go czerwca. 

Zupa cytrynowa. 
Sztuka mięsa zrazowa. 

Młode kartofle. — Sałata mleczowa, 
żelatyna ananasowa. 

Wtorek, 20go czerwca. 

Zupa szara. — Barania pieczeń z gar- 

niturem z ogórków tuszonych. 
yasztet poziomkowy. — Ruska herba- 

ta 

środa, 21 go czerwca. 

Zupa z buraczków. 

Kalafiory z kotlecikami z mózgu. 
Fasola z jabłkami. 
Souffle pomarańczowy. 

Czwartek, 22go czerwca. 

Zupa "Julienne". 
Piecze(ń huzarska. 
Tarte kartofle. — Szpinak. 
Melanż cytrynowy. 

Piątek, 23go czerwca; 

Zupa Puree z orzechó.w (peanuts). 
Grzybki z omletepn. 
Ryż. — Biały sos. 

Lekko poziomkowe. 

Sobota, 24go czerwca. 

Bulion kwaskowaty. 
Biała kapusta z flakami. — Makaron. 

Mleczko z kawy. 

PRZEPISY KUCHENNE. 
Kisielek z agrestowego soku.. — 

Zmieszać filiżankę cukru z filiżanką 
wody, dodać sok z pół cytryny, fili- 

żankę i pół soku agrestowego, rozpro- 
wadzić filiżankę kartoflanej mąki wo- 

dą, zmieszać z syropem i ucierać na o- 

gniu do przezroczystości. Poczem wh> 

żyć do zmoczonej wodą formy i zastu- 

dzlć. 

Kalafiory z kotlecikami z mózgu. — 

Z dwóch głów ugotowany mózg prze- 
trzeć przez sito, włożyć d.wie łyżki 
tartej bułki, trochę angielskiego i pro- 
stego pieprzu, usmażyć usiekaną ce- 

bulę w łyżce masła, dodać trochę usie- 

kanej zielonej pietruszki, dwa żółtka, 
jedno całe jaje, wymieszać to razem, 
formować kotleciki, umoczyć w rozbi- 
te jaje, osypać sucharkiem i smażyć 
w roztopionem maśle. Okładać nimi 
kajafiory. 

Bulion kwaskowaty. — Zarumienić 

mięso jak zwykle na bulion, zalać 

wodą i zagotować. Włożyć półkwarty 
kapusty kwaszonej, wlać trochę z niej 
rosołu i goto.wać jak każdy bulion z 

włoszczyzną. Skoro gotowy, przetaso- 
wać przez sito do wazy w kttf^ej po- 
winien być makaron, kluseczki albo 
kapary. 

DOMOWA LODOWNIA. 

Domową lodownię tego rodzaju 
raczej nazwać musimy chłodow- 
nią, bo nie ma w niej lodu, tylko 
świeża zimna woda. Wyobraźmy 
sobie masło latem stojące w fi- 
liżance, jest to dosyć aby na dłu- 

gi czas masła nie ruszać, a jednak 
bez masła obejść się nie podobna 
bo niekiedy zastępuje ono zupeł- 
nie tłustość mięsa. 

Nalij do kotła świeżej wody, 
wsyp pół filiżanki soli, oparzone 
mleko w butelkach zanurz w wo- 

dzie ;; masło z talerzykiem wstaw 

do blaszanki z przykryciem także 
w wodę, a nawet inne prowianty 
przechowają się świeżo w ten 

sposób. Można także kilka bute- 
lek z przegotowaną wodą wstawić, 
a lato będzie znośniej sze. 

LATEM BEZ CYTRYN I LO- 
DU. 

Gdzie trudno o lód, a jest stu- 

dzienna woda, to j.eszcze nie tak 

źle, lecz woda z wodociągów, a 

do tego rzeczna, to już pożałowa- 
nia godne. Trzeba taką. wodę pier- 
wej przegotować, ostudzić i 

przechowywać w czystych but- 

lach w chłodnem miejscu. 
O cytryny nieraz trudno, a na- 

wet latem są dosyć suche, przeto 
dobrze jest zrobić proszek limo- 

niadowy: funt cukru, uncyę soii 

cytrynowej, 2 łyżeczki essencyi 
cytr}-nowej albo soku cytryn, un- 

cyę saletry (aby się burzyło) 
zmieszać, włożyć do flaszki i prze- 
chować w suchem miejscu a bę- 
dzie napój pokrzepiający gotowy 
Vaidej chwlu 

DOMOWE PORADY. 

'Chcąc, aby dziecięciu włoski 

sięl^^S^awtfy, trzeba je zupeł- 
nie cz trzymać, wetęzeć*. tro* 

•zkę waSJ^świ^gesać prz 

■i-ioKażda matka powinna i£fe- 
dzieć; że najboleśniejsze' kolkużc- 
łądka można dziecku uśmierzyć, 
dająe mu łyżeczkę wapiennej wo- 

dy do wypicia. 
— Jeżeli kawnik.lub herbatnik 

okazuje ślady zczernienia wew- 

nątrz, wygotuj go w mocnej so- 

lucyi wody z boraksem, a czystość 
i świeżość powróci. 

— Mieszanka składająca się z 

równej części octu i lsianego ole- 

ju jęst dobrą goliturą na czysz- 
czenie mebli. Posmarować weł- 

nianym gałgankiem i wytrzeć 
miękką ścierką. 

— "Linoleum" cerata nie po- 
winna być zmywana mydlinami, 
tylko wodą letnią z sodą pralną 
i miękką szczotką, wycierając 
miękką szmatą. Niekiedy wytrzeć 
lakiem, co wielce ją utrwali. 

— Nie dobrze jest myć szkła w 

zbyt gorącej wodzie, albowiem 

czasem pękają, a zawsze tracą po- 

łysk i wyglądają zamulone. Naj- 
lepiej myć je w letnich mydli- 
nach i płukać w wodzie z amonia- 
kiem, używając miękką szczote- 

czkę. 
— Zimne czyste mydliny od 

prania można użyć za podlew do 

kwiatów, co im wielce służy. 
— Plamki z much dają się ze- 

trzeć z bronzu albo kandelabrów 

mieszaniną lawendowego oleju 
jednę część, alkoholu jedną un- 

cyę i wody półtorej uncyi. Uży- 
wać miękkiej garnki, trąc ostro i 

szybko. 
— Wałki od wyżymaczek czy- 

szczą się dobrze kerasyną. 
— Wapno albo plamy wapna 

da się zmyć wodą z octem. 
— Wiciowe przedmioty, jak 

krzesła i wózki dla dzieci dobrze 

jest zmyć ciepłą wodą ze solą, 
Można gdy uschną, powlec lakiem 
a będą jak nowe. 

— Woda kartoflana jest wy- 

bornym środkiem do czyszczenia 
karpetów. Utrzeć na tarce-około 
sześć surowych kartofli, dodać, do 

wiadra letniej,wody i tem wycie- 
rać dywany. 

—Czarne koronki i wstążki naj- 
lepiej jest prać w letniej wodzie 
z octem, potem płókać w czarnej 
kawie, wytrzeć na pół sucho i 

przez płótno prasować. 
Kolorowe wstążki i jedwabne 

bluzki prać w gazolinie, a będą 
jak nowe. Tylko baczyć-trzeba, a- 

by nie przy ogniu, bo to płyn wy- 

buchający. 
■■■u 

.TOGO I ROŻESTWIEŃSKI. 

Jakkolwiekbądź wypadła bit- 

wa morska na morzu pod Cuszi- 

mą, bitwa takich rozmiarów, że 

z nią w porównanie iść nie może 

ani bój pod Trafalgarem, ani tem 

mniej bój pod Adryą — prasa 
niemiecka przyznaje ogólnie, że 

wszyscy admirałowie' mogą o so- 

bie powiedzieć, jak ^N-elson: 
"Niech Europa wie, że Anglia 
spełniła powinność swoją/* I tai? 

pochlebna opinia dotyczy strony 

zwycięzkiej zarówno, jak zwy- 

ciężonej, rzecz naturalna jednak, 
że na pierwszy "plan wysuwa, się 
i najwięcej obecnie budzi cieka- 
wości sama osoba admirała To- 

go. Wódz ten, "pochodzący ze 

szczepu samurajów,, liczy obec- 

nie 56 lat, a talenta wojskowe ma 

już we krwi. Cały rod jego służył 
od "wieków w wojsku i dostar- 

czał krajowi znacznej częśici wy- 

bornych oficerów. Zgrabny, do- 

brze zbudowany, posiada adm. 

Togo oblicze pełne wyrazu. Wy- 
kształcenie otrzymał angielskie, 
już bowiem jako kadet przybył 
na okręcie szkolnym do Londy- 
nu i tu pozostawał dłużej. Z 

Londynu przeszedł dla ćTalszej 
nauki do kolegium w Greenwich} 
gdzie też ukończy-f edukacyę fa- 

chową. Już w szkołach zwracał 
na siebie uwagę wielką rozwagą 
i odwagą, o których też świad- 

czy stosunkowo nadmiernie wy- 
sokie czoło. Ożeniony, ma trzech 

synów i trzy córlći. 
Admirałowi Togo zawdzięcza 

w głównej części Japon|a.,*upef- 
ną -reergaiuzacyę hoty^W^ fro- 

ggem, wspólnie ZJjjrfL 
cowŚf i>$*»"T&rflTanizi 

I ^bodową wszysttticn 
pancerników i krążowników, któ- 
re w wojnie obecnej tak 'Świetne 

wydać miały rezultaty. W woj- 
nie z Chinami, jako kapitan o- 

Jcrętu "Naniwa," odznaczył się 
śmiałym i raptownym atakiem ^ 
nai ''Kowszing'a" (taktykę tę po- 
wtórzył przy ataku na Port Ar- 

tura), brał udział w bitwie nad 

Jalu i kierował oblężeniem Wei- 
hai-wei. Dopiero te zasługi spra- 
wiły, że skromny "kapitan" a- 

wansował na "wice admirała" I 

otrzymał naczelne dowództwo w 

porcie wojennym Maizuru. Jako 
członek admiralicyi, miał ju? 
przed sobą drogę otwartą. Ostatni 
•rok działalności adm. Togo zbyt 
jest ^nany, ażebyśmy tu potrze- 
bowali przypominać szczegóły 
ataków i oblężenia Portu Artu- 
rai 

Z takim .potężnym przeciwni- 
kiem zmierzyć się miał adm. Ro- 

żestwieński, doświadczony wódz, 
który jeszcze w r. 1876 ukończy! 
akademię marynarską. 
W r. i8§5 R., na skutek własnej 
zasługi, został mianowany kapi- 
tanem drugiej klasy. W latach 

1890 i 1891 dowodził kolejno kil- 

ku okrętami wojennemi, ostatnio 
zaś miał pod swemi rozkazami 
krążownik "Włodzimierz Mono- 
mach" i pancernik "Pierwonos." 
W r. 1898, znów osobiście się od- 

znaczywszy, otrzymał rsngę 

kontradmirała, a w n 1902 adm. 
Rożestwieński zaliczony został 

do świty cesarskiej. Po świet- 
nem przeprowadzeniu, w obecno- 

ści cesarza Wilhelma II, mane- 

wrów na morzu Bałtyckiem, o- 

trzymał nominacyę na p. o. sze- 

fa sztabu admiralicyi. "Na tern 

stanowisku — powiada jeden z 

fachowców niemieckich -— miał 

tysiączne przeszkody do zwal- 
czenia i jednak powiodło mu się 
je przezwyciężyć, cokolwiek też 

powie historya o pierwszej bit- 

wie, jaką ten wódz stoczył na 

morzu, będzie musiała ona przy- 
znać mu wielkie zalety jako 
szefowi sztabu." 

Admirał Rożestwieński jest w 

równym wieku z admirałem To- 

go, liczy bowiem także lat 56. 
Sąd prasy zagranicznej o admi- 

rale Niebogatowie brzmi pomy- 
ślnie. Zrobił, co do niego nale- 
żało: eskadrę doprowadził w po- 
rządku. Admirał Niebogatow 
jest o rok młodszy od wymienio- 
nych powyżej wodzów, a korpus 
kadetów marynarskich ukończył 
z odznaczeniem w r. 1871. Lat 

15 przesłużył w sztabie floty 
bałtyckiej. Podczas manewrów, 
okazywał przez ten czas wiele 
zdolności. W r. 1888 został ka- 

pitanem pierwszej klasy, w r. 1901 
kontradmirałem. Od lata 1903 r. 

był admirał Niebogatow szefem 

floty szkolnej na morzu Czar- 
nem, aż do czasu,.gdy mu zosta- 

ło powierzone trudne zadanie 
wyekwipowania i popnowadzeni-i 
trzeciej eskadry przeciw flocie 
japońskiej. 

Flaga admiralska Niebogzfto- 
wa powiewała przed bitwą na o- 

kręcie "Cesarz Mikołaj I." 

o 

Dr. Chas. P. Gieraltowski przyj- 
muje chorych w swojem biurze 

pn 3156 S. Morgan st.f róg 32, od 

12 do 1130 po poł i od 6130 do 7130 
wiecz. 

o 

TO 1 OWO. 

— Austryacki minister handlu, hr. 

Buąuoy i kierownik ministerstwa spra- 
wiedliwości, dr. Klein, kazali sobie 

przed kilku dniami przedstawić i wy- 

jaśnić wykryte przez p. Nowaka wła- 

ściwości przepowiadania zmian atmo. 

sferycznych przez roślinę Abrus pre- 
catorius. Minister oświadczył odkry- 

wcy, że poprze założony przez niego 
instytut przepowiedni meteorologicz- 
nych ż pomocą owej rośliny. 

— W Sztokholmie wybuchła zmo- 

wa robotników miejskich oczyszczają- 
cych miasto. Grono studentów uni- 

wersytetu zatem ofiarowało swoje u- 

sługi zarządowi miejskiemu i w no- 

cy — zamiatali ulice. 
— Według telegramu z Drezna, po- 

stanowiło przeszło 5000 dziewcząt za- 

trudnionych w fabrykach papierosów 
porzucić pracę. Taką samą uchwałę 
powzięli młodzieńcy zatrudnieni we 

wszystkich 25 fabrykach papierosów. 

Urna rałotOM w roko 1S7S. 

Allfi. BURKĘ, "S'C! 
dach darmo i powie lie fcoMtnwać 

bodzie raperacya. — Materyały na dach. 

1&0-164 W. Superior St. 
Koara* 208. bllako Hałitod, Cktaafo. 
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MECH HAKTMAN UMftKLUJE WAM MIESZKANIE? 
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Hartman Ceni Klientelę Robotniczą ti 
Hartman zawsze traktuje kostumerów wspaniałomyślnie. Od nfego do- 
staniecie pomoc którą potrzebujecie— traktowanie które przekona was, te 

cenimy waszą klientelię 1 uczynimy najhojniejszy kredyt, najniższe ceny 1 
możliwie najlepszą usługę w tym kraju. 

Okazuje 

Hartmana Wózki— (fio-Cart)— Specj- 
alnie (jak wzorek); nowe przy- 
łączenie sypialne; ręcznie tkane troci- 
nowe pudło; rufiowaoy parasol i naj- 
piękniejsze wyściełanie; sumochoilo- 
we kołu obciągnij e rt r n 
exira prubtł guuif), | /iuU 
6pecyalna cena 1 

(Taranki: 1.50 gotónką i 50c tygoi. 

śffiMtri s 

llnrtmnna Toalety— Specjalnie— Ro- 
lione pod naezym ułasnym nadzo- 
rem; całkiem dębcwe, elesar.ckljco 
wypolerowanego wvkończego; pierw- 
szorzędny gatnnek llartmana, całko- 
wicie gwarantowaoe; mają ładnej for- 
my du*efrancuzkie lustro I fl TT E 
o rzniętych brzegach; bar- | 11■ / u 
Ozo tinia oferta, po 
Warunki: SI gotówką! 50c tygodn. 

Otwarte 
wieczo- 
rami. 

fllisslon Kolebać/.? r. price<5ivlartkowanego dębn (akurat jak 
obrazek); Uartmana specyulmi oferta; oprawa jeat z pr/.e- 
ćwiartkowai.e^o dąbu, artystycznego Flunilah wykończenia; wyściełan* pr;i«dziwą skórą; mają pxtra grubą 
lu£ną upiiwilna po Inszką w siedzeniu, takżi po- 
kryta prawdziwą pltóra. Cena tylko.... 

Warunki: $1 gotówką I óOc tygodniowo. 

8--50 

Olwarłe 
Wieczorami. 

Łóżko i Kompletny Garnitur. Ta kombinacya pkłada się z 

peinej wielkości masywnego źela/ne^'» łóżka, materacy nie- 
zrównanego wykończenia i ładnie przetkanych drucianych 
sprężyn. Łóżko ma sleaancki de«eu. j:»k powyższy obrazek 
wyicazuje, w kużdyni nowym i popularnym emaliowanym ko- 
lorze. Sprężyny sąextra pięknego gatunku, mate- I H 7 C 
rac jest. spec.dla nas zrobiony i pokryty estra cru- I IB a / O 
bą wsypka, liartmana spec. oferta na cały tydzień 1 

Warunki: $1 gotówką i óOc tygodniowo. 

Ilartmsni Ulepszone Lodownie— 
Sp>-c.valt:ie — Najnowszej nauko- 
wej konetrukcył. nieustanna cyr- 
ku lacya suchego, zimnego powie- 
trzu, żadnej wilgoci w przedziale 
dla potraw, zaoszczędzają b.ird/.o 
wielo lodu, wykładane są drze- 
wem wąęlowm i g ilwauizowanem 
żelazem, robione z twar- 9J5 deio drzewa, ci>*mno-dą- 
bowe wykończenie, tylko.' 
Warunki: SI gotówką 60c tygdi. 

Całkiem Dębowe Kredonsa (jak wzo- 
rek), wyłączny deseń Hartu, ann, cal- 1 

klem dębowe, ślicznie wypolerowane, 
maj-) extra duto ładnie formowane I 
francuzkle lustro o rzniętych br/. 
gach, jedna szuflada wykładana dla , 
naczyń srebrnych,ozdobione grubeml 
rzeźbami, całe wykończę- Q ł(j 
nie niezrównane. Cena I A| / O 1 

tylko 1 U 

Warunki: $2 eotówką I SOe tygod. < 

WABASH AVE. 
i 1)61—963 MILWAUKEE AYENUE, BÓG PAULINA ULICY. 

$7.45 
Złamaliśmy monopol wygórowanych cen. Może- 

cie się uważać za szczęśliwych, jeżeli możecie lcupid 
Btrojne kra w, roboty ubranie za $7.45, gdy są warta 

My nic na tych ubraniach nie tracimy, lecz fabry. 
kant ponosi znaczną stratę. 

Nie powątpiewajcie — Nie ociągajcie się — Nis 

czekajcie, bo później prawdopodobnie nie będziecio 
mogli dostać ubranie któro wam się najwięcej podo- 
ba. Przyjdźcie do naszego składu, przypasujcie je- 
dno z naszych ubrań I przejrzyjcie się w zwierciadle, 
a będziecie więcej niż zadowoleni za 

$10.00, $12.00 i $15.00 

\e.B.KNUDSON,PREslfl( R J- CHAPPsecY^ 

> NOWY 

Brewiarzyk Tercyarski 
UŁOŻONY PRZEZ 

O. Xj. Ki. 

Cena 81.50. >'a przesyłkę lOc extra. 

Do nabycia w 

administracji Dziennika Ghicagoskiego, 
141-143 W. DimonSt. CHICAGO. 

DR. P. F. WYBRANIEC, Polski Dentysta, 
, 865 Milwaukee Ave.. 

t; poleca eiq Szanownej Polskiej Publiczności. Wykonuje 
wszelkie prope w zakres dentystyczny wchodzące po cenach 

'umiarkowanych, trwale i pod gwarancr*. Godziny ofisowł od 
rano do H^teJ wleewrem. w JflcdileJf t|c fcdiiny Sa.rj 

po południu. < r. \ 

■—: Vi \ 

Wypożyczam 
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepinn. konie i wozy, bez zabrania ta- 
kowych z waszych rąk. Dam gwarancyę, jeżeli 
chcecie, że waezo meble nie będą zabrane zaomu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro- 
cent, a nie ażeby zabierać sprzęty. Dlatego nie 
potrzebujecie obawiać się o wasze meble i t. p. Moj«i specyalnością j»st wypożyczanie od $20 «o 

$:!00 i mogę je wam dać tego samego dnia, w któ« 
rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwe wy. 
piaty albo też tylko procent a suma może stać tak 
ałuao jak wam eię będzie podobało. Jeżeli teraa 

I potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo leżelibyście chcieli zapłacić cościo winni, to 
przyjdźcie do mnie i rozmówcie się ze mną, a 
przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 

A. FRENCH, 95 Dearborn SŁ 
Pokój «. J. MOUALSEI. Pol.kl Klerk. 

Dr. I. J. Krzemiński 
LEKARZ i CHIRURG. 

Ofis i mieszkanie: 627 Milwaukee At. 
GODZINY: Od 8-12 rano. Od 2-6 po poł. 

i po 7-mej wieczorem. 
TF.LKFOX MOJTBOK 24S0. — 

DR. W. 5. SCHRAYER, 
Polski Lekarz i Chirurg:. 

411 Noble St. Tel. Monroe 1554- 
Specyalista we wszystkich chorobach męż- 
czyzn, kobiet i dzieci. Jeżeli was inni nie ule- 
czą przyjdźcl® do mnie. — Godziny ofisowe: 
do 0 rtrio, od 1—9 wiec/. Proszę dobrze zau- 
ważyć nr. domu 1 przyjść wprost do ofisu. 

DR. F. fi. BOOTH, 
—'281 W. NOBTH 1YESUB. 

Telefon Honroe 605. 
Godziny ofieowe: rano do godziny 9:98, M 

południu od 12-1 i 5—7. 

Jony A. Onn, Prezydent, 
Theodore Oehne, Wice-prez. 1 kasyer, 

Jclius £. Schiller, Sekretarz. 

CONRAD SEIPP, 
BROWAR 

27 Ullcn i Cottnge Grore Ar*. 
TELEFON SOUTH 850. CHICAOO. 

Hut W»lsh;» ".ir:.*- 
DużaM wygodna bala do zabaw, wesel 1 porifr 

dzeń. niezrównana do przedstawień teatralnych 
ma zupełnie nową sceneryę, także do wesel p» 
siada osobną halę do jedzeń uraz z kuchni* 
C«ny przystępne. Zgłosić >ię do Zarządzcy 

A. Urbańskiego, 
—.■ ■ .—i 

KOSGIUSZKO PHOiO ARTCO. 
730 Milwaukee Ave., 
Fotografie wszelkiego gatunku, matowe i 

szklące (gloss). 
Naszą apecyalnością eą fotografie oar ślu- 

bnych. Nowożeńcom dajemy w podarunku 
piękny portret ślubny, wielkości 16x20. * 

Cena zniżona Da fotografie dla dzieci. 
Prosząc Szan. Rodaków i Rodaczki o 

we poparcie, kreślimy eta 
Z szacunkiem 

M. MONETA 1 M. PRLSIŃSKI. 
E3T" Foto trafie do 1icq} Ke*«oit św."^ęj 

DZIENNIK CHICA008KI 
tttlt wyohodzj o fl-mlu •tronkaoh. 


