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0 pielęgnowaniu i wychowy- 
* waniu dziatek naszych 
Natura obdarzyła nas, matki, 

słodkim uczuciem macierzyń- 
stwa. lecz pamiętajmy, ileż to cię- 
żkiego i w daleką przyszłość się- 
gającego obowiązku leży na sła- 
bych barkach naszych. Pytam 
się więc, czym jest pielęgnowa- 
nie dzieci? Pielęgnowaniem dzie- 
ci nazwać możnaby: otoczenie ich 
taką rozumną opieką, żeby siły 
ich wzmacniały się stopniowo, a- 

by ciało ich rozrastało się silnie i 
zdrowo, bo tylko zdrowy człowiek 
może być zupełnie szczęśliwym. 
Tymczasem czerstwe zdrowie słu- 
ży do należytego rozwoju ciała, 
dodaje siły do nauki i do zniesie- 
nia tylu ostrych chorób, które 
zwykie dotykają wiek dziecięcy. 
Jeżeli więc kochamy rodziny na-1 
sze. jeżeli nie chcemy, żeby nas 

wydziedziczono lub nasze dzieci 
z ojcowizny, uczmy się jak za- 
chować dobre zdrowie, bo im wię- 
cej w kraju ludzi zdrowych i mo- 

cnych, 1ym kraj silniejszy, a im 
dłużej żyjemy, tym bogatszą sta- 
je się rodzina i rozwija się w po- 
myślność. 
> Więc jak należy pielęgnować 
nasze maleństwo? 

Dla dziecka, które prawie przy- 
szło na świat, niewiele potrzeba, 
mianowicie ciepły i czysty kącik 
1 o ile można czyste powietrze i 
pożywienie. A jednak w niektó- 
rych domach tak trudno o czy- 
stość, która dla dziecka tak nie- 
zbędnie jak i pokarm potrzebna, 
bo dopomaga do utrzymania zdro- 
wia. a ile razy ochrania od ró- 
żnych niebezpiecznych i zaraźli- 
wych chorób. Każda dobra matka 
kojjrha swe dzieci, niechże z miło- 
ścił dla nich utrzymuje porządek 
w Jomu. , 

A >zieci należy odżywiać dobrze 
i »v regularnych odstępach, nie 
dorywczo, nie myśleć odrazu, kie- 
dy dziecko zapłacze, że już poży- 
wienia żąda, lecz dawać tylko w 

oznaczonych godzinach i nie dużo 
na raz. Przepełniając od młodo- 
ści dziecka żołą4ck, można je u- 

czynić obżartym, co jest brzydką 
przywarą. Uczeni stwierdzają, iż 
dziecku nie powinno się dać na- 
wet wody dużo na raz pić, bo 
przez to można je już nauczyć o- 
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pilstwa, będąc starszym nic umTe 
zachować miary i toż samo upija 
«ę napojami alkoholicznetni. a o- 

pilstwu nic odpowiada godność 
człowieka; ileż to wykroczeń mo- 
że uczynić człowiek w stanie nie- 
trzeźwym. Pokarmy do odżywia- 
nia powinny być dobre, zdrowe I 
czyste. Nie mam tu na myśli ja- 
kichś ciastek lub cukierków, lecz 
mleko i owoce, którymi nas na- 
sza ukochana riemia corocznie ob- 
darza, są najzdrowszymi i najna- 
turalniejszymi środkami pożywie- 
nia. Najtroskilwszego pielęgno- 
wania potrzebuje dziecko w pier- 
wszych latach, w których to nikt 
inny, tylko sama matka się naj- 
więcej nim zajmuje. Nie trzeba tu 
zważać na inną robotę (co się 
często dzieje), a na ostatek nasze 
maleństwo po długim czekaniu i 
krzyku ma być nakarmione i o- 

czyszczone. Taka nieregularność 
nie może dziecka czynić zdrowym 
przeważnie tymczasowo, kiedy 
choroby nerwowe tak ważną od- 
grywają rolę. Tu należy się sta- 
rać, aby dziecko zawsze zostawić 
w największym spokoju. Uczyć 
pracować .powinna matka już od 
najwcześniejszej młodości, bo cóż 
tu mamy bez pracy i cóż nas mo- 
że więcej uszczęśliwić, jak pra- 
ca? Jedynie praca umila i uprzy- 
jemnia nam nieraz ciężkie chwile 
i porywa gdzieś myśli nasze do 
kraju szczęścia i zadowolenia. 

Pracować, -bo życie nasze jest 
przeciągnięte jednym pasmem 
walk o chleb powszedni. 

Drogie matki, starajmy się, o 
ile która sił posiada, o dobre wy- 
chowanie naszych dziatek, ogrze- wajmy je prawdziwą miłością, a 
wtenczas i rozum nasz nam 
wskaże, jak je wychowywać ma- 

my. 
Jest to praca wielka i mozolna, 

lecz pojąć nie mogę tej radości i 
zadowolenia, jakie nas czekają, 
jeśli szczerze i prawdziwie nasz o- 

bowiązek wykonywamy. 

Kobiety policjantkami w No- 
wym Yorku 

Bardzo wiele kobiet znajduje 
się dziś w służbie policyjne). Na 
wszystkich krzyżówkach ulic w 

pobliżu szkół publicznych pełnią 
służbę policyjną kobiety. Zostały 
one wezwane do zastąpienia 2.500 
patrolowych policjantów, którzy 
pełnij obowiązek ochrony wozów 
-mleczarskich w strajku rozwozi- 
cielł.'*- — 

Większość rezerw policyjnych 
kobiecych są to gospodynie, ko* 
biety zamężne, a są niekiedy nie- 
mi ibyznesistki, adwokatki i le- 
karki. Gwizdawlci są jedyną 'bro- 
nią tej ochotniczej gwardji poli- 
cjantek. 

Wszystkie noszą uniform skła- 
dający się z ciemno-niebieskiego 
żakietu z jasno-niebieską kami- 
zelką i półwojskową czapką. 

Panny, które nie mogą wyjść i 
za mąż 

Przez pewien czas istniał w An- 
glji osobliwy zwyczaj: oto nie- 
wiadomo z jakich głębszych po- 
wodów zmuszano nauczycielki do 
obowiązkowego celibatu. Władze 
szkolne doszły jednak w końcu 
do przekonania, iż przepis ten jest 
absolutnie nikomu nie potrzeony 
i wyeliminowano go zupełnie z li- 
sty przepisów dla angielskich sił 
nauczycielskich. 

Niedawno zdarzył się znowu 

ciekawy wypadek, który wywołał 
w Anglji dużo rozgłosu—oto tym 
razem chciano na odmianę już nie 
nauczycielkę, lecz pewną lekarkę 
skazać na przymus celibatu. Oto 
Gladys Mail Smith, młoda i bar- 
dzo piękna kobieta, niezwykle 
czynna i ruchliwa w swoim zawo- 

dzie, pracuje jako asystentka le- 
karska w jednym ze sznitalów 
londyńskich. Młoda lekarka wy- 
Jpełniała swe obowiązki bardzo 
i punktualnie, uznaną też była ogól- 
nie za siłę ogromnie zdolną i pra- 
jcowitą, szczególną zaś sympatją 
[cieszyła się w kołach leczonych 
przez siebie dzieci, które nazywa- 
ły ją popularnie “ciotką Gladys”. 
Niedawno jeden z kolegów dziel- 
nej asystentki, pełen uznania dla 
zalet jej serca i charakteru, o- 

świadczyt się o jej rękę. Młoda le; 
karka przyjęła oświadczyny ł 
przed paru tygodniami odbyły się 
ieh oficjalne zaręczyny. 

W kilka dni później dr. Gladys 
Mail Smith otrzymała od zarządu 
szpitala wypowiedzenie, pc*parte 
wysoce osobliwym ‘uzasadnieniem 
iż od lekarki wogóle. specjalnie 
zaś czynnej w szpitalu dziecię- 
cym, żąda się przymusowego ce- 
libatu. 

Pani M. S., oburzona w najwyż- 
szym stopniu tą wiadomością, od- 
powiedziała kategorycznie, iź nie 
przyjmuje wypowiedzenia, nie 
czując się w niczym winną i uwa- 
ża, że jedynie zaniedbanie obo- 
wiązków mogłoby byc słusznym 
powodem do usunięcia jej z zaj- 
mowanego dotąd stanu. Ponieważ 
jednak władze szpitalne były in- 
nego zdania i uważały, że właśnie 
wstąpienie w psriązek małżeński 
jest zaniedbaniem obowiązków, 
odpierała skargę oświadczając, ii 

nie zobowiązywała się nigdy żyd 
w bezżennym stanie. 

Zmuszana do celibatu -lekarka 
pochodzi ze znanej rodziny an- 

gielskiej, -której liczni członkowie 
zasiadają w angielskim parlamen- 
cie. 

Szerokie sfery publiczności lon- 
dyńskiej oczekują z największym 
zaciekawieniem ostatecznego wy- 
niku całej *tej sprawy, wierząc, iż 
pani Mail Smith otrzyma żądane 
zadośćuczynienie i pozostanie na- 
dal na swoim stanowisku, na któ- 
rym pracowała dotąd z najwię- 
kszym zaparciem siebie i z nie- 
strudzoną energją. Wszyscy ko- 
ledzy znanej lekarki solidaryzują 
się z nią najzupełniej w całym 
tym dziwnym procesie. 

Ważne dla rodziców, 
członków Z. N. P. 

Na posiedzeniu Wydziału Ko- 
biet Z. N. P. odbytym dnia 10 li- 
Btopada b. r., uchwalono, by u- 
rsądiić “Gwiazdkę” dla dzieci 
pomiędzy Bożem Narodzeniem a 

Nowym Rokiem. 
Na tej gwiazdce odbędą się po- 

pisy dzieci uczęszczających do so- 
botniej szkółki prowadzonej przez 
Wydział Kobiet Z. N. P. 

Zatem prosimy Rodziców, aby 
posyłali regularnie dzieci do 
*zkóflri prowadzonej w Eckhardt 
parku. Dzieci regularnie uczęsz- 
czające i które się dobrze uczą, o- 

trzymają nagrodę, a każde dziec- 
ko otrzyma gwiazdkę. 

Data i dalsze szczegóły zostaną 
ogłoszone później. 

WŁ. CHODZINSKA, 
Prezeska Wydz. Kobiet Z. N. P. 

Związek gospodyń w 

Australii 
Ze wszystkich krajów wcho- 

dzących w skład imperjum bry- 
tyjskiego, w Australji najwcześ- 
niej kobiety zaczęły -brać udział 
w życiu politycznym, od szeregu 
lat bowiem uczestniczyły w wy- borach państwowych i federal- 
nych. Działalność ich jednakże o-| 
graniczała się przeważnie do po- 
pierania łub zwalczania już istnie- 
jących stronnictw męskich. Czy- 
niły to z taką rnergją i sprawno- 
ścią, że uważano organizacje ko- 
biece w Australji, ich akcję 'pro- 
pagandową. ich metody działania 
za nieodzowny czynnik przy 
wszelkich wyborach państwo- 
wych, miejskich lub gminnych. 
Kobiety wywierały znaczny 
wpływ na wybór kandydatów, na 
tworzenie programów i na uchwa- 
lanie nowych, lub reformowanie 
starych ustaw. Naprzykład wpły- 
wowi kobiet wyłącznie należy za- 

wdzięczać ustawę już obowiązu- 
jącą we wszystkich Stanach Aus- 
tralijskich. o wczesnym zamyka- 
niu hotelów i restauracji. 

W obecnej chwili, po wyborze 
pierwszej kobiety do australij- 
skiego parlamentu, wszczął się 
ruch na rzecz stawiania kandyda- 
tur kobiecych zarówno do wszyst- 
kich parlamentów australijskich, 
jak i do Izby Gmin, z tym za- 

strzeżeniem, że mają one przede- 
wszystkiem ujmować w rwo je rę- 

ce sprawy dotyczące kobiet i dzie- 
ci. Punktem wyjścia do tej akcji 
było powstanie kobiecej organi- 
zacji, nie mającej z polityką nic 
wspólnego, a która (postanowiła 
zwalczać drożyznę produktów 
pierwszej potrzeby. Utworzono w 
Melbourne stowarzyszenie gospo- 
dyń. które postawiło sobie za za- 
danie usunięcie wszelkiego rodza- 
ju pośrednictwa. — Drogą dro- 
bnych członkowskich składek i 
większych jednorazowych ofiar 
założono skromną hurtownię, ob- 
sługiwaną przez ochotniczki Or- 
ganizacja ta rozszerzała się na 

wszystkie stany w tak szybkim 
tempie, że w ciągu paru lat po- 
wstało takich hurtowni 65, zaró- 
wno w głównych, jak i w małych 
miastach, na przedmieściach i na- 
wet po wsiach. Stowarzyszenie 
gospodyń stało się potężnym związkiem, który nietylko przy- 
czynił się do znacznego obniżenia 
cen na niezbędne produkty, ale 
dowiódł kobietom, że nie ogląda- 
dając się na dobrą lub złą wolę 
mężczyzn, mogą przy wytrwało- 
ści, energji i znajomości rzeczy 
same rozwiązać niektóre z naj- 
większych trudności swego życia. 

Związek gospodyń, /utworzony 
wyłącznie w cefach gospodar- 
czych, w krótkim czasie tak się 
rozwinął i rozszerzył na wszyst- 
kie australijskie stany, że się 7. 
nim poważnie liczą, jak z organi- 
zacją polityczną. 

NA SYĘDTĄą EGZEMĘ, 
STARE RANY I HEMOROIDY 
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Mody 

Amerykanki oświadczają, ie 
wbrew przepisom z Paryża, będ^ nosiły krótkie sukienki — ntowl 
jeden z właścicieli wielkich ma- 

gazynów, wzorujących się na mo- 
dach francuskich — jestem jed- 
nak f&zekonany, ie wcześniej ery 
później ustąpią i włożą spódnicz- 
ki do kostek.” Pierwszorzędne 
magazyny sprowadzają więc pa- 
ryskie modele, pewni, że elegant- 
ki przyjmą je natychmiast, a za 
nimi pójdzie cała Ameryka. Jeże-i 
li rzucimy okiem wstecz, przeko- 
namy się, że przepowiednia ta 

jest bardzo słuszna. Kiedy Paryż 
wprowadził krótkie sukienki, A- 
meryka oburzyła się i przez dwa 
lata prawie nosiła długie. Ale po 
trochu zaczęła ustępować. W ro- 
ku zeszłym ujrzeliśmy spódnicz- 
ki po kolana. New York ustąpił 
Paryżowi. Taki sam los czeka dłu- 
gie suknie. 

Zwolenniczki wygody i właści- 
cielki pięknych nóżek trochę się 
podąsają, trochę poknpryszą i 
przyjmą w końcu modę, którą 
nakazuje Paryż, zawsze wszech- 
władny w dziedzinie mody i ele- 
gancji. 

Wchodzą w modę kostjumowe 
i bluzki z wysokim stojącym koł- 
nierzem. Mogą być z jedwabne- 
go płótna lub crepe marocain. 
Często bardzo są haftowane w ko- 
lorze materjału, lub jaskrawych 
■barwach. Obecnie noszone są o- 

ne na wierzchu, na spódniczkach, 
a uie chowane w paskach, jak da- 
wniej. 

Bluzka z białego płótna jedwa- 
bnego, długa aż do bioder. Z przo- 
du ma ona niskie, równe wycię- 
cie, z tyłu wycięcie podchodzi aż 
pod Myję i jest półokrągłe. Na 
ramionach i z tyłu wycięcie jest 
obrzucone lekko przymarszczoną 
faroaneczką z -białej organdiny. 
Rękawy i dół bluzki są okryte 
zielohym płótnem jedwabnym. 
Rękawy są szerokie. Guziczki 
perłowe. 

Bluzka z białego jedwabiu, dłu- 
gą. równa, prosta, bez paska. Koł- 
nierz równy i wysoki, rękawy 
wąskie i długie. Z przodu lekki, 
biały haft. Zapięcie z boku od po- 
łowy bluzki. 

Bluzka z białej crepe georgette 
zakończona u dołu szarfą z tego 
samego materjału, związana na 
biodrach. Kołnierz wysoki, hafto- 
wany niebieskim i czerwonym je- 
dwabiem. Z przodu od ramion do 
dotw kilka bardzo drobnych za- 

kładeczęk. 
Wszystkie te bluzki nakładać 

trzeba przez głowę. 

Arcydzieło I5-letniej dziew- 
czynki 

Ogólne zajęcie w ów i ecie znaw- 
ców wywołuje obecnie w Londy- 
nie w Royal Acazlemy wystawio- 
ny obraz 15-letniej malarki Ellen 
Super. Wykazuje on skończoną 
technikę, osobliwy zmysł kolory- 
styczny i siłę kompozycyjną tak 
zdumiewającą, że wielu znawców 
wierzyć nie chce, aby to mogh 
malować niedorosła nawet jesz- 
cze dziewczynka. Panna Soper 
przed dwoma laty zaledwie wzię- 
ła się do gruntownej nauki malar- 
stwa, a nauczyciel jej oświadczył, 
że jeszcze nigdy w swym życiu 
nie posiadał tak utalentowanej u- 

czennicy, jak to nawpół dziecko 
jeszcze. Pochodzi ona z bardzo 
dobrej rodziny, w której jednak 
dotąd nie było wcale artystów. 
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Tajemnic* sześciu grobów 

(Kobiety, które zachowały swoją 
urodę przez 1800 lat...) 

W odległości 14 kilometrów na 
południe od Clermont Ferrand 
we bYaucji, na terytorjum Marres 
de Vevre, jedno uderzenie łopa- 
tą wykryło cudowną tajemnic? — 

rzuciło niespodziewany snop świa- 
tła na całe zacisze życia wsi galic- 
ko rzymskiej z pierwszego wie- 
ku naszej ery, ua jej dorobek 
przemysłowy, rolniczy itd. 

Jak się to stało 7 

Oto, ktoś kopiąc łopatą w zie- 
mi. natrafił na deskę, która oka- 
zała się wiekiem trumny. Gdy 
trumnę tę otworzono, zdziwionym 
oczom widzów ukazała się niezwy- 
kle piękna kobieta, o długich, 
pięknych warkoczach. Widzenie 
to trwuło przez kilka minut tylko, 
ho oto nagle twarz tej kobiety 
rozsypała się w proch, a ciało o- 
dziane w suknię z lekkiej wełny, 
rozsypało się również w okamgnie- 
niu, rozwiało się niby puch mle- 
cza. Pozostał tylko ubrany w sza- 

tę szkielet i rozmaite przedmioty, 
stanow iące żałobne “ruchomości.” 

Młoda ta kobieta, może jakaś 
sławna piękność z zamierzchłych 
czasów spała tak w tej trumnie 
przez 18 stuleci, w tym samym stą- 
pię, w jakim ją <pogrzcbauo, nie- 
tknięta biegiem nieubłaganego dla 
żywych czasu, zakonserwowana 
świetnie dzięki omanacjom gazu 
dwutlenku węgla, pochodzącego z 

pobliskich źródeł mineralnych. 
Dokładne zbadanie znalezionych 

w trumnie przedmiotów stało się 
metryką wieku tej kobiety. Skoro 
wynikło z badań, iż osoba ta liczy 
1800 lat życia, zabrano się ener- 

gicznie do przeszukiwania ziemi 
wokoło jej grobu. 

Wykryto przy tem pięć innych 
grobów, a to grób równie młodej 
kobiety, blondynki, ubranej bia- 
ło, obutej w cienkie skórzane 
trzewiki. Drugi grób, zawierał 
ciało kobiety nieco starszej, któ- 
rej fryzura ozdobiona była przy- 
prawionym warkoczem; ponadto 
wykryto grób jeszcze innej kobiet 
ty, dalej dziewczynki i brodatego 
starca. 

Interesujące niezwykle są znale- 
zione w tych grobach przedmioty, 
jak współczesne monety, stanowią- 
ce datę danej chwili, dalej wazy, 
koszyki, artykuły toaletowe i zdo- 
bnicze, bielizna, obrania, obuwie, 
wszystko, zda się, jakby wszoraj 
zrobione, aż do nadwiędłyeh za- 

ledwie owoców i zielonej jeszcze 
do tej pory gałązki bukszpanu... 

Cudowne tp zjawisko wyjaśnia- 
ją chemicy działaniem gazu, który 
ciężazy od powietrza, wytłoczył 
powietrze z trnmien i utrzymał 
dawne kształty ciał, zakonserwo- 
wawszy zarazem w stanic nienaru- 
szonym wszystko lo, co wraz z ni- 
mi zostało zagrzebane przed ty- 
siąc oamset laty. 

Nigdy dotąd nie znaleziono rze- 

czy tak starożytnych w podobnym 
stanio konserwacji. 

Nieoceniona jest wartość rewe- 

lacji, jakie przyniosły studja fa- 
chowych znawców tkanin, obuwia, 
szkła, przedmiotów garncarskich i 
wszystkich skarbów, odkrytycłvw 
trumnach. Na podstawie tych wy- 
ników można dziś dokładnie po- 
znać dorobek przemysłowy tego 
zakątka (Jalji z pierwszego stule- 
cia, tak, jak z przyprawianych 
sztucznych warkoczy i z innych 
drobiazgów można wyprowadzić 
wniosek, iż kobiety owej epoki, 
nawet kobiety z ludu, miały już w 

sobie sporą dozę'kokicterji, która 
podobnie, jak niewiastom dzisiej- 
szym kazała im stroić aię i przyo- 
zdabiać dla podbicia serc męż- 
czyzn. 

Co mówią artyści o krótkich 
i długich sukienkach 

W Paryżu wobec proponowa- 
nych radykalnych zmian w dzie- 
dzinie iuody, wszczęły aię bardzo 
żywe dyskusje na temat, jaka su- 

kienka jest ładniejsza — długa, 
czy krótka. Zabierają głos wszys- 
cy moraliści, poeci, literaci, mala- 
rze; tylko ci, którzy są najbar- 
dziej powołani, — mianowicie 
krawcy i paryżauki, milczą, gdyż 
wiedzą, żc to co oni postanowią, 
to będzie bez względu na wszelkie 
dyskusje. Ciekąwem jest jednak, 
głosów różnych młodych adeptów 
sztuki, na temat tak fryw’olny, — 

jak damskie mody. 
“Według mego zdania — pisze 

jeden z wielbicieli i portrecistów 
powiewnych paryżanek — do ko- 
stjumu i na sporty nadaje się naj- 
lepiej spódniczka krótka. Niezbyt 
długie powinny być również skro- 
mne sukienki popołudniowe. Ale 
suknie wieczorowe powinny być 
długie i szerokie. — Zapowiada 
nam to pani Moda i między nami 
mówiąc — ma rację”. 

W dzisiejszych czasach, czasach 
energji i pośpiechu — pisze inny 
młody malarz, również wykwint- 
ny portrecista — nie podobna jest 
porzucić krótkiej spódniczki tak 
miłej, praktycznej i młodzieńczej. 
Mam tu na myśli spódniczki do 
krótsze lub dłuższe są stanowczo 
krótsze lu hdłuzaze są stanowczo 
nieestetyczne. 

Suknie do tańea i wieczorowe 
na mniejsze okazje mogą być tej 
samej długości, aJe na wielkie o- 

kazje najpiękniejsze są suknie po- 
włóczyste x trenami. 

Inny znów nie uznaje Ładnych 
ogólnych nasad. 

KALENDARZ ZWIĄZKOWY 
NA ROK 1922 

JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU 

KALENDARZ ZWIĄZKOWY na rok 1922 jest naj- 
lepszym ze wszystkich dotychczas wydanych. Za- 
wiera bowiem mnóstwo artykułów bogatej treści 
literackiej, z różnych dziedzin życia gospodar- 
czego 1 przemysłowego odradzającej się PołSkft, 
Jej ostatnie walki z bolszewikami, oraz powstania 
na Górnym Śląsku i straszne walki ludności tej 
prastarej dziełnicy Piastów z pod jarzma pruskie 
go i przyłączenie się do Macierzy. 
Kalendarz Związkowy zawiera również bogzly 
dział informacyjny, wielką ilość artykułów treści 
pierwszorzędnej o Ameryce. Jej znaczenie w Woj- 
nie światowej, Jej wpływ na polityką ocas 
ukształtowanie się stosunków w Europie. 
Nadto Kalendarz Związkowy jest osdobfcmy ro- 
żnymi pięknymi Ilustracjami z powstania na Gór- 
nym Aięsku, z Ostatniej Wojny z Bolszewikami 1 
wiele innych. 
Jest tak ciekawy w treść t różne informacje, oraz 

ozdobiony tak pięknymi ilustracjami, że po prosta 
nie można oderwać się od czytania. 
Kalendarz Związkowy powinien znaleźć się w ka- 
żdym domu Polskim. Cena kalendarza tylko 50 
centów za egzemplarz z przesyłką opłaconą. Za- 
mówienia wraz z należytośoią wysyłać na adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406 W. Dhrińon Str. 

Chicago, III. 

"To co powinno decydować o 

długości i charakterze sukni, mó- 
J»i on, jest to takt.” 

Młoda wdowa w czerni, z dłu- 
gim welonem i w spódniczce od- 
krywającej łydki, robi’ na mnie 
bardzo przygnębiające wrażenie. 
Tak samo panna młoda cała w bie- 
li z dziewiczym welonem, razi, je- 
żeli odsłania iw« nóżki, jak bale- 
tnica lub aktorka z operetki. Jed- 
nym słowem każda kobieta bez 
względu na jej wiek robi na mnie 
prcykre wrażenie, jeżeli ubiera 
aię krótko w nieodpowiedniej 
chwili. Nie jest to jednak absolu- 
tnym wyrokiem na krótkie sukien- 
ki. Do tańca najstosowniejsze są 
krótkie sukienki, ale powinny je 
nosić tylko te panie, które są pe- 
*ne, Je nóżki ich są bez zarzutu. 

I Starsze osoby powinny jednak no- 
sie suknie długie. Wogóle moda 
dzisiejsza daje większą swobodę. 
Wszelkie style i wszelkie rodzaje 
toalet są obecnie w użyciu. Każda 
z pań może więc i powinna dosto- 
sować swój strój do swego typu i 
do okazji. 

Z bronzu przedmioty dobrze 
jest czyścić surowymi kartoflami, 
utartymi na tarce, którymi nale- 
ży je posmarować i pozostawić 
do wyschnięcia, a następnie szczo- 
tką wytrzeć, w końcu kawałkiem 
flaneli, zmaczanym w spirytusie. 

Również dobrze jest czyścić brom 
cykorją rozrobioną z wodą, * gdy 
obeschnie, postąpić jak poprsed* 
nio z kartoflami. 

Kto idzie luzem, w pojedynka 
ten ani sobie ani Polsce koarjyiel 
nie przynosL Siła leży tylko w 
organizacji 

NADZWYCZAJNA OFERTA 

DLA OSŁABIONYCH 
PŁCIOWO MĘŻCZYZN 

Potrzebujcla trik* Ne. 
Osłabiani płciowo mążcsytnl. Jekatet aw< 

wowl Kalane radykalnie I ras na nawowa 
wylać sani prsas utycia trodka NOVO. Jawi tw, mosna powiedzieć. cudowny irodsk. któ- 
ry wylać myl jus tysiąca chorych płciowe mątczyzn. Jeżeli Jesteście chorzy płciowy 
Jaęall dokuesa wam nerwowe oalablaala. le< 

Jeżeli mado aż **U utractlliwle siłą mąską. _,—r 
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twardsenle, dyspspsją. choroby nerek. lak 
Inno choroby prsawodu mncioaefo, nleprsy. Jamno any. obawą pokazania slą prawd lud*, 
ml. Jak to rsynlą Inni, zoatanlecle usdrowlawł 
Pfiy pomoiy Środka NOVO. • rodak twa w krótkim stoaunkowo esaała ucsynl wao allay. ml. Kirowymi 1 szcząillwyml. pa bfdsleeia w 
atanlo używać wesalklch prsyjamnoóct życia. Na dowód, aby przekonać Was o tym. tw NOVO Środek rzeczy w lżele to wykona, wy. tlrmy wam l>AHMO sapań tero trodka. wy. 
starczający na 15 dni. jetelt nadetloclw nam swój arlres 1 naswlako, Jskotet 50c w mar- kach pocztowych, lub połówką celom opla- ranla poczty | opakowania. Prosimy swra- car uwaue na to, tw niw Jest to mała próbna 
pteuet, *)• kompletny ma pas wyitaresajaef na 15 dni który bsrdto cząetn powodują au- palna wyleczenia. Oferta ta Jeat ważna tylko na ograniczony czas. Naplazcla zatem do »ą owz zwłoki, wspominając w kto raj zamarła 
widzieliście to ogłoszenie, a my wytlamy wam wspomniany grodek nety. hmlaat. 

NOVO COMPANY, 
l»OX >S Iłept. t*. BROOKLYN, lf. X 

Ogłoszenia 

CO TO JEST 
*• cierpi ed, która czysto zwiodły wiedzo iii*, uyeh lekarzy, podlej*ją Urodnemu wpływowi zwyczaj- nago lekarstwa domowego, jak 

DRA. PIOTRA 
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Ule eynedawue rui aptekarzy. DnUwIim wprMt s laboratoryua 
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 2101-17 Washington Bied. CHICAGO, W fr 

(Wyeyteae Se Kasaty bes opłaty de) 

Przełam Swe Zaziębienie Parę Wdechaj Zaprawioną Lekarstwami Parą VICKS VAPORUB 
i Uwolnij Głową od Zaziąbienia. 

Aby wypróbować skuteczność 
VICK8 VAPORIJB, zagrzej nie- 
co na łyżeczce i wdechaj prze- 
siąkniętą lekarstwami parę w 
ten sposób wytworzony. Zauważ 
jak głęboko rma przeniknie w 

przewody# oddechowe i jak 
azybko uwoInLsz głowę od za- 
ziębienia. 

Jeżeli jestes przeziębiony, n*- 
trzyj dobrze maścią VICKŚ gar- 
dło i piersi i umieść trochę w 
=o«io możliwie jak najgłębiej. 
Okryj piersi ogrzany f!ar*!y. 

( K*pło ciała rozgrzeje maść Vicka 
i uwolni tą przenikając#, gojącą i uśmierzającą parę. To apowo- 
•luje łatwe oddechanie i iporkoj* 
ny sen. a rano przezięb i cnie zwy. kle znika. 

y ICKS VAPORUB jeat zna ko- 
mifym ulepszeniem starego apo- aobu leczenia przeziębień, polega- 
jącego na połykaniu gorzkich le- 
.karstw -y a zwłaszcza u dzieci. 
VICK8 jest przyjemnym, łatwym do użycia i daje więcej ]>ewnt>- 
źci dobry ch rezultatów. 

Używanie VICKS VAPORUB 
jeat tak rozpowszechnione, że mo- 
żna go dostać w każdej aptec* 

VJSS5 
Prseazło 17 miljomów aho:ków 

w u.rywaaiu roczni** 


