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■Przyrodzonetn przeznaczeniem 
kobiety je*% dać życie przyszłe- 
mu pokoleniu i żywić go póty, 
póki nie będzie mogło wieść wła- 
snego życia. Nic można bynaj- 
mniej wątpić o tern. że to prze- 
znaczenie natury oddziaływa na 

cały organizm kobiecy. z tego 
przeto względu zabraknąć jej mo- 
że energii do spełniania innych 
czynności, którym mężczyzna po- 
święcać sic może i dlatego też 
kobieta jest płcią słabszą i jedno- 
cześnie natura jej jest czystszą i 
Icjtszą nd męskiej. 

Lznawanic praw kobiety po- 
częło się bc*zwątpienia od zrozu- 

mienia ważnego jej znaczenia dla 
gatunku. Ijęcie jej ciężarów, 
przy drugim rodzaju podziału 
pracy, jako płci słabszej, było o- 

znaką znacznego postępu. Do 
zupełnej jednak doskonałości je- 
szcze daleko. W ubogiej sferze 
nieraz kobieta tak ciężko praco- 
wać musi, że macierzyńskie j«j o- 

bowiązki cierpią wskutek tego, a 

ważnem zadaniem kwestyi so- 

cyalnej byłoby taki osiągnąć wy- 
nik. by kobieta-matka mogła po- 
święcać się domowi swemu i dzie- 
ciom. 

I znanie wielkiego znaczenia 
kobiety w życiu doraowem, oto 

ważny krok, którego nie można, 
ani nie należy ignorować. Miej- 
sca, zajętego w rodzinie przez ko- 
bietę. niepodobna w żaden spo- 
sób zastąpić. W ielkic znaczenie 
życia rodzinnego dla powszech- 
nego rozwoju zależy przedewszy- 
stkicm od stanowiska, zajmowa- 
nego w rodzinie przez kobietę, 
jako matkę, małżonkę lub siostrę. 
Jest to siła, bez której obejść się 
nic można. 

Aby kobieta 1t*piej mogła podo- 
łać obowiązkom swym jako żona 
i matka, powinno się dążyć do 
wszechstronnego rozwijania zdol 
ilości kobiet. Gdyby nawet nie 
przyjmowała ona udziału w pra- 
cy wytwórczej, to jednak stano- 
wisko jej w domu wymaga kształ- 
cenia różnorodnych zdolności. 
5By zaś mogła 'zrozumieć i współ- 
czuć działalności męża i być mu 

doradczynią, jakotcż, by kiero- 
wać wychowaniem swych dzie- 
ci. powinna dobrze oryentować 
się w sprawach umysłowych i 
•społecznych. Dla wielkiego wpły- 
wu, jaki kobieta posiada w ro- 

dzinie. a przez to i w rozwoju 
etycznym, społecznym, religij- 
nym i politycznym, należy konie- 
cznie. gruntownie kształcić jej 
zdolności. 

Nadto zajęcia domowe nic wy- 
kluczają pracy wytwórczej. W 
produkcyi siła robocza kobieca 
daje się również użyć i dzieje się 
to bez. wszelkiej szkody, jeżeli 
nic przekracza granic rodziny. 

Jeżeli przeciwnicy cmancypa- 
cyi kobiet mają słuszność utrzy- 
mując, żc kobieta przez naturę 
przeznaczoną została do pełnie- 
nia roli żony i matki, w takim ra- 
zie przyznać trzeba, że natura 

postąpiła sobie niecelowo a raczej 
okrutnie, ilość bowiem dojrza- 
łych kobiet przewyższa ilość doj- 
rzałych mężczyzn. W Niemczech 
np. ilość kobiet przewyższa i- 
lość mężczyzn o 800,ono głów; w 

.‘'tanie Masachusetts w roku 1880 
o 6<»,ooo głów. Można wraz z pc- 
,\vnym statystykiem niemieckim 
stosunek ten nazwać "klęską spo- 
łeczną”. lecz to nic usuwa zła i 
nie daje prawa, by owe nadlicz- 
bowe jednostki uważać za ludzi 
zbytecznych. Chodzi więc o to, 
by klęskę społeczną zamienić na 

bogactwo s^połeczne. a mianowi- 
cie przez rozsądne spożytkowa- 
nie pozornie zbytecznych sił. 

Dawniej sądzono, zc natura 
cielesna i umysłowa kobiety nic 
posiada w>arunk<W takiego wy- 
kształcenia i rozwoju, dzięki któ- 
rym kobieta stałaby się równą 
męzczyrmc. 

Ppd względem fizycznym isto- 
tnie kobieta jest cokolwiek słab- 
szą od mężczyzny. Historya ko- 
biety okazuje jednakże, że siły 
jej są większe, niż przypuszczano 
w ogólności. Życie cywilizowane 
ze swą jednostronnością również 
jednostronnie wychowywało ko- 
hietę. [Zdrowsze i naturalniejsze 
wychowanie i kształcenie w in- 
ncm zupełnie świetle przedstawia 
czasem tę sprawę. Szczególniej 
zauważyć należy, że kierunek, w 

jakim obecnie dążą wszelkie roz- 

sądne plany reformy wychowa- 
nia i wykształcenia mężczyzn, u- 

łatwi również nabycie tego sa- 

mego wykształcenia obu płciom. 
Zarówno kobiecie, jak i mężczy- 
źnie przyda się większy rozwój 
zdolności spostrzegawczych, sa- 

modzielności myślenia i ćwicze- 
nia układu mięśniowego. Różnica 
sił fizycznych pozostanie, co pra- 
wda, zawsze, a może być nie 
większa, niż- między oddzielnymi 
mężczyznami. 

Kto sądzi, że główną własnoś- 
cią kobiety jest uczucie i że wsku 
tek tego niezdatną jest ona do 
wyższego i samodzielnicjszego 
rozwoju intelektualnego, ten po- 
pełnia błąd psychologiczny. 

Praktyka życiowa wydała 
przychylne świadectwo kobiecie, 
na wszystkich bowiem polach 
działania, z których je dawniej 
wykluczano, spotykamy teraz ko- 
biety. I nikt nic zaprzecz^, że o- 

bowiązki swe spełniają dobrze; 
lecz pomimo to często robi się 
kobietom zarzuty, że dotychczas 
nie doszły do szczytu doskonało- 
ści na żadnem polu działalności 
i stąd wyprowadza się wniosek. 
że są do samodzielnej pracy nie- 
zdolne ; odpowiedzieć jednak na 

to można, że przecież tą miarą 
nie oceniamy 

* 

nigdy zdolności 
młodzieńca, rwącego >ię do ja- 
kiegoś zawodu. W iększość męż- 
czyzn bardzoby wyszła na tern 

źle, gdyby zastosowano do nich 
tego rodzaju idealną skalę, nad- 
to większość czułaby się bardzo 
szczęśliwą, gdyby pod względem 
rozwoju umysłu i charakteru do- 
sięgnąć mogła tych wyży n. dc* 
jakich doszła taka Zofia Germa- 
ni, George iSand, Georgc Eliot 
lub Marya Skłodowska. 

Różnice, tkwiące w odmienno- 
ści natur kobiety i mężczyzny, a 

zostające w związku ze stałymi 
i niezmiennymi warunkami ży- 
ciowymi, nic dadzą się usunąć. 
Nicprawdopodobncni jc-t atoli, 
by wszystkie różnice, które zwy- 
kle bywają przytaczane, tego 
właśnie były rodzaju. Rzeczywi- 
ste różnice wtedy dopiero mogą 
>ię ujawnić, gdy obu.płciom po- 
zostawiona będzie zupełna swo- 

boda w użyciu .swych -ił według 
własnej woli. 

Dotyćbczas mówiono jedynie 
o tern, czy kobieta może i ma 

prawo do samodzielnego rozwo- 

ju i działalności. Należy jednak 
mówić nietylko o prawie, ale ra- 

czej obowiązku. Zadaniem każde- 
go osobnika jest dać jak najwię- 
cej ze siebie, aby jak najlepiej 
tspełnił swe zadanie. Kobieta dą- 
żąca do równouprawnienia pra- 
gnie jedynie spełnić swe obowią- 
zki względem ludzkości, cltoc 
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współdziałać w ogólnej pracy. Ta 
strona kwesty i bardzo wyraźnie 
i pięknie ujawnia się w ruchu ko- 
biecym Ameryki Północnej. A- 
merykanka zażądała praw swvcli 
wtedy dopiero, gdy okazało się 
koniccznem. by spełniała swe o- 

tmwiązki. Ruch emancypacyjny | 
Amerykanek rozwinął się |>o- 

I wiem 7 działalności ich w spra- 
wie wyzwolenia murzynów. A- 
merykanki od samego zaraz po- 
czątku przyjęły w tern żvwy u- 

dział. Ale nawet w tak wielkiej i 
pięknej sprawie napotkały tn 

gwałtowny opór. który doszedł 
do szczytu na wielkim kongresie 
przeciw niewolnictwu w I.omły-1 
nie w roku 1K40. kiedy delegatki 
z Anteryki nie chciano dopuścić 
do głosu, poni<fcvaż podobne wy- 
stąpienie publiczne kobiet sprze- 
ciwiało się “obyczajom krajo- 
wym i boskiemu prawu".—AVtc- 
dy to rozpoczęła się agitacya w 

sprawie wyzwolenia kobiety. 
Skoro kobiecie należy przyznać 

możność, prawo i obowiązek 
wspólnej pracy dla dobra ludzko- 
ści i do samodzielnego wykształ- 
cenia. niepodobna odmawiać jej 
prawa głosu w polityce. Brak jej 
wprawdzie wprawy i doświad- 
czenia. ale tylko na drodze prak- 
tycznej może jc nabyć. Obecnie j już kobieta wywiera wielki 
wpływ na politykę; w krajach, 
gdzie kobiety pozyskały prawa 
polityczne, wpływ ich na życia 
publiczne okazał >ię bardzo do- 
brym i nic pociągnął za sobą 
przykrych następstw, których o- 

bawiano się i które przepowia-j 
dano. 

Z ŻYCIA KOBIET. 

Odznaczenia. Akademia nauk 
moralnych przyznała nagrodę w 

wysokości 3,000 franków, imie- 
nia I ancssc, p. Julii Sicglricd. i- 
nicyatorce i członkini wielu to- 

warzyszeń kobiecych, mających 
na celu polepszenie warunków 
kobiecego bytu. Jest ona również 
przewodniczącą Rady Kobiecej 
Narodowej. Nagrodę rozdzieliła 
P- Siegfricd pomiędzy zrzeczenia, 
w których pracuje. 

Legię honorową ostatnio o- 

trzymały czter\ kobiet} : ]>. Stan- 
dc, dyrektorka Liceum Moliera. I 
p. Cecylia Chauminade, kompo- 
zytorka muzyczna, p. Prevost. 
inspektorka robót: ostatnio z J^ 
Sarah Bernard została zamiano- 
wana oficerem Legii honorowej. 

Francuski minister robot 
wniósł projekt odznaczenia me- 

dalami zasługi służby męskiej i 
żeńskiej za wieloletnie ich usługi] 
i przywiązanie do domów, w któ-1 
rych służą. Medale te mają być 
wzorowane na tych, które wyda- 
je minister handlu robotnikom, 
pracującym w handlu lub prze- 
myśle. 

Małżeństwa w Indyach. Osta- 
tnie rezultaty badań i statystyki 
zaczerpnięte ze stosunków Indyi 
angielskich, wołają o jionistę do 
nieba grozą faktów, jakie nam 

odsłaniają. 1 tak; <> milionów ko- 
biet zawiera związki małżeńskie 
w wieku lat 10; dwa miliony 
przed dojściem do tego wieku, z 

tych zas .450,000 ‘'kobiet pięcio- 
letnich". Matki. Uczące lat 13 — 

a babki >f>-1ctnic są tani na po- 
rządku dziennym. 'Widów zaś 
piętnastoletnich liezą Indye 175,- 
000; dwunastoletnich 5.000; zaś 
10.000 "wdów pięcioletnich"! Fa- 
kty te nie potrzebują komenta- 
rzy ! 

Adwokatki we Francyi. I)n li- 
czby poprzedniej 26 adwokatek- 
kobict — przybywają dwie nowe 

kandydatki, które podały się o 

zaliczenie ich w* poczet obroń- 
ców paryskich: panna Gabryela 
łlywrard i panna Anna Kauf- 
mann. 

Są takie dziw nc, obłędne godzi- 
ny. 

Gdy duch tęsknotą wielką upo- 
wity, 

Porzuca ziemię, w inne mknie 
dziedziny; 

W błękitne dale, w rozzłocone 

świty — 

I na zaświatów stanąwszy ru- 

bieży, 
/nów mocno kocha i znów moc- 

no wierzy. 

UWAGI. 
RODZICE. UCZCIE DZIECI 

SWE MÓWIĆ, PISAĆ I CZY- 
TAĆ PO POLSKU! 

“Cudze chwalicie, swego nic 
znacie!"" 

(Sami nie wiecie, co posiada- 
cie .. 

Słowa powyższe poety nasze- 

go można zastosować do tych, 
którzy omijając własną, polską 
organizację, jaką jest Związek 
N. ł*-, wstępują do obconarodo- 
wycli. Czyniąc tak. nietylko. żc 
postępują, jak nic przystoi na Po. 
laków, ale równocześnie sami so- 
bie szkodę wyrządzają. 

Niejeden zapyta: “co za szko- 
dę jKłnoszę? — ta lub owa orga- 
tiizacj a ubezpieczeniowa jedna- 
kowo wypłaci pośmiertne m\ m 

spadkobiercom’’. Co się tyczy po- 
śmiertnego. to tak. Związek Na- 
rodowy Polski jednak jest nic- 
tjlk.» organizacją ubezpieczcnio- 
wą. która wypłaca sumiennie u- 

bc/.pieczoną sumę. wdowom lub 
sierotom po swych członkach, 
lecz Związek opr»*cz tego poma- 
ga, ratuje i wspiera swych człon- 
ków za życia. \ 

Często zdarzają mc wypadki, 
żc do domu Związkowca z powo- 
du choroby zakradnic się niedo- 
statek. wówczas Związek, jak oj- 
ciec, ratuje i wspomoże swe 

dziecko. Każdy, kto czyta uważ- 
nie czy to sprawozdania z posie- 
dzeń iZarządu Centralnego. czv 
też. sprawozdania finansowe, 
przekona się łatwo, ile to wsparć 
rozdziela rocznic Związek Naro- 
dowy Polski swym członkom. O- 
prócz tego poszczególne grupy 
Z. X. P. mają kasy chorych, z 

których wypłacają wsparcie 
swym członkom V\ razie choroby. 
Cz\ jest tak i w organrzacyach 
obconan Kłowych ? 

Następnie Związek X. P. u-j 
<lzicla swym członkom j»ożyczki 
na realności, a procent od nich 
jc>t niższy od tego, jaki pobie- 
rają banki lub biura realnościo- 
we. Czy to nie znaczna ulga? 

(Wprost nicoccnioncm dobro- 
dziejstwem są stypendya dla dzie- 
ci związkowców. Ileż to ra/y zda- 
rza się, żc rodzice nio mogą uta- 

lentowanego i chętnego do nau- 
ki syna kształcić dla braku odpo- 
wiednich funduszy! Cóż Związek 
zdziałał w tym kierunku? Oto 

wypłacił już. kilkanaście tysięcy 
dolarów na ten cel; pomógł nie- 
jednemu młodzieńcowi do ukoń- 
czenia wyższych zakładów nau- 

kowych i co za tem idzie, do zdo- 
bycia wyższego stanowiska. Ma- 
my między Polakami w Amery- 
ce kilku lekarzy, adwokatów itd., 
którzy 'jedynie Zw iązkowi X. P. 
mają do zawdzięczenia to, czcm 

są dzisiaj. 
Czy organizacj e obocnarodowc 

tak czynią? 

idźmy dalej... Związek Naro- 
dowy Pol-ki, założył Kolegium 
Związkowe, gdzie za małą opła- 
tą dzieci związkowców pobierają 
nauki i mają zupełne utrzymanie. 
Opłata w Kolegium jest tak ni- 
*ką, że nawet rodzice mniej niż 
zamożni mogą ją uiścić. Oprócz 
tego Związek N. P. przeznacza 
corocznie znaczne sumy na cele 
oświatowe, jak np. okółki sobo- 
tnie. odczyty itd. Która obcona- 
rodowa organizacja ubezpiecze- 
niowa dba tak o podniesienie mo- 

ralne swych członków przez sze- 

rzenie oświaty? 

Związek Narodowy polski roz- 

tacza swą opiekę nad imigranta- 
mi. I)om Imigracyjny Z. N. P. w 

Nowym Yorku daje sclironieiiic, 
pomne i opiekę przybyły m ze sta- 

łego kraju. A iluż to Związek X. 
i*, przez starania i wpływy u- 

chronił od deportacji? 

\Y niedługim czasie powstanie 
Dom dla Starców i Kalek, gdzie 
starzy związkowcy, sterani w 

walce życiowej, znajdą na stare 
lata przytułek i opiekę. 

Zaprawdę, że nie nbconarodo- 
w e. ale żadna (rannych polskich 

organizacji tyle nic działa dla 
swych członków, jak Związek 
Narodowy Polski! 

Ci, co należą do niego, szczy- 
cić się mogą, iż są członkami tak 
wspaniałego zrzeszenia. 

Skąd atoli Związek bierze tun- 
dur.ze na to wszystko? Oto wła- 
śnie te centowe podatki, które o- 

p*acają poszczególni członkowie, 
a na jakie niektórzy w swej nie- 
świadomości narzekają, stanowią 
te środki i ich pomocą tyle do- 
brego Związek N.P. czyni. Niech 
że więc nikt nie narzeka, że musi 
uiszczać pewne opłaty, lecz ow- 

szem. każdy pnu iuien Czuć pe- 
wne zadowolenie, że gro- 
szem przyczynia się d^^tareia 
łez nieszczęśliwym i do szerzenia 
oświaty. 1 

Wobec powyż przytoczonych 
faktów, zdobywanie członków 
nie powinno przedstawiać ża- 

dnych trudności: niech każda 
Polka i Polak, tak z poczucia o- 

bywatelskiego, jak i dla korzyści 
osobistej ustępuje do najwięk- 
szej polskiej organizacji w Ame- 
ryce. do Związku Narodowego 
^Polskiego! 

Pani Marya Pieńkos z Taun- 
ton. Mass., w dłuższym liście do 
redakcj i tak się wyraża o Związ- 
ku X. P.: “Gdy człowiek wstąpi 
do Związku X. F.. czuje się pod- 
niesiony na duchu, czuje, że jest 
powołany do jakiejś godności, 
więc Kochani Bracia i Siostrę w 

imię Boże i w imię Ojczyzny 
wstępujcie jak najliczniej w sze- 

regi Związku, ażebyśmy wszyscy 
stanęli pod sztandarem polsko- 
nan >dow \ m”. 

Sądzę, że w szystkie Z w iąz ko w 

czynie tak samo myślą i czują, 
jak nasza siostra z Taunton, 
Mass. 

KOBIETY SĘDZIAMI DLA 
DZIEWCZĄT. 

Miasto Nowy York pójdzie 
wkrótce za projektem, przyję- 
tym przez miasto Chicago: : 

sprawy karne dziewcząt powin- 
na rozstrzygać sędzia-kobieta 
Kwestyę tę rozbierały starannie: 
wybitne kluby kobiece, zarząd- 
czynie różnych przytułków, v\y- 
d/.iały rozlicznych towarzystw o- 

pieki naudziewczętami, a w koń* 
cu sędziowie, i wszyscy wyraża- 
ją się o tej inowacyi <7. najwyż- 
szem uznaniem. Ze -prauozdań ! 
sędziów: Case'a i Huntera w) 
Chicago, jakie nadesłali do No- 
wego Yorku, okazuje się, że z 

290 dziewcząt zasądzonych, a 

przez sędziego p. Maryę Iłartel- 
ine, urzędującą w sądzie dla ma- 

łoletnich dziewcząt w powiecie 
Cook w Illinois, puszczonych 
wolno po złożeniu przyrzeczenia, 
że się poprawią, tylko szesnaście 
nie dotrzymało słowa. Zdaniem 
sędziego Cosc żaden mężczyzna 
nie potrafi odpowiednio roztrzą- 
sać błędów popełnionych przez 
dziewcvcta. 

•W przedmiocie tym zabrał 
głos dziennik nowoyorski "New 
York Mail'* i w artykule reduk- 
cyjnym pisze: 

“Fakt. że pr/e^/fo j.ooo dziew, 
czyn staje każdego roku, w są- 
dach dla małoletnich — dowodzi 
najskuteczniej, ze kobieta powin- 
na być zamianowana sędzią do 
rrtrpatYy wanta tego rodzaju 
spraw. Nowość ta nie l>ędzie ża- 

dną próbą, gdyż Chicago zapro- 
wadziło juz ten system u siebie, 
a wyniki »ą wprost zadziwiające. 

Dl* tych j.uoo zbłąkanyhc 
dziewcząt nie potrzeba wcale sto. 

sować karzącego ramienia spra- 
wiedliwości ; obejdą się one też 
bez “ojcowskiej*’ opieki sędziego 
mężczyzny, gdyż na drogę uczci- 
wości i cnoty inoże jedynie po- 
nownie sprowadzić je tylko ko- 
bieca, i to kobieta o wzniosłem 
sercu, wyrof umiała dla błędów, 
znająca dokładnie psychologię i 
słabe strony dziewczyny. \Y dzie- 

więciu wypadkach na dziesięć — 

sprowadza dziewczyny przed są- 
dy małoletnich — brak opieki 
macierzyńskiej; obowiązkiem 
jest zatem społeczeństwa brak 
ten choć w części zastąpić, a do- 
konać tego może tylko kobieta. 

Widzimy zresztą, jak wydatną 
jest praca kobiet w charakterze 

urzędników sądowych, które 
czuwają nad małoletnimi, uwol- 
nionymi przez sądy za obietnicą 
poprawy. Stokroć jednak więk- 
si korzy>ć odniesie społeczeń- 
stwo, gdy te dziewczyny, które 
zbłądziły chwilowo, powierzy się 
specyalnie uzdolnionej kobiecie, 
nadając jej prawo i władzę, by 
sądziła je nietylko wedle ustaw, 
lecz także wedle sumienia i wy- 
rozumienia słalK»ści ludzkch.*’ 

KOBIETY — A SŁUŻBA WOJ- 
SKOWA. 

Ostatnie wypadki na Bałka- 
nach nietylko nic obrzydziły Eu- 
ropie wojny i jejrokropności, lecz 
wzmocniły jeszcze militarvzni. 
Wszystkie państwa po w iększają 
swe armie i uzupełniają zbroje- 
nia. 

♦iorączka militaryzmu objęła 
nawet kobiety. W e Krancyi <x>o 

młodych patryotek podało do mi- 
nistra wojny prośbę, aby je przy- 
jęto do służby wojskowej. Ponie- 
waż we l;rancyi — pijały' one w 

po<ianiu — liczba mężczyzn zdol- 
nych do noszenia broni stale się 
zmniejsza. panny francuskie 
chcą ten ubytek pokryć. Propo- 
nują tedy. aby wszystkich męż- 
czyzn. zajętych w iutendantur/c. 
oddziałach sanitarnych, służbie 
pociągowej itd. przeniesiono do 
służby irotitowej. a na ich miej- 
sce przyjęto niezamężne kobie- 
tę. 

Prośba ta poruszyła opinię pu- 
bliczny nietylko wc 1'rancyi, lecz 
i w innych krajach. 

Urzędowa prasa francu>ka po. 
witała tę myśl życzliwie, a nawet 

z zapałem. I waża ją za piękną, 
j.atryotyczną, szlachetną. 

Pozostałe gazety zajęły stano- 
wisko rozmaite. 

Młode kobiety, które się zao- 

fiarowały do wojska, są to podo- 
.bno panny z kół zamożnych, it- 

przywilcjowanych. Gdyby służba 
wojskowa dla tych kobiet była 
dobrowolną, zgłaszałaby się do 
niej zapewne tylko takie same 

kandydatki, gdyż panny nieza- 
możne nie mogłyl>\ sobie na przy 
jeninośc tę pozwolić, zmuszone 

przeważnie do pomagania pracą 
zarobkową rodzicom lub r<vlzeń- 
stwu. ,\ jak młode panny z kół 
zamożnych — piszą d/icuniki 
francuskie — rozumieją słowo 
"praca", to rzecz powszechnie 
znana. Nicw icleby kaneelaryc j 
wojskowe miały z nich pożytku. 
Panny wstępowałyby do woj-ka 
przez kokieteryę. chodziłaby do 
kancelaryi flirtować. A któr\ 
zwierzchnik, który oficer francu- 
ski byłby zdoltu do tego, by mło- 
dą pannę z bogatej rodziny, któ- 
ra ofiarowała s\vc usługi dobro- 
wolnie. napędzić do robot} ? 

l ak piszą ^zienniki francuskie. 
Młode Francuski z zamożnych 
rodzin obecnie z reguły długo się 
uczą. chodzą do szkół średnich, 
na kuru wyższe, do uniwersyte- 
tów — aż do_«unążpójścia. Obce- 

SUCHOTY 
Icb rozpoznawanie, leczenie i kuracja 

Darmo 
i 

NOWA KSIĄŻKA O SUCHOTACH 
Napisał Freeman Hall, M. D. 

To d«lrto l*-knr-kl» nnlrnjt w tłnirick 
pro«tjch i z-rozurafałych, w jaki npoe/ih wylecred 
►tą moz.na * Suchot w uf:tc' vm domu. 

o kimk cierpiącym nu Suchoty. Katar, Zv 
palenic Żyły gardłowej. A et mu. albo jaką inną cho- 
robą gardła lub płuc. albo J*o»ll Milera niącie-- 
plaz. ta kda/ka hąd/iect pomocą. rWbt nawet 
twnja choroba biła juz daleko poeuniąta i ćboCbi* 
crułZe ni»ma z keiązkitcjmozeea aiądo- 
wliytzirc w juki »po«*ób inni wyleczyli alą. po tem 
jak dużo rudne inne h-karetna nic pomogły i jak 
już wojąchorobą uznali za beznadziejną. » 

Piaa aaras do Tka Yonkermma Co., 1303 
Roae St.. Kalamazoo. Mich., o ooi prayilą d 
chątnie tą kziąiką odwrotną pocztą DARMO, jak 
równiei chojnie zaopatrzą w Nowa Środek Lecz- 
niczy zupełnie Darmo, ponieważ pragną tebye nią 
zapoznał z tem cudów nem iekaratw-em. zanim 
bądzie zap/>tno. Nie czekaj —Piez dzik. Słoto o<J 
togo zalety ocalenie twego życia. 

nic chciałyby dodać jeszcze r<>k 
“dla ojczyzny”. 

Tenihardziej tiic miałyby cza.-u 

-lo poznania przed ślubem choć 
"po łebku" gospodarstwa domo- 
wego. To też zabierają głos obec- 
nie i starsze, doświadczone ko- 

I bicty francuskie i ostrzegają mło- 
de rodaczki, aby raczej nauczyły 
się być dobrem i gospodyniami i 

i matkami i dały ojczyźnie zdro- 
i wych i silnych synów, którzv za 

nic spełnią jak należy służbę 
wojskową. 

Dla kogo życic jc~t rozczaro. 

\vaniem, ten zdaje się coraz tt- 

boższym ; dl(i kogo ono ic>t do- 
świadczeniem. ten fie wzbogaca/ 

Piękne sumienie — stać pr 
prz\ jacielu, 

Jeszcze piękniejsze — zostaw 

przy prawdzie. 
J 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 

Oprócz "Zgody” tygodniowej Zwlą- 
> zek Narodcwy PoIskI wydaje jeazcze 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
pismo codzienne, polityczne, •polecz 
ne i literackie. Prenumerata wynosk 
la dawniej $3.00, a obecnie została 
zniżona na $2.00 rocznie. Półrocznie 
wynosi $1.00. a kwartalnie 50 .cen- 
tów. 

Dziennik Związkowy wychodzi co- 
dziennie o 8-miu stronicach, jest naj- 
tańszem pismem polskiem w Amtry 
ce, kosztuje bowiem prawie tyle, co 

gazeta tygodniowa. 
Kto chce poznać wartość I pożyte- 

czność Dziennika Związkowego, niech 
nadeśle swój adres, a otrzyma darmc 
kilka numerów na okaz. Bracia Zwiąż 
kowcy, popierajcie swoje własne 
dzienne pismo przed wszystkleml In 
nem!. 

Adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
/ 1406—1408 W. Division st 

Chicago, III. 
Potrzeba dla Dziennika agentów wo 

wszystkich osadach polskich. Prosi' 
my zgłaszać się po informacye | wu 
runki. 

UTRZYMUJ 

CHŁÓD 
Mośeez mieć 

doskonałą ku- 

ahnif w nąj- 
gorętlrych 
dniach w lecie 

jeżeli uayjes*. 

BEZ W? O LA. POPIOŁU, BRUDU. 
Wykończone o 1, 2, 3 i 4 orniakach, z pułecz- 
kiimi i zftftówkftmi do utrzymania potraw srnrą- 
ro i wskazówką zasobu oiiwy w rezerwuarze. 
Celem najlepszego akutku użyj "Perfectiou 
Oil” wszędzie do nabycia. 

STANDARD OIL COMPANY. 
tAo ladUn* Corforitto*) 

CHICAGO. ILL. 


