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Z gospodarstwa domowego. 
T 
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Obiady na cały tydzień. 

Niedziela, 3 czerwca. 

Zupa pomidorowa z grzanka- 
mi — Krokiety z cielęciny — Gro- 
szek — Sałata — Kurczęta pie- 
czone — Tarte kartofle — Szpa- 
tami — Legumina z czereśni i 

migdałów- 

Poniedziałek, 4 czerwca. 

Rosół z jarzynkami — Sztuka 

mięsa z sosem cebulowym — 

Kotlety baranie — Tarte bura- 

czki — Kartofle — Fasolka — 

Krem kawowy. 

Wtorek, 5 czerwca. 

Zupa z zielonego groszku — 

Befsztyk ze słoniną — Pomido- 

ry smażone — Mizerya — Sma- 
żone kartofle — Szarlotka z po- 

ziomkami- 

Środa, 6 czerwca. (Suchedni) 
Zupa kartoflana — Jajecznica 

z szampionami — Pstrągi goto- 
wane z sosem majonezowym — 

Kartofle — Sałata z fasoli — Le- 

gumina z sago. 

Czwartek, 7 czerwca. 

Rosół z płatkami — Sztuka 

mięsa z mizeryą — Szynka z so- 
sem maderowym — Ryż — Szpi- 
nak z grzankami — Sałata z po- 
midorów — Poziomki- 

Piątek, 8 czerwca. (Suchedni) 
Chłodnik — Raki z sosem pi- 

quante —. Jesiotr pieczony — 

Sałata — Tarte kartofle — Szpa- 
ragi — Lody z sosem czekolado- 
wym. 

Sobota, 9 czerwc*. (Suchedni)* 

Zupa grzybowa — Sardynki 
na grzankach, garnirowane rzod- 
kiewkami i sałatą — Kotlety z 

ryb — Sałata — Kluseczki z ma- 
słem — Ananas z poziomicami. 

Przepisy kucharskie. 

Krokiety z cielęciny. — Zago- 
tować łyżkę masła i łyżkę mąki, 
dodać pół filiżanki rosołu i pół 
fil- mleka, fil. siekanej cielęciny, 
soku cytrynowgo, pietruszki, ce- 
buli, 9oli i pieprzu. Gdy ostygnie 
robić krokiety i smażyć- 
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Pomidory smażone — Pokra-. 

jać pomidory w plastry, umaczać 

w oliwie lub maśle z solą i pie- 

przem i w tartej bułce i smażyć- 
Xa półmisku posypać pietruszką. 
Leg^iina z sago. — Ugoto- I 

wać sago w mleku aż ziarnka kie*, 

równe. Do filiżanki sago bierze j 
się trzy żółtka.- Do gorącego sa- 

go dodać cukru, wanili i po jed- 
nem żółtku. Ułożyć w szklannej 
misie, a na wierzchu posmarować 
pianą z białek z cukrem- 

• Szynka z sosem maderowym 
Kawałek gotowanej szynki wę- 

dzonej pokrajać na cienkie pla- 
sterki i dusić w następującym so 

sie: — Zarumienić łyżkę mąki z 

łyżką masła, rozprowadzić roso- 

łem, dodać soli, pieprzu angiel- 
skiego, kilka plasterków cytryny 
i octu. Gdy się zagotuje dodać 

kilka pieczarek lub trufli i kwar- 

tę madery. Gotować o minut. Wy 

łożyć na półmisek i ułożyć dokoła 
raut z ryżu na dwa palce szeroki- 

Ryz do obłożenia: Pół funta 

ryżu ugotować w wodzie z ka. j 
wałkiem masła i solą. Gdy gęsty | 
i miękki dodać do niego trochę j 
tartego sera i wymięszać. 
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ćwinkę -wypłukać, osączyć, usie- 
kać lub pokroić i udusić. Boćwin- 

kę nalewa się wodą z paru łyż- 
kami octu i gotuje do miękkości. 
Następnie półtorę kwarty mleka 

zsiadłego z półtora kwaterką 

śmietany kwaśinej rozbić trzepa- 
czką w dużym garnku, włożyć o- 

studzony szczaw lub boćwinkę, 
dodać trochę imnej wody, wrzu 
cić usiekanego i utartego z solą 

sporo koperku i szczypiorku, i 

wstawić do lodowni. Osobno 

przygotować 4 ugo«towan na twar 
do i w ćwiartki pokrajane jaja, 
ogórek w kostkę i trochę szyjek 
rakowych i dać do chłodniku* 

Przed podaniem włożyć na każdy 
talerz kawałek lodu. 

Sos piąuante. — Zagotować 2 

łyżki siekanej cebuli, 4 łyżki octu 
i 2 łyżki masła- Ckly się masło 

zarumtteni, dodać 2 łyżki mąki, 
pieprzu, soli i filiżankę wody. Po- 
tem wmięszać siekany ogórek, o- 

Ważne powody 
dla których powinniście kupować xi nas są zbyt liczne aby 
je było możaa tutaj wys?czegó!nić, lecz korzystając ze spo- 
sobności wyliczamy tu kilka z tychże:— 

PONIEWAŻ 
sprzedajemy taniąj niż inne składy. 

ON LEW AŻ ofiarujemy codziennie więcej taniości niż inni. 
ONIEWAŻ wystawiamy większą rozmaitość towarów. 
ONIEWAŻ obchodzimy się z Wami lepią) niż inne składy. 

Przyjdźcie w te Sobota, 2go Czerwca. 
A PRZEKONACIE SIE O PRAWDZIWOŚCI 
TWIERDZEŃ NASZYCH. : : : : : 
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UBRANIA 1 TRZEWIKI. 
Micaziencze lorania z aiugiemi spo- 
dniami, zrobione z dobrych kaszmi- 
rów, w pięknych wzorach, wielkości 
na 15 do 20 lat, zwykłe 87.50 O QO 
gat, w tę sprzedaż tylko po.. *7^ 

Chłopięce Ubrania, z czysto wełnia- 

nych materyi} są to bardzo piękne 
obrania; mamy około 500 takowych, 
w materyach równych lnb wzorzy- 
stych, wszelkich wielkości, nie warte 
mniej niż $4, nasza cena na tę f QQ 
sprzedaż * • •'O 

Chłopięce Spodnie do kolan, wszel- 
kich gatunków, warte 48c, na Q00 
tę sprzedaż para po 

Chłopięce Pralne Ubrąnla, wszelkich 
gatonków i kolorów, zwykłe 75c^Q „ 
obrania, na tę sprzedaż po . 

cnropięce trzewiki, cegiasie, vjui nu- 

rtowe lub box cielęce, wskroś skórzan- 
ne, każda para tych trzewików jest 
gwarantowana, w tę sprzedaż QPw» 
paru po 
Dziecięce i Dziewczęce Trzewiki, z 
czarnej patentowanej skóry i su- 

kiennymi wierzchami, taksamo cegla- 
8te trzewiki, najnowszych fasonów, 
wielkości 8% do 2, paru 

. $1.25 
Damskie Trzewiki, vici kozłowe, z pa- 
tentowaneml kapkami, opera lub ku- 
bańskimi obcasami, wielko- fi* j 
ści 2% do 8 w tę sprzedaż po.v 
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Męskie trzewiki, z patentowanej skó- 
ry, z blucher lub freak czubkami, ma- 
towe lub kozłowe wierzchy, wojskowe 
obcasy, wszelkich wielko- ©O "I Q 

ścl, para tylko za 

OUZIISZ SrUDMA 1 UALAXIEK1A. 

I 

uamskie pięsne prązsowate koszwo, 
z nitką szyją i bez rękawów, ugarni- 
rowane koronką 1 tasiemką pod-1 A« 
czas tej sprzedaży, po . . . 

l"t» 

Mę?kie pięknie prążkowate śmietan- 
kowe spodnie kosznle ! gacie, dobrze 
wykończone i dobrze się nosząc®, wiel 
kości 30 do 46, zwykłe 38c to- "J Q„ 
wary, po A*/C 

Męskie niebieskie i śmietankowe gru- 
ba balbriggan spodnie koszule i gacie, 
dobrze wykończone, wielkości 30 do 

46, warte 38c, podczas tej sprze-0~ n 
dąży tylko po 

Damskie extra duże koszule, obciśle 

J>rąźkowane, 
z niską albo wysoką ezy- 

ą, z długiemi albo pół rękawami lub 
też bez rękawów, ugarnirowane ko- 

ronką! tasiemką, w tę sprzedaż OK n 
tylko po 

&OL 

Męskie piękne paskowate letnie me- 

rynosowe spodnie koszule 1 gacie, 
najlepszego wyrobu, wielkości 0*)r» 
84 do 46, warte 88c, po - - - 

umopięce siwe prązKowaie i śmietan- 
kowe baibriggan letnie koszule spo- 
dnie, wielkości 24 do 84, zwy- 0/£« 
kłej 8fic wartości, po &tX\j 

Chłopięce Bluzki, w jasnych I cie- 
mnych kolorach, dobrze wykończone, 
z przyszytym kołnierzykiem, wielko- 
ści 8 do 14, warte 88c, na tę 
sprzedaż po ^"JL< 

Męskie piękne paskowate strojne ko- 

szule, trwałego koloru, z podwójnym 
obojczykiem i opaską naokoło szyi pa- 
ra mankietów, w jasnych i ciemnych 
barwach, warte od 50c do 75c, QQp 
nasza cena OJ/L 

Chłopięce barwne wierzchne koszule, 
w jasne i ciemne paski, z podwójnym 
obojczykiem i opaską naokoło szyi, 
trwałych kolorów, warte 50c, 
nasza cena OUL> 

Męskie eitra piękne strojne koszule, 
z podwójnym obojczykiem i opaską 
naokoło azyl, oraz para mankietów, 
trwałych kolorów, w piękne czarne 
paski, wielkości 14 do 17, nasza ACkn 
cena w tę sprzedaż po.... 

M.. I1.UMIM CO. 
567-69-71-73 Blue Island Avenue. 

liwfeę, kaparów f jeżeli sos za 

kwaśny, dodać trochę cukru. 

O tłuszczach. 

W każdej kuchni zostaje dużo 

tłuszczu, który jakoś trzeba użyć* 
Kawałki łoju i tłuszczu od mię- 
sa i drobiu wytopić, zlać do garn- 
ka i używać do zasmażania nie- 

których zup i jarzyn i do smaże- 

ina. Ze skwarek i nieczystego tłu- 

szczu, niezdatnego do smażenia, 
robić mydło; ze 6 funtów 2 pude- 
łek potaszu i wody otrzymuje się 
około 40 funtów mydła, które 

jest doskonałem do moczenia i 

prania bielizny, .szorowania i tp. 

Tłuszcz gęsi zlać do butelki, a 

przyda się w razie choroby* 
Od kotletów wieprzowych od- 

krajać i wysmażyć tłuszcz, dodać 

łyżkę masła i smażyć kotlety. 
W tłuszczu od szynki, słoniny 

lub kiełbasy można smażyć jaja 
lub kartofle. 

Najlepiej smażyć w maśle ze 
smalcem, pół na pół, bo nie tak 
łatwo się przepala- Masło pali się 

przy 266 stopniahc gorąca. Łój 

wołowy, cielęcy j barani przy 
302 stopni. Smalec — 392- Gęsi 
smalec — 500 stopni. Oliwa — 

608 stopni. 
Do smażenia ryb i kartofli trze- 

ba m5eć gorętszy tłuszcz niż do 

kotletów i krokietów mięsnych. 
Jeżeli z tłuszczu podnosi się lekki 
niebieski dym wtedy dobry do 

smażenia mięs- 

ANANASY. 

Konfitury z ananasów- — 0- 

strugać, wydrążyć i pokrajać w 
kawałki. Następnie zrobić syrup, 
(ilość cukru zależy od smaku o- 

sób) gdy się zagotuje dodać ana- 

nasy i gotować, aż miękkie. Go- 

rące nalewać do szkieł, tak, aż sy- 

rup przeleje się i pokrywy mocno 

zakręcić. Przewrócić do góry dno 
a jeżeli które szkło ciecze, dać 

jeszcze jedną gumkę. Najlepiej 

uż^ć do każdego szkła maryna- 
tów nowe gumki- 
Naleśniki 'z ananasami. — 

Plastry ananasu maczać w cie- 
ście i smażyć w gorącym smalcu- 
- Limoniada z ananasem. — Za- 

gotować fil. cukru i fil. wody, aż 

syrup gęsty i dodać fil. tartego 

ananasu i sok z 2 cytryn- Ostu- 

dzić dodać cukru irozprowadzić 
wodą. Do każdej szklanki dodać 

plasterek cytryny i ananasu- 

Trappe z anunasu. — uotowac 

20 minut pół kwarty wody i fil. 

cukru. Dodać fil. tartego ananasu, 
soku z 2 cytryn, ostudzić i zam- 

rozić- Gdy pół zamrożone, dodać 

pianę z 2 białek i znów mrozić. 

Galareta ananasowa- — Ugoto- 
wać ananas, pokrajany w syropie- 
Odcedzić i do syropu dodać 2 ta- 

bliczki żelatyny. Dno formy wy- 
łożyć ananasem i wlać na ćwierć 

cala syropu i postawić na lód; gdy 
zastyganie znów ułożyć ananasu, 
zalać syropem i ostudzić; gdy 
się syrup odrazu wleje naten- 

czas owoc spłynie. Gdy się gala- 
retę wyłoży, ubrać drobtiemi cia- 

stkami, owocami lub bitą śmie- 

taną. 

„S^ort-cace" z ananasu- — Zro 
bić miękkie ciasto z kwarty mą- 
ki, trzech łyżeczek proszku, łyże- 
czki soli, dwóch trzecich części 
filiżanki masła i mleka. Rozwał- 

kować, posmarować masłem i li- 

piec- Potem rozkrajać i środek 

posmarować masłem i ułożyć ana- 
nas z cukrem. Na wierzchu po- 

smarować pianą z 2 białek lub bi- 

tą śmietaną i obłożyć resztę ana- 
nasa- 

Ananas z owocami. — Pokra- 

jać ostrugany ananas i 2 poma- 
rańcze w kawałki, 2 banany w pla 
sterki i obrać pół kwarty pozio- 
mek i pół kwarty malin. W szklą 
nej misie ułożyć warstwami, prze- 
sypując cukrem i siekanymi mi- 

gdałami, banany, potem poziom- 
ki, pomarańcze, maliny a na wie- 
rzchu ananas, ubrać listkai mię- 
towymi- 

Jak rozgrzać zapalne płyny? 
Wszelkie zapalne płyny, jak 

alkohol, rum, terpentyna i t, d- 

trzeba rozgrzewać w wodzie i ba- 
cnie uważać na nie. Alkohol i 

wódkę, które mają być użyte do 
nacierania, wlać do butelki i 

wstawić w rondel z zimną wodą; 
postawić na ogniu, gdy się woda 
zagotiije, płyn będzie gorący- 
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DZIENNIK CHICAG08KC 

•tal* wychodzi o 8-mlu stronicach 

PIERWSZY 
DZIEŃ CZERWCA zawitał z bardzo wielkim papytem na modre serżowe i siwe wor- 

sted męskie ubrania Wystawiliśmy oba te niezmiernie popularne fasony ubrad w ogromnej i na- 
der powabnej rozmaitości. Wybór ten obejmuje muóstwo najmodniejszych kreacyi bieżącego sezo 

nu, tudzież wiele fasonów już wyczerpowych w ogólnym hatidlu, a każdy przedmiot pochodzi z 

najsłynniejszych pracowni w Chicago i w Nowym Yorku. Ceny, nasze, zawsze przystępne, od $15 do 30. 

Miliuauiee-om 
cna Di<&*ioo-st. 

Belmont-ai) 

Lincoln *<vtnu* 

i 

. ana ł 
nut. ' 

Przykład Samopomocy. W niedzielę, 3-go czerwca 

r. b., Gniazdo „Sokół Polski w 

Town of Lake, Chicago", po- 

wtórzy na ogólne żądanie publi- 
czności piękny utwór, p. t. „Kra- 

kowiacy i Górale", czyli „Zabo- 
bon", J- K- Kamińskiego. 

Przedstawienie odbędzie się w 
sali Columbia, róg 48-ej i So. 

Paulina ul. 

Początek ó godz. 7-ej wfcczo- 
rem. 2 c 

Wartość pieniędzy zagranicz- 
nych. 

„The Merchants' Loan and 

Trust Co." notowała wczoraj 
wartość. 
Wielka Bryt. fun ster $4.85^ 
Niemcy, marki 23.72 

Francya, franki.., 19.33 

Holandya, floreny 40.00 

Włochy, liry 19.32 j 

Austrya, korony • 20.24 
' 

Norwegia, korony • 26.71 

(Szwecya, korony 26.71 
Dania,' korony 26.71 
Szwajcarya, franki 1932 
B $lgia, franki . 19.30 

Rosya, ruble S1^0 

Nieporozumiennfe. 
— Proszę pani, 

' 

Kasia nazwała 

mnie anansem. 
— Nie masz się o co gniewaft. 

Ananas to dobry owoc. 
— Co też pani mówi. Judasz, Kai- 

fa?z, Ananas, to najgorsze przez- 

.wiska. 

WILLIAM A. DOYLE. 

William A. Doyle, kandyda' 
na sędziego powiatowego w Sr. 

dzie Obwodowym na miejsci j 

wakujące skutkiem śmierci sę j 
dziego Murray F. Tuley'a uro ! 
dził się w Scott County, Illinois 

w roku 1863. Ukończył studya 
prawnicze w roku 1887 i 0cl tcSc 

czasu stale oddając się zawodowi 
swemu wyrobił sobie słowę jed- 
nego z najprzedniejszych adwo- 
katów w Chicago. 
Pan Doyle zawdzięcza całą 

swą karyerę swej wytrwałej i 

mozolnej pracy i zasługuje zu- 

pełnie na powodzenie jakiem się 

cieszy. Mieszka w Zachodniej 

dzielnicy i jest właśnie jednym 
z tych prostych i zacnych ludzi, 

którzy są godni naszego popar- 
cia, dla swych obszernych i li 

beralnych poglądów. 
Głosujmy za nim w poniedzia- 

łek, dnia 4go czerwca. 
Vor Jadg1® ot the Circuit Court 

0 William A. Doyle. 
1417 Washington Blvd. 

o 

Z Chicago Do Buffalo, N. Y., j 
1 z powrotem, drogą kolei żelaz- I 

nej Ni c k e 1 Platę, za cenę 

jazdy w jedną stronę z dopłatą 
dwudziestu pięciu centów, za 

podróż tam i napowrót. Bilety 

będą sprzedawane z Chicago w j 
dniach, 9go, iogo i ligo czerw- 

ca, z przywilejem powrotu aż do 

25go czerwca. Szczegóły w biu- 
rze kolei żelaznej Nickel Platę, 

113 Adams ul., Pokój 298, Chi- 

cago, 111. ru 

(23. 25, 30 m. 1, 6, 8 cz) 
o——* 

Ogłaszajcie się w Dzień. Chicagosklm. j 

Zadziwiające powodzenie, z ja- 
kiem się spotkała nasza sprzednż 
tibrań po $10.00 znewoliła nas do 

zakupienia Pięciuset w ięcej tych 
wspaniałych ręcznie szytych $15 
ubrań firmy S. J. Nathan Sons & 

Co.,w Nowym Yorku, aby sprostać 
wielkiemu popytowi na te ubrania 
Ponieważ był to ostatek zapnsu, 

otrzymaliśmy to samo dyskonto, 
co poprzednio, czyli 60 procent 
obniżki na cenach hurtownych, a 

wy leraz skorzystacie na tem przez 
oszczędzenie sobie pięciu dolarów 
na każdem ubraniu. 

Będzie to stanowczo ostatni ty- 
dzień tej wielkiej sprzedaży ubrań 
za $10, i jeżeli życzycie sobie do- 

stać modne, czysto-wełniane $15 
ubranie, z c?arnpgo tybetu, modrej 
eerży, czarnego clay worsted lub 

barwnego worsted sukna, to przyj- 
dźcie jutro, na ostatni dzień sprze- 
dąży, W 

Pamiętajcie! 
$15.00 Ubrania $10.00 

SocGualnie w Naszum Departamencie Ubrart dla Młodzieńców. 
Wielki zapas pięknych czysto wełnlanyclukaszmlrowych worsted lub szkockich 

szewio- 

towych ubrań, wielkości na 14 do 20 lat, które były sprzedawane regularnie po $7 GO do 

$12.00, będzie wyłożony na sprzedaż m sobotę po 

$5.00 i $7.50 

Specjalnie. 
Chłopiące modne koszule w 
rozmaitości powabnych wzo- 

rów, swykte 29c koszule, wszel 
kich wielkości, w eobut^, po 

I9c 

Specjalnie. 
£ftpt« chłopięcych nak"iif« 
tych "BUc - C»t" pońc*och; 
ntjlwiM* ł n»lmocni<»3»/.« poń- 
czochy dla chłopców, w aobot* 
»' 


