
Drogie Siostry Związkowe, kto zechce, ten 
bez względu na istniejące szkółki sobotnie 
swe dziatki do szkół parafialnych 
posyłać będzie; chlcba siostrom za* 

konnym nie odbiera się przez prof 
w adzeme Szkółek Sobotnich, a są takie rodzi- 
ny, fctóre dzieci do szkół parafialnych dla róż- 
nych powodów posyłać nie mogą i nie chcą, 
posyłają je więc do szkół publicznych, gdzie 
dziatki nauki języka polskiego pobierać nie 
są w stanie. W rodzinach tych nieraz ani 
matka, ani ojcec nic mają czasu, lub zdolności 
aby dzieci swe polskiego języka uczyć. Cóż 
W*CC» pytam się, mają zrobić? Czy istniejące 
Szkółki Sobotnie nie są w tym wypadku do- 
brem rozwiązaniem tego problematu? 

Szkółek Sobotnich Wydziału Kobiet Z. 
N.P, nie należy nam zwalczać, drogie siostry 
Związkowe, jedynie należy nam dążyć do u- 

doskonalania tychże. Nie stoją one dziś jesz- 
cze na takim poziomie, na jakimby stać powin- 
ny i na jakimbyśmy je widzieć chciały, ale 
czas zrobi swoje. Wszystko z czasem idzie 
naprzód. W ierzmy w to i pracujmy każda w 

miarę sił swoich w tym kierunku. 

W szarą godzinę. 
Cisza wokeło... mroki wieczorne 
Zalały ziemie ciemności falą; 
W idziadła czarne; wizye potworne 
W irują w oczach, pieką mnie, palą, 
Przeszłość lodowa ręce wyciąga 
I skroń przygniata w strasznym uścisku, 
Śmieje się ze mnie, szydzi, urąga, 
Syczy jak mokra gałąź w ognisku. 
Świat otulony kwietną zasłoną 
Zwodzi pozorem, blaskiem swym łudzi! 
Gdy nas otacza przyjaciół grono, 
Kiedy nas bawi szczęście u ludzi, 
Wtedy chwalimy życia szkarłaty, 
Uśmieęh nam smutków rozprasza cienie, 
Lecz gdy stracimy rodzinę, mienie. 
Gdy nas od szczęścia oddzielą kraty 
Wrogich zarządzeń Koga i lo<u, 
< »dy się ubóstwo przed oczy zjawi, 
Wówczas się serce żali i krwawi 
1 drży w przestrachu jak listek wrzosu, 
A pęknie z żalu.: nowa ofiara 
Stanie u celu swego żywota, 
Pryśnie natenczas niedoli czara 

I gwiazdka spadnie z błękitów złota, 
Wieszcząc, że zgasła ludzka istota... 
lak to rozstraja godzina szara... 

Władysław Łukasik. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
Oprócz “Zgody tygodniowej Związek 

Narodowy Polski wydaje jeszcze 
DZT~NNIK ZWIĄZKOWY, 

pismo codzienne, polityczne, społeczne i lite- 
rackie. Prenumerata wynosiła dawniej $.*.oo. a 
obecnie została zniżona na $2.00 rocznie. Pół- 
rocznie wynosi $1.00, a kwartalnie 50 centów. 

Dziennik Związkowy wychodzi codzien- 
nie o 8-miu stronicach, jest najtańszem pi- 
smem polskiem w Ameryce, kosztuje bowiem 
prawie tyle, co gazeta tygodniowa. 

Kto chce poznać wartość i pożvteczność 
Dziennika Związkowego, niech nadeśle swój 
adres, a otrzyma darmo kilka numerów na o- 

kaz. Bracia Związkowcy, popierajcie swoje 
własne dzienne pismo przed wszystkiemi jn- 
nemi: 

Adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
1406-1408 W. Division St., Chicago, 111. 
Potrzeba dla Dziennika agentów w e wszy- 

stkich osadach polskich. Prosimy się zgłaszać 
po informacye i warunki. 

“W zdrowem ciele — zdrowy duch”. 
lyazcly, kto uznał prawdę tego zdania, nie 

powinien zapominać o zasadach tyczących się 
utrzymania w zdrowiu swego ciała. Zdrowie 
jest ważną podstawą wszelkiego powodzenia, 
jest ono cenniejszym skarbem niż bogactwo, 
lub inne dobra. Pamiętajmy, że zdrowy że- 
brak jest szczęśliwszym od chorego króla. 

W krótkości streszczę tu 10 przykazań 
zdrowia. 

I. Wstawajmy rychło, idźmy spać wcześ- 
nie. Tu niech się rozpoczyna nasza punktual- 
ność. Kasi przodkowie pozostawili nam pię- 
kne przysłowie: “Kto rano wystaje, temu Pan 
Bóg daje”. Oznacza ono prawie to samo, co 

niemieckie: “Morgenstunde hat gold in mun- 

de” — “Ranne godziny mają złoto w ustach”, 
lub Anglicy mówią: “Early to bed and early 
to rise, makes a man happy, liealthy and wise” 
— “Rychłe kładzenie się do snu i rychle wsta- 
wanie, czyni szłowieka wesołym, zdrowym i 
mądrym ’. A zatem — chodźmy spać codzien- 
nie przynajmniej przed godziną 11-ą, a wsta- 

wajmy przed /-mą, o ile nie czujemy się cho- 
rymi. W sypialni nie powinno być duszno ni 
ciasno, ani zbyt ciepło — nawet zimą. 

U. Praca. Przyzwyczajajmy się do pracy 
za młodu. Jeżeli na chleb zarabiamy pracą fi- 
zyczną, to za rozrywkę niech nam służy za- 

jęcie umysłowe, a odwrotnie, jeżeli zajmuje- 
my się z zawodu pracą umysłową, to w wal- 
nych chwilach pracujmy w polu, w ogrodzie 
lub t. p. Róbmy wszystko z namysłem i roz- 

wa£T3» celowo i zawsze jaknajlepiej. Amery- 
kanin mów i: *‘\\ hat’s worth doing, is worth 
doing well”, co znaczy: “Co warto czynić, to 
warto czynić dobrze”. Gdy zajęcie nas znuży, 
przerwijmy je i zajmijmy się czemś innem na 

jakiś czas, aż ochota do poprzedniej pracy nie 
wróci. 

i 11. Posiłek. Większą część pokarmów 
naszych powinny stanowić pokarmy roślinne, 
t. j. mączne, owoce i jarzyny (tych zwłaszcza 
<hi/.o jeść należy), mniejszą zaś, pokarmy 
zwierzęce i tłuszcze; przytem odpowiednia i- 
losć grochu, mleka, masła, sera, jaj, orzechów. 
Nit* jedzmy prędko i nie łykajmy gorącego. 
Trzeźwość i wstrzemięźliwość są najlepszy- 
mi eliksirami życia i dobrego zdrowna w pó- 
źne lata! A zatem — zachowujmy miarę w e 

wszystkiem, unikajmy wszelkich nieprawi- 
dłowości i nadużyć — tak w pracy, jak w’ je- 
dzeniu. we śnie i w rozrywkach. Unikajmy 
np. siedzenia na jednem miejscu przez dłuż- 
szy przeciąg czasu, albo pozostawania w nie- 
przewietrzonym pokoju. Unikajmy nadmier- 
nego używania napojów i pokarmów, rów- 
nież palenia nadmiernego. Unikajmy zbyt 
długich, umysł nużących rozmów i sprzeczek 
drażniących nasze nerwy. 

IV. Oddychanie. Chleb i woda utrzymują 
życia, czyste jednak powietrze potrzebne jest 
do zdrowia. Oddechać należy głęboko i no- 

sem 

V. Czystość ciała. Czystość zapobiega 
rdzy — maszyny najporządniej utrzymywane 
służą najdłużej. Wszelka czystość jest potrze- 
bna dla utrzymania prawidłowej działalności 
tak ciała jak i ducha. Każde zanieczyszczenie 
organizmu zewnątrz lub wewnątrz (przez złe 
odżywianie się) przeszkadza zamianie matę* 

ryi. 
Nieczystości wprowadzane do wnętrza, 

tamują bezpośrednio trawienie i przyswajanie 
pokarmów’, ruch krwi, oraz czynności odnoś- 
nych organów naszej żywej maszyny, a brudy 
osiadające '• pozostawione na powierzchni 
ciała, przyczyniają się pośrednio do takichże 
następstw, stojąc na zawadzie odziewności 
skóry, stanowiącej swego rodzaju oddychanie, 
chociaż na razie nie tak oczywiste, lecz w 

skutku tak samo potrzebne do zdrowia, jak 
wdychanie i wydychanie płucne. Mieszkanie 
czyste — czyni miłem i wesołem ognisko do- 
mowe. 

VL Hygiena odzieży. Dobrze się ubierać, 
to znaczy: przy całej swobodzie ruchów, u- 

trzymać ciało w naleźytem cieple i ochraniać 
je od wpływów nagłych zmian temperatury. 
Znaczną szkodę mogą sprawiać zdrowiu cia- 
sne, ciężkie i niedość przewiewne ubrania i 
kapelusze, zbyt ciężka pościel, obcisłe, twarde 
i nieprzewiewne obuwie, mocno mączkowana 
bielizna i t. p. W szystko na nas powinno być 
takie, żeby nie krępowało ruchów ciała, nie 
uciskało, nie tamowało obiegu krwi i prze- 
szkadzało przewiewności skóry, nie więziło 
potu słowem, ne pozbawiało życiodajnego 
przystępu powietrza. 

H. Wzmacnianie. Zdrowie utrwalajmy 
nietylko pracą i rozrywką, ale oprócz tego: 
stosujmy chłodną wodę do picia, obmywajmy 
się nią i płókajmy często usta, letnią porą 
chodźmy codziennie przez jakiś czas boso, po 
trawie, przy zajęciu siedzącem i do jazdy u- 

bierajmy się ciepło, zas do wszelkiego ruchu 
lekko. Ubranie i obuwie zmieniajmy często. 

VIII. Hygiena moralna. Umysł odpoczy- 
wa i zostrza się przez zabawę i rozrywkę; 
nadmiar zabaw jednak prowadzi do namięt- 
ności, a namiętność do występków. Rozrywką 
może być każde zajęcie, któremu poświęcimy 
się z upodobaniem, choćby to była nawet cięż- 
ka praca. Po za tym: śpiew, muzyka, taniec, 
książka, stosunki towarzyskie, prace społecz- 
ny gry, wycieczki, podróże, gimnastyka, szer- 
mierka bieganie, pływanie, wioślarstwo, jazda 
na kole, na koniu, i t. d. i t. d. Żadnej rozryw- 
ki nie doprowadzajmy do przesytu i przesady! 

IX. Hygiena umysłowa. Wesołość przy- 
wiązek do życia i stanowi połowę zdrowia. 
Smutek i zniechęcenie przyspieszają starość. 
Starajmy się przeto o w(esołe i swobodne u- 

sposobienie. Życie przed nami, świat dla nas, 
przyszłość i szczęście w naszein ręku — cze- 

góż się smucić?!.. 
X. Hygiena zawodowa. Pracuje twój mó*g 

nie pozw*alaj członkom próżnować; zara- 
biasz na życie rękoma — nie zapominaj ozda- 
biać umysłu i kształcić serca, oraz rozwijać 
pamięci. 

Przedewszystkiem pamiętaj, że: 
“Zdrowie — to szczęście i potęga!” 

H. Skirmunt. 

SEN. 
Echo jakieś głosy niesie 
I pieśń skacze jakaś dziarska, 
Grzmi podkowa i koń parska, 
Wiatr skrzydlaty dmie po lesie. 

1 am konnica naprzód prze się, 
Rety: nasza to, husarska! 
Co ją żadna ni tatarska, 
Ni turecka moc nie zniesie. 

Pędzi cwałem, grzmi i wali, 
W słońcu złotem lśni się, pali, 
Z drogi!.. Nagle... mojaż dola! 

Serce bije, boleść tłumi: 
Po nad głową wierzba szumi... 
A stadnina wraca z pola. 

Wyżej i niżej, wszędzie złość taż prawie, 
W ludu niestałość i zmienność jak woda, 
Co dziś podnosi — jutro ku zabawie, 
Bałwanów* swoich, jak rzecz płochą poda. 
Co wczoraj wielbił, jutro w ziemię wgniecie, 
Lud, lew i małpa, i mędrzec, i dziecię. 

Teofil Lenartowicz. 


