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KOBIETY W WALCE Z 
ALKOHOLEM. 

Wielu ludzi współczesnych, 
którzy w te<»rvi chętnie się go- 
dzą. że przyznanie kobietom pra- 
wa wyborczego byłoby wielkim 
krokiem len urzeczywistnieniu 
wyższej sprawiedliwości społecz- 
nej. stają się nieufni, kiedy prak- 
tyka kobiecego wspólpracownic- 
t\va w rzeczach -powszechnego 
dobra rzuca ini się w oczy. 

W jaki spo-ób dotychczas ko- 
biety korzystały ze swych praw 
wyljorćzyoh w tych krajach, gdzie 
odważnie i rozsądnie zostały im 
prz\ znane? 

Przy rozważaniu rezultatów, 
kt'«re kobieca współpraca wytwo- 
rzyła w prawodawstwie, rzuca i 
sit nam w oczy przedewszystkicm 
następujący objaw. 

Mimo wszelkich różnic, wy-1 
tworzonych przez klimat, rasę. > 

wychowanie i t. d. w kobietach 
różnych krajów, gdzie mają one 

prawo wyboru, skorzystały one z 

izadką jednomyślnością ze swych j kartek wyborczych wszędzie w; 

jednym celu. W e wszystkich ! 
Krajaćn i częseiącii ziemi. mysią! 
kobiety, mające prawo wyborcze. | 
nie o sobie przedewszystkiem, nie 

o swych potrzebach poprawy by- j 
tu. lecz myślą przede wszy stkiem : 

O alkoholu. 
Tani. gdzie kobiety pozyskały! 

prawa głosu czynne i bierne, rzu-, 
cają się one instynktownie, fana- 
tycznie, z nienawiścią do wojny 1 
z alkoholem.' Słany północnej A- 
tneryki były i są widownią za- 

wziętej walki przeciwników i 
zwolenników alkoholu. 

Tam gdzie kobiety pozyskały 
pewien wpływ na bieg spraw pu- 
blicznych, użycie alkoholu zna-. 

cznie się zmniejszyło; gdzie zaś: 
kobiety mają zupełną polityczną 
'owność z mężczyzną, przepro- j 
wadziły one już w wielu miej-j 
scach zupełny zakaz alkoholu. 

•NA** Nowej Zelandyi. gdzie w 

r«>ku i8qj kobiety otrzymały po- 
wszechne, faktyczne prawa wy- 

borcze. świetne rezultaty dał 
wpływ kobiet na wydane prawa 
o kontroli alkóOiolu. Cały kraj po- 
dzielono na 60 dystryktów, któ- 
rym przypadło zadanie uregulo- 
wania sprawy alkoholowej. 

W 39 dystryktach ustanowiono 
tak zwaną “Komisyę wstrzemię- 
źliwości”. a w 33 dystryktach wy- 
brano przeważnie przeciwników 
alkoholu. Od roku 1894 kobiety 
pracowały systematycznie i tak 
dobrze wiodły walkę, że obecnie 
na podstawie głosowania wszy- 
stkich mieszkańców, 'wywalczo- 
nego przez stowarzyszenia anti- 
ałkóholowe, można zastosować 
absolutny zakaz używania alko- 
holu w całej Nowej Zelandyi.' j 

Również świetne rezultaty w | 
walet z alkoholizmem odniosły i 
kobiety w Szwecyi i Norwegii. 
Obecnie w Norwegii przypada 
z;d<*d\v‘ie jeden sxynk na 30.000 

mieszkańców, a liczba prze- 
stępstw spadła o 36 proc. 

Bądźcie 
Ostrożni, 
ażebyście me o 

trzymali imita- 
cji. r żądajcie 

IIICHTKftA 

Pain -Eipeller 
x znaczkiem ko- 
twicy. 
^oraedawnae po Me I OOe w katdej 
«»*♦**«• _ lot, 
placet* do 

F. Ad. RIcMar 
i 6«. 

1441 Wnbtngi*. .1 
»tw Ytrk 

W Finlandyi. gtłzic pijaństwo, 
podobnież jak w Szwecyi i Nor- 
wegii. było narodową klęską, wy- 
dano w r. prawo ogranicza- 
jące używanie alkoholu. (3d te- 

go czasu nie wolno już tam al- 
koholu sprzedawać na wsi, a w 

miastach tylko w takich zakła- 
dach, gdzie równocześnie sprze- ] 
dawane są ciepłe potrawy i in- 
ne.. 

A więc kobiety-korzystają, co^ 
w kJoczne jest z przytoczonych 
przykładów, ze swych praw wy- 
borczych, dzielnie i nieubłaganie 
przeciw alkoholowi. Kto kiedy- 
kolwiek zajmował się choćby po-, 
bieżnie sprawą walki z alkoholiz- j 
niem. przyzna, żc wojna, jaką 
kobiety wytoczyły, jest świetnym 
czynem kulturalnym. 

Wszak wiemy wszyscy na pod- 
stawie naukowych dowodów, ja- 
kie spustoszenia wyrządza alko- 
hol. szczcgólnif w dziedzinie roz- 

woju życia i przestępczości. Po- 
dobnież prawie 2-3 występków 
przeciw moralności jest w ści- 
-łym związku z użyciem alkoho- 
lu. Spis grzechów tego napoju 
jes~t długi i wielostronny, ponie- 
waż alkohol jest jedną z głów- 
nych przyczyn rozlicznych prze- 
stępstw, zwiększenia się liczby 
chorób zaraźliwych, tiiberkulozy, 
obłąkania i t. d. 

Aa niekorzyść rodzaju męskie- 
go można powiedzieć, że sam 

mężczyzna okazał się dość nie- 
zdolnym do skutecznego zwal- 
czania plagi alkoholizmu. Przed 
1894 r. w Norwegii rząd przed- 
siębrał już liczne usiłowania, a- 

by znieść szkodliwą działalność! 
koncesyonaryuszy monopolu 
wódczanego, reforma powiodła j 
się dopiero jednak wówczas, kie- 
ily ki »biety zaczęły głosować 
wspólnie z mężczyznami. W 
Niemczech, w Austryi i Francyi,, 
gdzie kobiety dotychczas nie ma-1 
ją żadnego udziału w wyl>orach 
do parlamentu, nic zdob\ł\ do- 
tychczas rządy nic lub prawie nici 
w walce z alkoholizmem i pozo- j 
stawiły ją obłudnie inicjatywie 
prywatnej. Z błota alkoholizmu 
wyrastają dzisiaj korzenie zbyt 
wielu interesów' pieniężnych. 
*byt wielu fabrykantów alkoho- 
lu skarżyło się w parlamencie na 

zły bieg interesów wódczanych 
lub też śpiewa pieśń pochwalną 
na w zór "szlachetnego trunku ’, 
pozatem dochody, które państwo 
z tej występnej namiętności cią- 
gnie. są tak duże, że wątpić mo- 
żna, aby kiedykolwiek parlament, 
złożony z samych mężczyzn, miał 
odwagę zburzyć tę “podporę" na- 

rodowego dobrdbytu. 
Kobiety tylko jak pouczają do- 

statecznie poczynione doświad- 
czenia. są. Jia szczęście. bezwzglę- 
dne dla interesów, opartych na 

alkoholizmie; one nie znają w' tej 
kwesty i żadnych kompromisów, 
mędrkowania i wyrachowania, 
lecz mówią: Precz z alkoholem 
za wszelką cenę!” 

ROCZNA KONWENCYA AN- 
TI-ALKOHOLICZNA STO- 
WARZYSZENIA KOBIET 

W TOLEDO, OHIO. 

W kościele M. E. przy Monroe 
uHcy odbyła się roczna konweit- 
oya organizacji żeńskiej 
man Christian Tcmperance U- 
nion” z powiatu Lucas. Mowę 
powitalną wygłosiła pani Robert 
fiosline. W konwcncyi tej prócz 
delegatek. wzięli udział repre- 
zentantki i reprezentanci różnych 
stowarzyszeń religijnych, medy-j cznych i humanitarnych, agitują- 
cych również za zniesieniem 
szynków. Na koszt kampanii an- 

ty-szynk«vwej Edward Ford i 
Thomas Warner ofiarowali po 
tysiąc dolarów każdy. » 

I 

ODPOWIEDZI REDAKCYI. 

Pani Wiktorya Cudek Chęt- 
nie mlzirlam zawsze żądanych iu- 
formacyi. Kf>ra chinowa w an- 

gielskim języku nazywa się: 
Cmchona Bark lub Peruvian 
Bark. 

Rodzice. uczcie dzieci swe mó 
i pisać po feolakul 

UWAGI. 
Każda jednostka, wstępując 

czy to do jakiego towarzystwa, 
spółki lub zrzeszenia, przyjmuje 
na siebie równocześnie pewne o- 

bowiązki, które winna spełnić. I j 
my jako członkinie Związku Na-1 
rodowego 'Polskiego, przyjęły-1 
śrny pewne zobowiązania, od 
spełnienia których uchylić się | 
nam nie wolno. Związek nasz, or- 

ganizacya narodowa, wytknięte 
ma pewne cele. do których dąży. i 
Celem tym praca dla dobra Oj- 
czyzny, dla wywalczenia niepo- 
dległości krajowi naszemu^ My 
zatem, poszczególne członkinie 
tej wspaniałej organizacyi, także 
do tego cehi dążyć musimy. A w 

jaki sposób? Oto w pierwszym 
rzędzie: na każdem ui yr iscu i o 

każdym czasie wintiystny nietyl- 
ko pamiętać żeśmy Polakami, a- 

le stwierdzać to czynami, to zna- 

czy ukochać, pielęgnować nasz 

język i trndycye narodowe. 
Szczególnie przestrzegać musi- 
my, aby młodzież nasza, znała 
swój język ojczysty A zależy to 
głównie od matek; ieśli one 

j przestrzegać będą. aby w domach 
.ich nigdy nie rozbrzmiewał ję- 
j zyk obcy. to z pewnością nie 
z najdzie się ani jedno dziecko, 
ktoreby nie władało językiem 
polskim. 

Niestety, dziś mamy tak dużo 
dzieci i młodzieży, co wstydzą 
się. nie znają a w ostatecznym ra- 

zie w okropny wprost sposób 
kaleczą swą mowę rodzinną. 

Pamiętni, że jedną z przyczyn 
upadku, niegdyś tak potężnej, 
wspaniałej i bogatej Polski, była 
niezgoda, tępmy tę wadę między 
sobą. dążmy natomiast do zgody 
i jedności, uważajmy się za dzie- 
ci jednej Matki i niech miłość ro- 

dzinna zapanuje między nami! 

Związek Narodowy PoNki dą- 
ży więc do tak szczytnego Ct.Ju. 
pomagajmy mu w tej pracy z ca- 

łych sił. Każda praca będzie je- 
dnak wydatniejszą, gdy gromada 
pracowników przyłoży swe ręce 
do dzieła. Starajmyż się więc o 

tych pracowników, a mianowicie 
starajmy się pozyskać nowych 
członków i nowe członkinie dla 
Związku Narodowego Polskiego! 

W jednym z poprzednich nu- 

merów naszego pisma umieszczo- 
ny był artykuł, omawiający kwe- 
styę, jak baczyć winny matki na 

to, co dzieci ich czytają, kontro- 
lować każidą książkę, którą mło- 
dzież dostaje do rękj. Nie wszyst- 
kie matki jednak mogą to czy-1 
nić, gdyż po większej części nie 
staje im dosyć wolnego czasu, a- 

by przeczytać wpierw daną po- 
wieść. a za mało znowu znają li- 
teraturę, aby po autorze osądzić 
mogły, czy odnośny utwór odpo- 
wiedni jest dla wieku syna lub 
córki. Cóż w takim razie pozosta- 
je. chyłba zabronić czytać? Jest to 
niemożliwem. gdyż kaz!<lv rozu- 

mie. że czytanie stosownych u- 

tworów i dzieł koniecznie jest po- 
trzeboem do rozwoju umy-łuwe- 

Dla uspokojenia i pnrafly tych 
matek, które same nie czują się 
kompetentne w wydaniu opinii, 
co dzieciom*wolno czytać, zazna- 

czam, *. zttpcłnem zaufaniem 
mojrą pozwolić dzieciom wypo- 
życzać książki z biblioteki Związ- 
ku Narodowego Polskiego. Bi- 
blioteka ta jest zaopatrzona hoj- 
nie w dzieła dla młodzieży pióra 
naszych najsławniejszych pija- 
rzy. Powieści te to prawdziwe pe- 
rełki literatury, o treści rozmai- 
tej; historycznej, społecznej itd. 
Dodać tu jeszcze jest konie- 
cznem. że bibliotekarz p. F. Bu- 
czyński jest tak skrupulatnym i 
uważającym w wydawaniu ksią- 
żek, iż nigdy nie dostanie się w 

ręce młodzieży powieść o treści 
nieodpowiedniej dla ich wieku. 

Zaledwie kilka grup żeńskich 
ofiarowało z kasy Towarzystwa 
pewne kwoty na sprawę narodo- 
wą, inne za*, pomimo że posia-J 
dają i po kilkaset dolarów mająt- 
ku. zachowują dziw ną i niezrozd- 
tmalą obojętuosc. Ą przeciec 

najwyższy powziąć decyzye, b^ 
i wymówek nawet już niema. 

( 
faktem dowiedzionym jest, ie* 

pomoc materyahia tak dla spra- 
wy narodowej, jak i dla bie- 
dnych braci naszych w Europie 
jot niezbędna. Hrak akcyi wspól- 
nej poszczególnych organ i żacy i, 
na który niektórzy się powoły* 
wali. już także pomyślnie zała- 
twiono. pmwWując do życia Ko- 
mitet Centralny, niema zatctn ża- 
dnych przeszkód, ani wymówek 
w składaniu ofiar na sprawę na- 

rodową, chyba... zla wola, lub 
brak poczucia obowiązku. 

Z CH1CAG0SKIEG0 PA 
DOŁU ŁEZ I NĘDZY. 

Rzecz działa się w sadzie dla 
spraw rodzinnych. 

Przed sędzią stoi jako oskar- 
żony ojciec pięciorga dzieci, u 
lK>ku jego żona wybladła i \vvchu- 
«lła. Na twarzy Zemanka. bo on 

jest oskarżonym, na twarzy mło-J 
«lvch dzieciaków i tej matki pię- 
ciorga wygłodniałych i w łachma- 
ny odzianych dziatek maluje -ic 
nędza, ta nędza, którą czytać mo- 
żna w twarzach tylko prawdzi- 
"ych nędzarzy-jaskiniow ców. 

Oskarżają go dobrze odżywia- 
ile i należycie odziane przedsta- , 
wiciclki 5 stowarzyszeń dobro- 
czynności o :■>. że nie mając po- 
zwolenia na zebranie, prosił o o- 

kruchy chleba dla swych dziatek, 
których z powodu bezrobocia u- 

trzymać nie może. Oskarżają o- 
we panie ze stowarzyszeń mają- 
cych "liccnse na żebraninę —-: 

jego biedaka. który bez “licen-u” 
pozwolił sobie pro-ić o jałmużnę. 

Matka pięciorga dzieci, Zeman- 
k"wa. oskarżona również o że-' 
'Taninę; mało tego, nawet i dzie- 
ci. z których najstarsze liczy la; ’ 

9. również oskarżają przedstawi- 
cielc zorganizowanych stówa- 
rzy sz.cń dobroczynności, mają-' 
cych "licen-e” na żebranie, o że-; 
braninę. Sędz’a nie wierzy swym 
oczom... ale trudno. < )skarżycie- 
le przemawiają. Pierwszy świad- 
czy’ przeciw rodzinie Zemanków 
pan Webster. "Ten człowiek”, 
mówi dobrze odziany i dobrze 
odżywiany pan Webster, wska- 
zując na Zemanka i zanoszącą 
S*V* ^ płaczu żonę j maleństwo— 
żebrał przez rok cały bez "li- 

ccnsti co więcej odważył się na- 

wet krytykować Zjednoczone; 
Stowarzyszenia Di>broczyniiości. 
Dawaliśmy mu pracę, ale robić 
nie chciał.” 

A panna Wellmanu z tak do- 
brze nam znanego North W est- 

ern Settlement, jako przedstawi- 
cielka tej. polskim niemal gro- 
szem utrzymywanej instytucyi, 
oświadczyła milutkim głosem, że 

insty tucya. którą ona reprezentu- 
je, zaofiarowała oskarżonemu 
Ste Janowi Zemanrkowi posadę 
"janitora z płacą i doi., wyra- 
źnie jednego dolara dziennie, ale 
Zemanek nie chciał pracować. 

Tłómacz Zemanka (Zemanek 
bowiem nic umie mówić po an- 

gielsku) oświadcza imieniem o- 

.■♦karżonego. że wtedy gdy Zjed- 
noczone Stowarzyszenia Dobro- 
czynności dały mu pracę, praco- 
wać nie mógł, gdyż był chorym,1 
ale t*ł»ecnie czując się silniejszym 
chętniehy pracował, gdyby tylko 
pracę m »gł rflalczć. 

“Panic sędzio” — kończył tłó- 
macz imieniem Zemanka — “on 
przyrzeka, że nigdy nie wycią- 
gnie ręki po jałmużnę, jeżeli tyl- 
ko będzie mógł dostać zajęcie.” 

Panna W ellmann i pan Web- 
eter oraz trzy inne przedstawi-, 
ciełki Stowarzyszeń Dobroczyn- 
ności nie uznają tfgo, a najlep- 
szym dow(*dctn tego następująca 
rozmowa panny W ellmann z je- 
dnym z reprezentantów prasy: 

Repr. prasy; “Co się stanie z 

rodziną, je/eli poślecie tego czło- 

jw i^ka <lo więzienia?” 
Panna W ellmann. uśmiechną- 

Szkoła Akuszaryl 
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wszy się słodziutko jak cukierek: 
Chcemy posłać matkę tak samo 

jak i ojca -do tBridewell, a wtedy 
sąd dla małoletnich zaopiekuje 
się dziećmi. Ta ‘kobieta jest tak 
samo leniwa jak jej mąż. Jest 
krawczynią i mogłaby dostać pra- 
cę. ale nie chce się jej robie.*’ 

Kcpr. pr.: "Jakżeż mogła nd»ić. 
skoro ma pięcioro dzieci i męża 
chorego ?” 

Słodziuchny uśmieszek zera* 

knął z ust panny Wellmann, po- 
c/cm odpowiedziała: "Kj, robić 
mogła. t>o mogła dostać robotę 
na tej samej ulicy, gdzie miesz- 
ka. Jej mąż nie pracuje, więc nio- 

Ąc uważać na dzieci.’’ 
Rcpr. pr.: “Dobrze! Ale prze- 

cie pani go chce posłać do Iłride- 
well. to nie będzie mć>gł uważać 
na dzieci.” 

Ranna W ellmann : “Inne kobie- 
ty mają pięcioro dzieci i robią, to 
i Zemankowa może robić. Mv 
nie twierdzimy, żc utrzymujemy 
r. niziny. bo naszetn zadaniem 
jest tylko godzić je i znajdować 
dla nich pracę.” 

Repr. prasy: “W jaki sposób 
pani chce odpowiedzieć temu za- 

daniu, jeżeli pani posyła ojca i 
matkę do w ięzienia, a dziatki do 
sądu dla małoletnich 

Ranna W ellmann już nie odj»o- 
wirdziała. ł>o i cóż mogła odpo- 
wiedzieć na to pytanie. 

Za to inna przedstawicielka 
Zjednoczonych Stowarzyszeń Do j 
brocz} nności oświadczyła, że: 
“Zemankowie -ą w strasznych 
stosunkach. Nie mają wcale żad- 
n\eh sprzętów. a dziatwa sypia 
na posadzce”.W prawdzie "dobro- 
czynna pani nic powiedziała, w 

jaki sposob jest możliwem, ab* 
w domu iZcmanka panowała taka 
nędza, skoro Zemanek l»\ł tak 
szczęśliwym żebrakiem, ale ta a- 

że żądała ukarania Zemanka, bn 
zebrał... bez “licen«<u”. 

Ze manko wa oświadczyła, żc 
mąż jej pracow ał jeżeli miał pra- ; 
«.ę. z.e nigdy nie pił i był najlep- 
szyni mężem i ojcem rodziny, je- 
żeli tylko miało mu się cu zaro- 

bić. 

Sędzia chyiił się na stronę o- 

.'karżonego. wszystko bowiem 
zdawało się przemawiać za nim. 
a W ebster widząc to. w ten spo- 
sób odzywa się do sędziego: 

“Jeżeli pan sędzia po>de Ze- 
manka na trzy miesiące do wię- 
zienia, to “Zjednoczone Stowa- 
rzyszenia Dobroczynności" da- 
dzą żonie jego i dzieciom utrzy- 
manie.’’ 

W obec tego tZemanek został 
okazany. Bailiff odprowadza Ze- 
inarrka do celi więziennej, a 

przedstawiciele" Zjednoczonych 
Stowarzyszeń Dobroczynności” 
zbierają swe zapiski i notatki i ró- 
wnież opuszczają salę sądową. 

W nocznem spawozdaniu zape- 
wne wymienią sprawę Zcmańka. 
pomijając naturalnie, że zc sądu 
wyprowadzono zalewającą »ię łza 
mi Zemankową, że jeg<» posłano 
do więzienia, bo biedak żebrał 
bez... “licensu”, jak również nic 
wspomną o tem. że najstarsza 

córeczka Zemankazalewając sic 
łzami wołała w sądzie: ‘‘Czy nie 
zobaczę już mego ojca?” “Czy 
nie mogę go już zobaczyć?’* 

Tak wygląda w pewnych wy- 
padkach dobroczynność i pomoc 
stowarzyszeń, które mają ”li- 
cense" na żebranie, mniej więcej 
tak samo wyglądała ona w wy- 
padku Jaroszowej. tak samo za- 

pewne przedstawia się w wypad- 
ku Wagnerowej, kobiety z troj- 
giem dziatek. opuszczonej, 
do której domostwa nędza dnia 
każdego, o każdej godzinie noka. 
przedstawiając jej dwie alterna- 
tywy, a mianowicie: 

Żebrać bez “licensu" I znaleźć 
*ię tam z łaski "Zjenoczonych 
Stowarzyszeń Dobroczynności” 
gdzie poszedł Zemanek, albo też: 
zginąć z głodu wraz z trojgiem 
nieletnich, do pracy niezdolnych 
dzieci. 

Kaiężyc złamany. 
Pewien chłopczyk, wyszedłszy 

wieczorem na dwór, zobaczył 
sierp księżyca. Poszedł prędko 
do mamusi i powiedział jej: 

— Wiesz, mamusiu, księżyc się 

MAŁŻEŃSTWA PRZED 
WOJNĄ. 

Prze*lk każdą wojną zawiera 
się w pośpiechu mnóstwo mał- 
żeństw. W iele młodych par pra-' 
gnie się pobrać wprzód, zanim i 
jeszcze narzeczony wyruszy na j 
wojnę. DJa takich małżeństw i-] 
stnieją s|»ccyalnc dyspensy, do- i 
zwalające zawarcie aktu ślubne-1 
go bez żadnych przed wstępnych i 

przepisów. 7. Wiednia donoszą, 
że tam zaledwie mogło ducho- j wicnstwo podołać wzmożonym 
obowiązkom udzielania dyspens ij 
ślubom powołanym. Codziennie 
brało ślub w Wiedniu i Berlinie 
po parę»et osób. Jeszcze liczniej- | 
sze miały odbywać się śluby na 

prou incyi. 
Z Budapesztu donoszą, że ślu- ■ 

by nagłe odbywały się we wszy- 
stkich warstwach społecznych. 
Szczególnie wielu oficerów brało 1 

śluby nawet bez obowiązkowej' 
kaucyi, dzięki zezwoleniu cesar- 

skiemu. Ryło także wiele maW 
żcńsfw takich. które uprawomo- 
cniły swe poprzednie akty ślu- 
bne. lecz najwięcej ślubowało so- 

bie wierność małżeńską par mło- 
dych. 'które pragnęły przed roz- 

staniem >ię przeżyć kilka chwil 
w szczęściu małżeńskiem. Wiel- 
ka część tych młodych par prze- 
żyła ze sobą zaledwie jeden lub 
dwa dni po »1ubie, inne zaledwie i 
tvlko kilka godzin. 

Charakterystyczną je-t rze-' 

c/.ą. że i książę < )>kar pru>ki u- 

zyskał od cesarza niemieckiego 
dyspensę i w przyspieszonym 
terminie ożenił -ię z hrabianką 
Bossewitz, pierwotnie niechętnie 
widzianą w sferach dworskich, 
Ślub odbył się natychmiast po u- 

zyskaniu zezwolenia. ł>ez żadnych 
przygotowań. Lecz para młoda j 
niedługo zażywała małżeńskiego j 
szczęścia, ł>o i młody książę j»o- 
ciągnął na wojnę. 

W Koszycach ożenił się z da- 
wną swą narzeczoną syn jedne- 
go generała, młody porucznik, w 

wieczór dnia w którym miał 
ruszyć w pole. prawie tuż przed i 

wymarszem wojsk. 

JAK KUPOWAĆ TANIO ŻY- 
WNOŚĆ. 

Xa ten temat wydrukowano w 

Nowym Yorku setki tysięcy cyr- 
kularzy, które Rada szkolna roz» 

dała wszystkim dzieciom uczęsz- 
czającym nictylko do szkół pu- 
blicznych ale i wyznaniowych. 

W ładze szkolne są przekona- 
ne, że wskazówki podane w tych 
cyrkularzach które za pośredni- 
ctwem dzieci dojdą do rąk rodzi- 
ców, wielu, a szczególniej bie- 
dniejszej klasie, zaoszczędzą nie- 
jeden cent. 

Oto treść cyrkularzy do kupu- 
jącej publiczności: 

idź po zakupy sam. 

Sam wybieraj artykuły żyw- 
ności których potrzebujesz. 

Pytaj o cenę. 

Jeśli cena i jakość artykułu po- 
doba ci się, pilnie zważaj, by et 
dano odpowiednią do ceny wagę. 
Zważaj pilnie na wagę i na mia- 
rV- 

Jeśli mięso lub inny artykuł 
wa/ą ci w papierze lub czcmś po- 
dobnem, uważaj by ci nie liczono 
na wagę papieru 

C,dy ci rzeżnik odważył kawa- 
łek mięsa, pamiętaj że wszystkie 
kości i tłuszcz przy tym kawałku 
do ciebie należą i że możesz spo- 
żytkować w kuchni. Rzeżnik, od- 
kroiwszy je. rzuci pod ladę do 
kosza, a później obrzynki te, któ- 
re są twoją własnością, sprzed^ 
komu innemu po 6c. funt. 

l'*lv idziesz po mięso nic żąda^ dajmy na to za 25C., ale wymień 
ilość jakiej potrzebujesz tj. funt, 
dwa lub trzy. Wybierz sobie ka- 
wał mięsa, zapytaj po czemu funt 
i każ sobie dac wiele ci potrze- 
ba. 

Nie pozwalaj grosernikom wa- 

żyć sobie masła lub czego inne- 
go w drewnianych miseczkach, 
gdyż jdacisz za masło, nie za 

drzewo. 
JeśH możesz, kupuj w wię- 

kszych ilościach, gdyż to wyj- 
dzie ci taniej. 

Kupuj za gotówkę. 
Kupuj jeśli możesz, wszystko 

w najlepszym gatunku. W ten 
sposob możesz zaoszczędzić kil- 
ka dolarów miesięcznie. 

LECZNICZE ZNACZENIE 
MIODU. 

Dzieci, które szybko rosną i 
przytem są wątle, blade i mizer- 
nie wyglądają, samym instyn- 
ktem swym odczuwają, co dla 
nich dobre, i po większej części 
mają nieprzezwyciężony pociąg 
do słodyczy, a miód ze wszyst- 
kich łaKoci najwięcej im smaku- 
je. Nieomylny to glos natury, 
miód bowiem czysty, niepodro- 
biitny. nietylko ze względu na 

swój smak i aromat o wiele prze- 
wyższa wszystkie słodycze sztu- 
cztie. ale, co najważniejsza — 

wśród środków, zasilających so- 

kami organizm ludzki jest najpo- 
silniejszą i najhardziej strawną 
substancją odżywczą, i dlatego 
miód powinien być artj kułem 
codzienego użytku. 

Chleb z miodem i szklanka 
mleka — oto najzdrowsze i naj- 
pożywniejsze śniadanie dla dzie- 
ci, młodzieży, dojrzałych osób i 
starców. Lecz poza wysoką war- 

tością odżywczą, miód posiada 
jeszcze i własności lecznicze. 

(Wywiera on nader zbawienny 
wpływ na cały ustrój ludzki, a 

głównie na nerwy, na które dzia- 
ła uspokajająco. 2) powodu wiel- 
kiej obfitości cukru, wchodzące- 
go w skład miodu, zjawia się on 

przji wprowadzeniu do żołądka, 
jako potężna siła. jako główny 
czynnik wytwarzania ciepła w 

ciele i staje się pomocnym w tra- 
wieniu osłabionetn. usuwa przy- 
tem niedokrewność i błędnicę u 

dziewcząt. 

Ochraniaj oczy Twych dzieci 
“Rayo" jest najlepszą lampą do nauki. Jej 
światło jest jasne, łagodne i trwałe. Nie na- / 
tęia oczu. 

“Rayo" lampa jest silną, ładną | trwałą. — 

Moie być zapalona bez zdejmowania cylin- 
dra lub klosza, knot naciąga sic * łatwośHą. 
“Ravo’ oksztuje mało, lecz lepszej nie ku- 
pisz za żadr.ą cenę. 

Celem uzyskania najlepszego r*. 

rultatu ożywaj nafty “Perfection 
Oil”. Twój kopiec trzyma na skła- 
dzie Rayo, każ ją sobie pokazać. 
STANDARD OIL COMPANY 

(An Indiana Corporation) 
Chicago, Ili | 


