
Tajemniczy Okręt. 
Niedawno władza portowa w 

Poli (Austrya) otrzymała wiado- 
mość, że pewien austro-węgierski 
okręt wojenny spotkał na morzu 
Śródziemnem duży okręt żaglo- 

wy, na którym powiewała włos- 
ka flaga handlowa. Żaglowiec 
5w był zupełnie opuszczony przez 
załogę z niewiadomych powodów 
i błąkał się po falach. Austryackij 
okręt wojennv chciał za pomocą 
lisy przyholować ów żaglowiec 
do portu Brindisi, jednakże lina 
?erwała się skutkiem burzliwych 
"al i żaglowiec popłynął dalej sa- 

mopas. Takich opuszczonych o- 

<rętów jest bardzo wiele, zwłasz- 
:za ha Oceanie Atlantyckim i sta 

aowią one groźne niebezpieczeń- 
stwo nawet dla wielkich parow- 

:ów. 

Wedle statystyki, ogłoszonej 

przez „Army and Navy Register" 
argan wychodzący w Nowym 
Yorku, parowce amerykańskie 

ipotkały na swoich liniach w 

przeciągu 3 lat 625 błąkających 
się okrętów. W czasie od r. 1887 
do r. 1891 te włóczące się okręty, 
zwane w Ameryce „derelicts", 

tpowodowały 38 zderzeń. Skutki 

byty fatalne, gdyż w 8 wypad- 
kach najechane okręty zostały 
silnie uszkodzone, zaś w 6 zato- 

nęły. Największy postrach sieje 

żaglowiec „Wyer-G-Sangent", 
mający 1500 ton pojemności. Ża- 

glowiec ów przed kilku laty pod- 
czas burzy opuszczony został 

przez załogę i odtąd błąka się na 

linii „golfstromu". Niedawno 

wielki parowiec „Asiatic Prince" 

cudem uniknął zderzenia się z 

wymienionym żaglowcem. 
W r. 1889 międzynarodowa 

konfereneya w Nowym Yorku u- 

chwaliła kosztem interesowanych 

państw zbudować pancerny krą- 
żownik, któryby chwytał owe 

błąkające się okręty. Podobną u- 

chwałę powzięły dwie następują- 
ce konfereneye, które obradowa- 

ły w Londynie w r. 1899 i w Li- 

zbonie w r. 1907. Uchwała ta nie 

weszhi w życie. 
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rozmaitych wypadków. I tak ża- 

glowiec ..Wyer-G-Sargent" został 

•puszczony przez załogę podczas 

mrzy. Inne okręty, zawdzięczają 
>vve opuszczenie buntom, lub ra- 
>unkom. 1'rzędownie stwierdzo- 

ne i wielce zajmujące są tajem- 
nicze dzieje okrętu „Marya Cele- 

ja", z powodu których rozpisał 
obecnie ankietę znany miesięcz- 

nik „Strand Magazine*, wycho- 
dzący \v Londynie. O ankiecie 

wspomnimy później, a przedtem 

opowiemy dzieje tajemniczego o- 

krętu. 
We wrześniu 1872 r. amerykan 

§ki bryg „Marya Celesta" mają- 

cy 500 ton pojemności, wyruszył 
z Nowego Yorku, wioząc do Ge 

- 

nuy mięszany ładunek. Minęły 

trzy miesiące, a okręt jeszcze nie 

przybył do Genuy. Na pókładzie 

jego znajdowało się 13 osób, a 

mianowicie: kapitan Ben Griggs, 
jego żona, 7-letnia ich córeczka, 
tudzież 10 marynarzy. Sądąono, 
że bryg zatonął, gdy w grudniu 
właściciel jego, mieszkający w 

Nowym Yorku, otrzymał z ame- 

rykańskiego konsulatu w Gibral- 
tarze wiadomość, że „Maryę Ce- 

lestę" przyholował w stanie zu- 
pełnie dobrym do Gibraltaru an- 

gielski okręt „Dei Gratia." Właś- 
ciciel „Maryi Celesty" przybył 
do Gibraltaru, gdzie kapitan o- 

krętu „Dei Gratia", nazwiskiem 

Boyce, opowiedziat mu następu· 
jące szczegóły: 
„Znajdowaliśmy się — opowia- 

dał kapitan Boyce — dnia 5 gru- 
dnia 1872 roku ma Atlantyku, 
w odległości 300 mil morskich od 

Gibraltaru, gdy spostrzegliśmy 
bryg, który po zbliżeniu się 
wielce nas zaciekawił. Chociaż 

morze było gładkie jak stolnica, 

bryg co chwila zmieniał kurs, 

słowem manewrował tak po wa- 

ryacku, że starszy nasz sternik 

Adams zawołał: „Albo wszyscy 

są pijani jak kanony, albo coś 

tam źle się dzieje." Wkrótce 

zbliżyliśmy się do brzegu na ta- 

ką odległość, że mogliśmy wszy- 
stko widzieć dokładnie. „Dam się 
powiesić — zawołał Adams — 

jeżeli tam znajduje się choćby je- 
dna żywa dusza." 

„Rzeczywiście nikt się nie po- 
kazał na tajemniczym okręcie, 
którego żagle były w porządku. 
W towarzystwie Adamsa i dwóch 

marynarzy podpłynąłem łodzią 
do owego okrętu. Odczytaliśmy 
nazwę: „Marya Celesta" — No- 

wy York. Dawaliśmy sygnały, 
krzyczeliśmy z całych sił, ale nikt 
-nie odpowiadał. Adams miał o- 

chotę zawrócić, był bowiem za- 

bobonny jak każdy Szkot, ale 

wydałem rozkaz do udania się na 

pokład „Maryi Celesty." — Gdy- 
śmy chodzili po opustoszałym 
pokładzie, sądziłem z początku, 
że był on widownią buntu. 

Przypuszczenie to upadło, gdy- 
śmy weszli do wnętrza okrętu i 

znaleźli wzorowy porządek w 

kajucie kapitana. Kasata z pienię- 
dzmi była nietknięta, nie było 
więc rabunku. Również nietknię- 
te były lekarstwa w szafce, a 

wiec nikt nie chorował. Okręt 

nie przebył żadnej burzy, gdyż 
w księdze dzień za dniem noto- 

wana była pogoda. Nie było mo- 

wy także o głodzie, gdyż w ko- 
morach znajdowały się obfite za- 

pasy. Załoga widocznie opuściła 
okręt z własnej woli — ale w ja- 
ki sposób? Wszak obie łodzie ra- 
tunkowe wisiały przy bokach o- 

krętu. Przeszukując dokładnie 

okręt spostrzegliśmy ibrak dwóch 

tylko przedmiotów: chronomé- 

tra i dokumentów okrętowych. 
„Udaliśmy się do sąsiedniej ka- 

juty, w której mieszkała rodzina 

kapitana. Był to miły salon, w 

którym panował nadzwyczajny 

porządek. Na stole nakrytym spo- 
strzegliśmy resztki śniadania, 

napół spożytego: kawę, jaja, sło- 

ninę. Dokoła stołu znajdowały 
się trzy krzesła dla osób doros- 

łych i jedno krzesełko dźiecięce. 
Siedzieli na nich kapitan, jego 

żona, starszy sternik i córeczka 

kapitana. Obok stołu znajdowała 
się maszyna do szycia, a pod igłą 
leżał napół uszyty fartuszek dzie- 

cięcy. 
„Widocznie osoby, które się 

tutaj znajdowały, w popłochu 
wybiegły z salonu, gdyż 'skorupa 
na jajach była dopiero stłuczona 

płatki słoniny były nadkrojone, a 

kawałki chleba nadgryzione. Lu- 

dzie ci nic widocznie z sobą nie 

zabrali, ani odzieży, ani pożywie- 
nia. Na szafce nocnej leżały pier- 
ścionki kapitanowej, złoty zega- 
rek i portmonetka, napełniona 
pieniędzmi. Gdyśmy się udali do 

kajuty marynarzy, spostrzegliś- 
my to samo. Marynarze również 

byli przy śniadaniu, od którego 

uciekli z niewiadomych powo- 

dów. 

„Zastanówmy się — mówił ka- 

pitan Boyce — nad wynikami na- 

szych spostrzeżeń. Nieznany wy- 
padek, który zmusił załogę do 

opuszczenia ,;Maryi Celesty" za- 

skoczył wszystkich, skoro pozo- 
stało śniadanie, dopiero rozpoczę- 
te. Powtóre nie ma mowy ani o 

buncie, ani o napadzie piratów, 
gdyż na okręcie panował wszę- 
dzie porządek. Po trzecie kata- 

strofa wydarzyła się na czas bar- 
dzo krótki iprzed naszem spotka- 
niem się, gdyż ostatnia notatka 

w księdze okrętowej była zrobio- 
na przed 20 godzinami. Po czwar 
te morze .było zupełnie spokojne, 

gdyż ani kropla mleka nie wylała 
się z otwartej blaszanki, która 

stała na stole. Dalej ludzie prócz 
chronometru i papierów okręto- 
wych nic nie zabrali. A wreszcie 

opuścili okręt na cudzych ło- 

dziach, gdyż łodzie „Maryi Cele- 

sty" wisiały na swoich miej- 
scach." 

Oto opowiadania kapitana Boy- 
cego, stwierdzone przez świad- 

ków podczas śledztwa rządowe- 
go. Wszystkie władze morskie i 

konsulaty amerykańskie otrzy- 

mały polecenie, ażeby śledziły za 

zaginiona załogą „Maryi Cele- 

sty", ale wszelkie poszukiwania 
były 

^ 

bezskuteczne. Tajemnica 
„Maryi Celesty" nic została do- 

tąd rozjaśniona. 
W roku 1885 Artur Conan 

Doyle na tle tajemniczych dzie- 

jów „Maryi Celesty" napisał no- 

welę pt. „Zeznania J. Habakuka 

Jephsona", usiłując rozświetlić 

tajemnicę „Maryi Celesty". Obe- 
cnie miesięcznik „Strand Maga- 
zine" wezwał autorów, piszących 
powieści morskie i kryminalne, 
ażeby usiłowali stworzyć przypu- 
sczalny przebieg katastrofy, któ- 

rej widownią była „Marya Cele- 
sta." Wymieniony miesięcznik 0- 

trzymał cały szereg utworów, na- 

pisanych na tem tle i zaczął je 
drukować po kolei. Sprawa „Ma- 
ryi Celesty" stała się znowu ak- 

tualną. 
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•gi Do księgarni i agentów stosowny rabat. Zamówienia z dołączeniem 
«Uf· pieniędzy w znaczkach pocztowych nadsyłać należy pod adresem: 

Spółka Nakład. Wyd. Polskiego, ZL 

1457 W. Division ul., CHICAGO, ILL. 

Zapytajcie o bcapUtny katalog innych lc»i«elc. 

Wydalenie Wywła 
szczonych. 

Jak donoszą pisma poznańskie, 
p. Zabłocki, właściciel wywłasz- 
czonych Dobsk, został przemocą 
usunięty ze swego domu. Obecnie 
„Dziennik Kujawski" podaje o- 

bszerny opis wydalenia p. Zabło- 
ckiego z wywłaszczonego majątku 
jego Dobsk. Z opisu tego podaje- 
my najbardziej charakterystycz- 
ne epizody: x 

Dnia 11 sierpnia nad wieczo- 

rem, wróciwszy do Dobsk, zastał 
p. Zabłocki drzwi frontowe zam- 

knięte. Nie przeczuwając nic złe- 

go, otwiera je i ku swemu zdumie 

niu i \vzburzeniu znajduje wszyst- 
kie drzwi wewnętrzne otwarte, a 

mieszkanie zupełnie próżne. W 

pustym dworze nie znalazł niko- 

go; nie mógł też dowiedzieć się, 
gdzie są meble i rzeczy. Wrócił 

zatem na noc do Golejewa, ma- 

jątku swego brata, p. Józefa Za- 

błockiego. Następnego dnia, za- 

jeżdżając przed dwór w Dobskach 
zastał p. Zabłocki wszystkie drzwi 

pootwierane na oścież. Wszedł- 

szy, począł oglądać spustoszenia 
w zamkach, gdy nagle wszedł w 

kapelusze na głowie przedstawi- 
ciel kolonizacyi, administrator 
Kolbe. W szorstki sposób zaczął 
p. Zab^kiego pytać, na jakiej 
podstawie wszedł do . obce- 

go mieszkania. Należy ono do ko- 

misyi kolonizacyjnej. Jako jej za- 

stępca wzywa p. Zabłockiego, by 
natychmiast mieszkanie opuścił. 
Xa to wezwanie odpowiedział p. 

Zabłocki, że mieszkanie na razie 

jeszcze do niego należy. Ze swej 
strony wezwał zastępcę koloniza- 

cyi, by dwór opuścił. W odpowie- 
dzi p. Kolbe — zaprzeczając sło- 
wom p. Zabłockiego — chwycił 
go za rękaw, wyprowadził do sie- 
ni i wezwał dwóch ludzi, by za 

ich pomocą usunąć protestujące- 
go. Niestety jeden z tych ludzi 

był polakiem, woźnica idminis- 

tratora. 011 też wezwał p. Zabłoc- 

kiego, by wyszedł, „bo pana wy- 
prowadzim". Energiczny ruch ze 

strony p. Zabłockiego zmusił je- 
dnak ludzi do cofnęcia się. Wi- 

dząc opór, dostąpił urzędnik ko- 

lonizacyi do [>. Zabłockiego, cli wy 
cił go ponownie i tak przemocą 

wyprowadził poza drzwi fronto- 

we. 

Wobec żywego protestu ze stro 

ny p. Zabłockiego, posłał admini- 
strator po żandarma, odzywając 

się między innemi do p. Zabłoc- 

kiego w arogancki sposób, że gra 
on tu tylko komedyę i że ma iść 

do Rosy i (Sie spielen hier nur 
Komedie. Gehen się doch nach 

Russland!). Ze swej strony zawe- 
zwał również p. Zabłocki żandar- 

ma. 

Po dwu godzinnem czekaniu 

zjawili się obaj żandarmi i admi- 

nistrator. Wobec tego wezwał p. 

Zabłocki żandarmów, by udzielili 
mu pomocy , przedewszystkiem 
zaś spisali protokół. Żandarmi o- 

dmówili, tłómacząc, że przekonali 
się. że administrator działał tylko 
na mocy rozporządzenia przeło- 

żonej władzy. P. Zabłocki, ulega- 

jąc przemocy, opuścił Dobsk, o- 

świadczając, że uda się ze skargą 
do landrata. Nie uzyskawszy ni- 

czego ani u landrata, ani w sądzie 
p. Zabłocki zwrócił się do proku- 
ratora. 
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Pończochy po kolim, jad. 2.26 
1 Pońozoołiy po kolana, baw. 1.75 

Pokrjola na kolan», Jedw. 1.75 

Pokryola u kolana, ba*·. 1.25 

Powłoki na koalkl, jedw. 1.70 

Powłoki na ko«tkl, bawe. 1.25 
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tura, pasają dit katdago. 
Doświadczeni bandażyśoi — także dla dam. 

Otwarte codziennie od 9 rano do 7 wieczorom 
W niedzielę od 9 rano do 12 w południe. 

Hottingera Fabryka 
101-03 MILWAUKEE AVENUE. 

Mrotnlk Chicago Avenu 

• pi*tro—wadela elewator. 

Polska Prawna Kancelarya 
Jcfoef Lep sa 

Wj takratan Aaitryteko · Watierikiaia Gaaaralae»· 
KeuaUta w Ckicage 

Biuro: 108 SO. LA SALLE STREET 
nar. Monroe — Room 810 

Wszelkie sprawy prawne starokrajskie 
i tutejsze zostają szybko załatwione. 

20 lat praktyki w służbie konsularnej 
wręcza ssvbkie i akuratnie załatwie- 

nie wszelkich spraw mnie oddanych. 

Biaro et warte ad 9«j ram Je 5ej pe poładaia, 
w aiedbielę od 8-«j rano d· 12-^j w pilndaie. 

Dr. F\ J. Kram 
Potoki Le kara Szpitala Park Avenu·. 

Mil Uvm, rég NaWe. Tal Mot· 4324 
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Sprytny żydek. 

Siadłszy w Wielkich Drogach 
do wagonu, zastałem w nim, jak 
zwykle pełno żydów i kilku rzym- 
sko - katolickich robotników, któ- 

rzy z braku miejsca stali, a żydko- 
wie naturalanie siedzieli sobie 

wygodnie, bo taka to już toleran- 
cya na naszych c. k. austryackich 
kolejach. Pomiędzy wyznawcami 
Mojżesza, Abrahama i Jakóba wy- 
różniał się jeden bardzo ruchliwy 
sympatyczny żydek, który po ży- 
dowsku i po polsku ustawicznie 
chodząc pomiędzy pasażerami, ro- 
zmawiał. Stojąc przy zawiniątku 
w płachcie, płakała cicho jakaś 
wiejska dziewczyna. Kilka razy 

się ją różni pytali, czego płacze, 
ale nie chciała powiedzieć. Nasz 

żydek jednak nie dał za wygrane 
i tak zaczął tej dziewczyny pytać ; 
dla czego płacze? czy jej matka, 
babka umierają? Czy jej co ukra- 
dli, czy co zgubiła? — tak dziew- 

czyna się przyznała, że zgubiła bi- 
let, że ją będą aresztować na sta- 

cyi w Krakowie, jak nie będzie 
mogła oddać biletu. 
— Aj waj ! — mówi żydek, — 

taka młoda ładny pannę, to bez 

biletu w cały świecie puszczą, ale 

żeby ty nie płakała, to ja tobie 

dam mój bilet. 
To powiedziawszy wyjął bilet 

z kieszeni, przybił na >nim piecząt- 
kę ze swojem nazwiskiem i firmą 
i dał go dziewczynie, która się 
wdzięcznie za to do litościwego 

żydka uśmiechnęła i przestała pła- 
kać. 
— Ciekawy jestem — mówię do 

tego żydka, jak pan da sobie rade 
na dworcu i przejdzie, nie odda- 
wszy biletu. 

— Ny, — mówi żydek ten bi- 

let był mój, a teraz dałem go tej 

pannie, to jest ten bilet tej pan- 
ny, tak my uboje na ten bilet 

przejdziemy. 
— Wysiadłszy na dworcu, da- 

wałem pozór, jak sobie żydek po- 
radzi. Dziewczyna oddała bilet i 

poszła, a żydek, gdy przechodził 
i służbista kolejowy wyciągnął rę- 

kę do niego po bilet — wrócił się 
prędko, mówiąc : 
— Aj waj ! psia krew, zapom- 

niałym sobie moją paczkę. Za 

chwilę wraca się ten żydek i gdy 

żądają od niego biletu, mówi:.,,Co 

pan chce bilet? dwa razy bilet? 

Ja już panu dałem bilet! 
— Proszę bilet! — mówi groź- 

nie kolejowy. 
— Co pan chce? ja panu dałem 

bilet, ja drugi bilet nimom, bo ja 
na jeden bilet przyjechał. 

Zatrzymano żydka i posłano 
po kontrolera. 
— Ten pan <nie oddał biletu,.— 

mówi portyer kontrolerowi. 
— Ja daję 20 korony na szkoły 

ludową, co ja bilet temu panu od- 
dałem i 011 go ma w ręce. 
— Nie prawda, pan nie dał ża- 

dnego biletu, będę na to przysię- 
gał. 
— Ja jeszcze daję drugi raz 20 

korony na szkoły ludową, co ja 
bilet oddałem ! 

• I 
— Aresztuję pana! — mówi 

kontroler. 
— A ja daję jeszcze trzeci raz 

20 korony na szkoły ludową, co 

ja temu panu dałem bilet i tyn pan 
ma go w ręce, niech pan kontro- 

ler popatrzy, bo ja go sobie mo- 

jem pieczątki przystampilował. 
Kontroler wziął bilety z ręki 

portyera, no i rzeczywiście zna- 
lazł bilet żydka, który był jego 
pieczątką naznaczony i przeprosi- 
wszy żydka, kazał mu iść do mia- 
sta. 

Portyer, odbierający bilety, 
zgłupiał na ten cud, skąd się w. 

jego ręce wziął bilet żydka, kiedy 
on go nie odbierał, a w dodatku 

dostał nosa od kontrolera, że sam 

nie wie, co robi. 

Śmierć i Adwokat. 

Był razi adwokat jeden, stra- 

szny picniaka, miał ogromną bu- 

zie. bo najzawilszą sprawę umiał 

jeszcze bardziej pokręcić i zagma- 

twać, paragrafy prawa urabiał w 

gębie jak chleb w palcach, z czar- 

nego robił białe, i gdy mu potrze- 
ba było, wykazywał z rachunkową 
ścisłością, że dwa a dwa daje pięć. 
To też bali się go sędziowie, a 

złodzieje nazywali swoim patro- 
nem i królem, bo przed sądem tak 

był wymownym dla nich obrońcą, 
że nieraz prokurator oskarżenie 

cofał i z biretem w ręku wśród 

przysięgłych składki na oskarżo- 

nego zbierał. 

Ale raz adwokat ten zachorzał 

ciężko i na nic się zdały pigułki i 

różne mikstury, na nic plastry i 

inne leki. Było z nim coraz go- 

rzej, aż wlazła śmierć do jego po- 

koju i mówi: 
— Chodź bratku! 

— Powoli serdeńko^ — rzecze 

jej na to adwokat. 
— Chcesz mnie 

zabrać, a jakiem prawem? 
I po tych słowach sięgnął po 

kodeks cywilny i po ustawę kar- 

ną, i nuż jej czytać różne para- 

grafy i udowadniać, że ona nie 

ma do niego najmniejszego pra- 
wa, 

Śmierć jako, że zawsze sprawie- 
dliwością rządzić się musi, poczę- 
ła się z nim kłócić i na wszystko 
miała gotową odpowiedz i trzeba 

przyznać, że miała jadaczkę, jak 
przekupka z rynku, a kręt z niej 
był większy od niejednego, który 
tyle już nawichrzył i namącił, a 

mimo to ciągle na wierzchu pły- 
wa. 

Prawowali się w ten sposób 
przez 13 godzin, aż śmierć się 
przekonała, że nie sprosta adwo- 

katowi, i dawszy za wygraną, 

chciała wyjść od niego. 
— Hola ! powoli ! — krzyknął a- 

dwokat, i złapawszy ją za prze- 
ścieradło, zażądał, aby 11111 zapła- 
ciła koszta tego prawowania się z 
•nim i odszkodowanie za 13-go-- 

dzinną konferencyę. 
Śmierć przestraszyła się, bo 

była gołą, jak pisarek pod konie: 

miesiąca, i nuż adwokatowi sic 

zaklinać, że według ustaw niebie- 

skich nie wolno jej być posiada- 
czką pieniędzy, że ślubowała nie- 

tylko czystość, lecz i ubóstwo po 

wieczne czasy, 
— ale adwokat, 

stary zdzierca powiedział, że go 
to nic nic obchodzi i, że prędzej 
z pokoju jej nic wypuści, dopóki 
rachunku 11111 nie zapłaci. 
W idząc jednak w końcu, że 

babkę wiatrem i kośćmi czuć, nic 

pieniędzmi, zafantowal jej prze- 

ścieradło i kosę, a gdy i to nic 

starczyło, zc skóry ją odarł i za 

drzwi wyrzucił. 
Od tego czasu śmierć po żadne- 

go adwokata więcej chodzić nic 

chciała, a ponieważ trudno było, 

iżby oni wiecznie żyli. więc świę- 

ty Piotr zarządził, aby odtąd a- 

dwokatów rlyabli zabierali, co się 

po dziś dzień d/.icic i do końca 

świata dziać będzie. 
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Potrzeby Plumbiarskie 
po cenach hartownych. 

Sprzedajemy każdemu po hurlownej cenie, 

LEYINTQAL PLUWBING SUPPLY CO., 
1681 W. IHtUIob «L. n*r. Mtithfield iri 

DZIENNIK CHICAGOSKI Jest Je- 

dynem pismem polskiein w Stanach 
zachodnich, które wydaje Illustro- 

wany DODATEK NIEDZIELNY. 

mu 365 OBIADÓW «s® i 
przez Lucynę Ćwierczakiewicz 

Wołowina, Cielęcina, Baranina, Wieprzowina: 

ROZDZIAŁL VI. 
Wołowin». 

Zewnętrzne oznaki dobroci mieea. 
Zachowanie mięsa w świeżości. 
Sztuka mieea biała. 

Kartofelki do eztuki mi«sa. 
Najlepsza sztuka mieea biała. 

Sztuka mięsa na parze. 
Sztuka mięsa opiekana. 
Sztuka mieea na zimno z galaret». 
Urządzenie mlesa do pieczenia. 
Pleczert wołowa duszona. 
Boeuf a la mode (sztufada). 
Sztufada ira żimno. 
Pleczert Huzarska. 
Pleczert jwiłowa z rożna. 

Polędwic*. 
Polędwica z madera ! truflami. 
Polędwica we francusklem cieście 

(nowość). 
Pleczert z chrzanem (a la Radecki). 

Pleczert siekana klops. 
Klops nadziewany kasza. 
Bitki wołowe w śmietanie. 

Kotlety bite (entre cote). 

Befsztyk. 
Befsztyk po hambursku. 
Masło i kartofle do bef tyku ..a la 

matre d'htel". 
Rozbratel wiedeński. 
Rost-Boeuf. 
Rostboeuf parzony. 

I 
Zrazy faszerowane. 
Zrazy bit·. 
Zrazy zawijane polskie. 
Wvborne siekane zrazv. 
Zrazy wołyńskie z kapusta. 
Zrazy z rożna. 
Zrazy „a la Nelson". 
Zraziki na prędee. 
Zrazy w formie strudła. 
Zrazy angielskie. 
Pekefleisz. 
Mały kawałek pekeflejszu na pred- 

ce nasolony. 
na szaro. 

Ozór solony. 
Bleros z pozostałej pieczeni z Jabł- 
kami. 

Prawdziwy gulasz węgierski. 
Blsros litewski z kapusty. 
Bleros z kapusty kwa«- 
Prawdziwe kołduny litewskie. 
Pierożki z mięsem. 
Pierożki z dudkami. 
Flaki. 
Flaki z ostrym smajtleni. 
Cvnadry wołowe. 
Tłuszcz wołowy (friture). 
UmleJetne zastosowanie frytury. 

ROZDZIAŁ VII. 

Ciel«ctna. 

Pieczeń cielęca. 
Pieczeń cielęca z blszamelem. 

Zwijana pieczeń cielęca. 
Pieczeń cielęca na sposób sarny. 
Prlcandeau z pieczeni cielęcej. 
Caber cielęcy z blszamelem. 

Szynka z cielęciny. 
Mostek cielęcy nadziewany. 
Potrawa z mostku lub grrkl cielę- 

cej. 
Potrawa z cle^clny na rakowem 

maśle. 
Mostek cielęcy z ryżem. 
Potrawa z pieczonej cielęciny. 
Sznycl· cielęce ,,au naturel". 

Sznycle wiedertekle. 
Kotlety cielęce bite. 

Kotlety clelece siekane. 

Kotlety cielęce ze szpikiem. 
Kotlety z pozostałej pieczeni cie- 

lęcej. 
Kotlety r. mózgu cieleucegro. 

Zrazy cielęce za dziesięć minut. 

Krokiety z pozostałej pieczeni cie- 

lęcej. 
Krokiety z mółdiku. 

Potrawa z główki cielęcej. 
Ołówka elelęca „a la vinaigrette". 
Móżdżki cielice na parze. 

Nóżki cielęce w galarecie. 
Klarowanie sztamu z nóżek cielę- 

cych. 
Nóżki cielęce, smażone w cieście. 

Nóżki cielęce na potrawę. 
Wątróbka cielęca pieczona. 

Wątróbka clel»ca «Juszona. 
Wątróbką cielęca z jabłkami. 
Wątróbką cielęca z jałowcem. 
Wątróbką cielęca uo nelsońsku. 

Kluski z wątróbki. 
Kluski z wątróbki cielęcej lub bu- 

dyń. 
Forszmak. 
Przygrzewanie wojęóle. 
Pierożki s madera jako paszteciki. 

ROZDZIAŁ VIII. 

Iłnranlna. 

Pieczeń barania z pieca. 
Wyborna pieczeń barania różna. 

Pieczeń barania duszona ze śmie- 

tana. 
Caber barani na sposób sarny. 
Pieczeń barania marynowana. 
Kotlety baranie bite. 

Kotlety baranie siekane. 
Potrawka z mostku z pomidorami. 
Potrawka z pieczeni baraniej z a- 

srrestem. 
Piław turecki z baranina. 
Cynadry baranie. 

« 

ROZDZIAŁ IX. 

Wlenriowlnn. 

Zewnetrzne oznaki dobroci mles*. 
Schab pieczony. 
Polędwica wiepr2owa. 
Kotlety wieprzowe. 
Szynka na gorąco. 
Szynka pieczona. 
Krajanie szynki na zimno. 
Mouse z szynki (nowość). 
Kiełbasy smażone z sosem. 
Kiełbasa hygienlczna. 
Kiełbasa pieczona na rożnie. 
Kiszka smażona. 
Jak sie czyszczą propleta. 
Prosie pieczone nadziewane. 
Potrawa c prosięcia. 
Rolada z prosięcia. 
Prosie w galarecie. 
Cynadry wieprzowe w maderz·. 
Głowizna faszerowana. 

Prócz powyższego spieu książka zawiera przepisy ao przygotowania: zup —postnych i zi- 

mnych, Rozmaite dodatki do zup, Sosy, Ciasta do pasztetów, Pasztety gorące i zimne, Paszteciki 
i Pierogi ruskie, Drób, Zwierzyna, Ryby, Jarzyny Różne mączne i jajeczne potrawy, itp. 

Gospodyni z książką tą nie będzie potrzebowała troszczyć się co ma na śniadanie, obiad, 
wieczerzę lub na przekąski przygotować. Cena tej książki jest tylko $1.75 (Pocztą §1.90). ? 
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