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S/koła powszechna w 

Polsce 

1 

v ->'l* powszechną nazywamy, 
;«j n:iA/.«* szkoły i udowe. Xa- 

wamy je dlatego, ponieważ są 
.•ino..te i uIiiih iązkowe dis 

« >/\stkieh dzieci w całej Polsce. 
1>1 wiec nareszcie z« wsi “ty- 

>/e", wy koNzlawiony twór 
.chockiego sejmu galieyjskie- 

;>t zreiw któremu tak nauczy* 
f Niwo, jak i uświadomiona 
«• nłościaństwa za cbmów .ża- 

bo-- /ych ciupie walczyła. Niesie, 
n. sprawa szkoły ludowej dla 
i polityków, którzy ster trzy. 

w ręku, była eonajmnicj o- 

-tna. ba. można nawet 
r'r.. dogodna, bo woleli oni, a- 

w ies trzymać w objęciach 
•* unoty. Tym sp««obeui ten wy. 
'sdawiony twór dotrwał aż do 

> i-Tfi politycznej swych twór- 
ców. 

!>/i> 7-letnia szkoła powazech- 
jest na całym obszarze Polski 

v rowadzona w życie, a ta ol- 
l> -yiuia przemiana i odrodzenie 
> »"ły dokonywa się powoli. Je- 
•inol.ty typ szkoły* jest konieczny 

względu na demokratyczny u- 

ć.j państwa, gdzio wszyscy o- 

watele są równi. Ta przemiana 
.iga za sobą i olbrzymie ko- 

> •. które gminy ponosić muszą. 
**l»a jednak przyznać, że ciężą- 

’■ y to skłudn ludność chętnie, 
> adotna, że dając młodzieży 

irową wiedzę, kładzie tern sa- 

rin silne podwaliny pod pań- 
> wowo*c nasza. 

v.y' lud polski rozumie potrzebę 
.itv. świadczy o tjrm ogrom- 
zastęp inteligencji pocbodzn* 

i /. ludu, stojącej dziś na wyao- 
« li slanow mkach, których wie- 
•i u i praca tak bardzo przydała 

•• odrodzonej Poha-c. 
lak y. jednej strony prze waza- 

•}»’<* część naszego włosciańslw a 
; >/.umie należycie potrzebę o- 

wiaty, tak z drugiej strony zna- 

hodzą się jeazcze tu i owdzie je- 
duoMtki, które potrzeby szkoły 
»i«* doceniają i uważają szkołę 
•oprosili za konieczne zło. Ci lu- 
>zie właśnie są rozsadnikiem a- 

alfabetyzmu,, albowiem nie po- 
Ująe dzieci do szkoły lub co 

ijwyżcj przeż rok lub 2 i to nie- 
£ulnmie, wpychają w szeregi 

•l.dfabotów nowe ofiary. (>.vż 
na bow iem zadać, aby dziecko 

• dwuletniej nieregularnej na- 

NEURALGIA 
lub ból elnwy — jeżeli »łę 
powtarzają, są symptomem 
ronloj Inb więcej powabnej 
choroby I n7macaj* <l.ia- 
cm**y rfohrmo lekarza. Tl. 
er trą nul, aioKiuł często o- 

ir/i mai- prrft iutt*rr|f 
czoła, skroni I tyłu karku 
innsrią Ikk*. Rozkopie ró- 
wnisż trochę na ly/mrf I 
Hjfflur uklntatąrą się 
l*arę. 

przeszło 17 miljoaow słoików 
w użycia rocznie 

uee nabyło doskonałej wprawy w i 
czytaniu, pianiu i liczeniuT C’hy-, 
ba tylko wyjątki. A nie posyła się 
dzieci do szkoły z tak błahych 
powodów, że aż litość (bierze, al- 
bo naodwrót posyła się dziecko 
wtedy do szkoły, jak w domu za- 

wad/*. 
Trzeba nieuświadomione jed- 

nostki uświadamiać, trzeba ich z 

tej nieświadomości wyleczyć, bo 
ciemnota — to choroba zaraźliwa, 
zagrażająca drugim. 

W całej 'Polsce odbywały się 
wiece i zebrania rodzicielskie wy- 
jaśniające |>otr/cbę i znaczenie 
szkoły. Działacze koła ludowego 
urządzali pogadanki poświęcone 
'szkole powszechnej. 

Szkoła polska musi atanąó na 

właściwej wyżynie, musi wszcze- 

pie w młode pokolenie prawdzi- 
wą miłość i szczerą troskę o losy 
ojczyzny. Z tej młodzieży musi się 
stać naród silny, zdolny do po- 
święceń i do rządzenia sobą. 

Szkoła musi wychować naród 
— godny niepodległości ojczy- 
zny ! 

Wszystkie usiłowania zabor- 
ców czy to w szkole, czy przy u- 

rzędach. zmierzające stale do ru- 

gowania języka polskiego, zwła- 
szcza w zaborach niemieckim i 
rosyjskim, rozbiły się o bart na- 

rodu, który umiłował swój język 
Ojczysty i miiuo długiej niewoli 
stale marzył o niepodległości 
swej Ojczyzny. Wszak wiemy, ze 

w szkołach tamtejszych wykłada-! 
ny był tylko rosyjski język, o 

mimo (o uczniowie i uuzeunice 
pobudzani przez rodziców przy- 
najmniej ukradkiem po domach 
uczyli się języka ojczystego. 

Tu w Ameryce mamy zupełnie 
inuc stosunki. Nikt nam tu nie' 
przeszkadza w uczeniu się języka 
ojczystego, żadna też z rodzin 
polskich nie możn się uskarżać na 

brak sposobności nauczenia dzie- 
ci* język a polskiego. Tacy rodzice, 
którzy obok języka ^krajowego 
nie naucz* dzieci języka naszych 
ojców, popełniaj* zbrodnię wobec 
swego narodu. 

Takie lekceważenie obowiązku! 
narodowego zasługuje na bcz- 
względne napiętnowanie. 

Zęby u dzieci 
Niektóre dzieci w wieku szkol-, 

nym 1 młodsze, ogromni o nicchę- i 
tnie czyszczą zęby. Dzieci nie poj- 
mują wartości zębów i dlatego nie 
starają się ich szanować. Nic nie 
robią sobie /. upomnień matki, że 
nieczyazezone zęby będą je póź- 
niej bolały, najlepiej jest nie mó- 
wić dzieciom, że to jest irh obo., 
w i*/kie m czyścić zęby. nic stra- 

azyć je karą, bo to nie. nie pomoże. * 

Dziecku należy' przemówić do 
wyobraźni, trzeba mu opowiedzieć 
od o/asu do czasu, że ząbki jego 
są to śliczne perełki, które należy 
pielęgnować, czyścić, gdyż w prze- 
ciw nym razie pogubi je wszyst- 
kie, że samo musi często swoje zę- 
by oglądać, czy niema na nich 
plamek, którehy -musiały być u- 

sunięte przez dentystę, to dziec- 
ko prędzej pamiętać będzie o ezy- 
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CO TO JEST 
to Uk wiała cierpiał, która czysto zwiodły władzy o łow- 
nych lakarzy, podlegają Urodnemu wpływowi zwyczaj- 
•ago lekaratwa domowego, jak 
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zowi i ziół i jest w otyciu przos przeszło sto lal 
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(Wreytaas da but? ka sałaty cła) 

szczeniu swych zębów. gj^ i uwie- 
rzy matce, że sjj oue naprawdę 
cenne. 

Zęby mleczno zostają wypy- 
chane przez zęby stało w szóstym 
roku życia. Należy zapobiegać 
przeciwko przedwczesnemu wy- 
padaniu zębów mlecznych. Ząb 
stały, wyrastający na .niejHcu zę- 
ba mlecznego, zajmuje przygoto- 
wane dla ciebie miejsce, lecz gdy 
z«|b mleczny wypadnie zawcze- 

śnie, inne zęby zajmują częściowo 
to miejsc© wol»ee czego /.nb stały 
rośnie krzywo, zachotffci na sąsie- 
dni, bardzo często zniekształca i 
deformuje szczękę i twarz. 

Skoro na zębach ukażą się zie- 
lonawe plamki, należy iść do 
dentysty, który je usunie, one to 
bowiem niszczy enialję zęba, a 

gdy w zębie mlecznym ukaże się 
mała dziurka, to należy iść zaraz 
do dentysty, by go zaplombował. 
I*r»y plombowaniu zębów dzieci 
wcale nie odczuwają bólu. 

Jak należy się ubierać 
Twórcy mody przygotowali ca- 

ły capa* różnych uroczych stro 
jów. Niektóre panie pytają na*: 
a więc co jest modno, szerokie 
spoduiezki, czy wąskie, miękkie 
materjały, czy sztywne, jasne, 
czy ciemne, lśniące czy matowe? 

Odpowiemy więc wszystkim 
naszym paniom, że obecnie wszy- 
stko jest modne. Wąskie suknie i 
szerokie, ciemne i jasne, miękkie 
i sztywne. Modne są koronki, haf- 
ty* frędzle, kwiaty, wyszycia z 

paciorków, szwy ażurowe, jednem 
słowem wszystko. Każda z pań 
będzie mogła wybrać wiosenne i 
letnie toalety, i każda będzie mo- 

dnie ubrana. Aby być dobrze u- 

braną, nie trzeba trzymać się ja- 
kiegoś modelu, który num wpadł 
w oko, ale namyśleć aię, czy bą- 
dzie on dla nas stosownym. 

Osobom wysmukłym jest najła- 
dniej w sukniach miękkich i nie- 
zbyt obszernych, osobom otyłym 
zau lepiej w szerokich spódniez- 
kach, gdyż kryją one ich zbyt ob- 
fite kształty', które miękki matc- 
rjał i wąski fason niepotrzebnie 
uwydatnia. Kto więc uio chco 
zdradzió awej taszy, niechaj się 
ubiera we falbanki. Kryją one 

doskonale zbytnią wypukłość 
bioder. Nie trzeba ich jednak u- 

mieszcząc na bluzkach i stanicz- 
kach. Te przeciwnie powinuy być 
dla osób otyłych luźne, alo bez 
bufiastych przybrać. Najlepiej, 
najpr/.yzwoieiej zrobić sukienkę 
dłuższą, tembardziej, ie utodu za- 

czyna się ku temu skłaniać. Tak 
samo trzeba dopasowywać wycię- 
cie. Krótka szyja lepiej wygląda 
przy wycięciu w kształcie serca, 
albo też kwadratowy ni. ale zwró- 
conym kątami w tył, naprzód i na 

ramiona, tak, żc przypomina wy- 
cięcie w kształcie serca, z tą róż- 
nicą, że jest szersze na ramio-, 
nneh. Wysmukła szyja ślicznie 
wygląda przy wycięciu okręgiem 
lub kwadratów cm, umieszczonym 1 

w zwykły sposób czyli tworzącym 
z przodu i z tyłu linję prostą. 

Sztuka kulinarna 
Kleik. 

Kloik można gotować z trzech 
gatunków kasz, t. j. perłowej, o- 

w«iaaej i orkiszowej. Na pół 
kwarty takiej katt/y wziąśu kwap. ! 

tę wody i gotować na wolnym o- 

gniu, bez aoli, włożywszy łyżkę 
świeżego noteła, 'żeby aię kas/a 
lepiej rozklejała, często mieaza- 
jąe, aby aię nie przypaliła; na 

wierzchu osadzać się będzie klej 
biały, który nalńr zbierać, gdyż 
to jest najlejai/y posiłek dln elio- 
ryeh. 

(idy klej przestanie aię wydzie- 
lać, należy kaszę przetr/.eć cifidą 

wodą lub rosołem, dodać do zbie- 
ra neyo kleju, posolić i włożyć ka> 
wab’k masła, rozbiwszy go dobrze 
i kleikiem. 

Sosiaki duszone w czerwonej ka- 
puście. 

[>o gotowania najlepaze .są so. 

eiski świeże, nie wędzone, któro 
aię kupuje na flinty. Na 4 pary 
aoaisek uazatkowaó małą główkę 
czerwonej kapusty, którą uszat- 
kowae. rozetrzeć w soli i wyei. 
anąć, następnie włożyć do rondla, 
w którym znajdować aię powinna 
cebula zasniażona nn słoninie, 
wlać Iroehę wody, posolić i j»o- 
pieprzyć, dodać łyżkę oetn i ły- • 

żeezkę cukru. a na pół godziny 
przed wydaniem włożyć w nią 
aoaiski, nakryć je całą'kapustą i 
dusić tia wolny m ogniu. 

Kurczę duszone. 

Za smużyć w rondeiku pól łyżki 
iiiusła. włożyć ruje kurezę posolo 

lic, z rumienie je tui iitoeiiym ogniu 
zc wszystkich stron, potom dodać' 
jeszcze masła, przykryć pokrywą 
i dusić na wolnym ogniu. Hrzed 
podaniem wstawić do pieca nu .V 
luiiiut, aby nic było surowo i po- 
dać podlano masłem rumianom. 

Kiszka, smażona. 
Kiszki doskonałe są na gorąco., 

Przed smażeniom kiszkę włożyć 
do gorącej wody, potrzymać a 10 
minut, aby w środku nic była zi- 
mna i smużyć na ałnninco w cało- 
ści lub pokrajaną. Wydając, po- 
lać gorącą słoniną, u oddzielnie 
dać tartych kartofli, a kto lubi, 
kapusty. 

Młoda żona — stary mąż 
Wiosna, pełna nadziei, piękno-1 

śoi. cnergji, wszystkiego, oo daje 
młodości “radości życiu”, łączy, 
się razom rui wspólną dolę z póź- 
ną, chłodną jesionią, otlartą jirż 
z uroków życia, ale zaopatrzoną 
w trzos niMjbny. Zbytee/nem by. , 

łoby pytać, jakie aą motywy takio-i 
go związku ze strony młodej dzic-i 
wezyny. 

Mogą być różne przyczyny, dla 
których młode dziewczęta poślu- 
biają starców, ale świat widzi je- 
dno tylko — to jest interes. Na 
każdy argument przemawiający 
za takim zw iązkiem, jest kilkuua-' 
śrio przemaw łających przeciw k > I 
niemu. 

Motywy takich związków są je- 
dne natury sentymentalnej, które 
dadzą się wytłumaczyć, inno są 
natury rnaterjalnej. któro łatwo 
zroamuieć i są inne jeszcze — na-! 
tury fMychołnffioanoj, które się nie 
dadzą ani zrozumieć, ani wythwna-j 
czyć. Miłość, zgodność usposobień, 
wspólne upodobania pozwalają 
Wyłączyć w takich wypadkach 
brudno motywy inatcrjalnej natu- 
ry- Knżdy jednak. kto kochał kie-i 
dy kol wiek ł każdy rresztą normnl-l 
ny człow iek godzi się na to, że 
prawdziwa, trwała miłość istnieć 
nie <tuo/.c pomiędzy dwojgiem |u-1 
dzi rozdzielonych o<] siebie znacz- j 
ną różnicą wieku. Iatnieje pnmipj 
dzv nimi natunilnu rożnów, która 
jfNt zaporą do sentymentalnej mi-1 
łoóei i zażyłości, jak rwwkle Lst-| 
niejo między kochankami równego; 
wieku. 

Z odpmfiedzi młodych kobiet, 
które są żonami starych mężów — 

zapytywanych w tym względzie, 
wywnioskować można, że u* vruvie 
ich ma źródło w* litości, sympatji, 
wdzięczności, w jakimś zobowią- 
zaniu, nigdy jednak nie jest to 
mił<>ść oparta na wzajemnym, du- 
chowym. umysłowym i fizycznym 
zainteresowaniu i wzajemnej tęs- 
knocie. 

Młoda kobieta, pragnie wzni- 

szcii pocałunków gorących ust. u- 
ścisków' silnego ramienia, a słów 
miłości wyi»owicdzianych szeptem 
męskiego ghasu. Na to tylko może 
ona odpr« wiedzie prawdziwym u- 

ezueiem i w zajemnością. Zimne, 
cienkie, -blade lrst* siedemdziesię- 
cioletniego starca — elęgaj^re do 
ust po całus, w-zbndmć mogą tyl- 
ko niesmak i ohrzydaw-nie. Słabe 
raini? opadająee bezwładnie przyj 
pirrwMjnu wysiłku — w^nuLu w 

nirj litość, zbliżoną bardziej do 
poffardy. PuKecąpy płna Marna, 

starajmy aię wyrazić to, co miał- 
by do |K>wried*eiii* w Lak eh wy-J 
padkarh tnłorly kochanek wywo- 
łuje tylko ukryty uśmiech ^lito- 
wania. 

Nip może być mowy n miłości 
trm Brdzie jr.s»t śmieszność. pojjar : 

<Ia, albo odraza. Mienia d/iewe/.y-I 
na może kochać starca prawd/.i 
wie tylko miłością, jaka kochało 
ojra. opiekuna, altm przyjaciela. I 
który ji>st jrj krewnym. Do wżerę-1 
Ń<ia inHl/.PUłłkie^o potrzeba jed- 
nak r/r}»4»jł wifrrj, ozt-go nie moi- i 
na się apodziewać, jeżeli się l^m 
pełna życia wiosna z chłodną. sta 
rą jesień ią. 

Pozorna zgodność usposobień i 
itpod<h;iii wzajemnych tnoż.e po. 
łąezyć nieraz małżeństwo siwo- 
włosego stnron i mb>da dziewczynę 

ale trzeba być na to przygotn- 

Użyj Sloan’s do 
Usunięcia Bólu 

łjnłe .ło»*.»liw«**r1 w*ra*taji» .la wlał- 
klon hAirtw ni* he<tii (»*riu<i u* 

»»|.a"»a. h Mlaiłti'*. R.umtiiini 
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*•'1 S.t tum n <1r*etvi». a 
*' i*oi*ró*l kwUiuw f«witaiMia t wy- — m w » 

t r> ukuji^r^ a tUMl 11*4 w có- 
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lilMJlkl HJMtt*ł|i|||;|ti<» MII | MI Imnllll 
*>•»..kich •••itacli wlfc tylko Ih>km- rl liniale niocll lakowe kupować 

r*i>rcsento**.|| i>m-x 
towar eWoliii |>rei jarlołuin. seh\ | 
o*i| ino(|| oobfe o<l riaetowar hu. 
!»'•' port jin<>w|lliiiii\ !»'•• poatiuiowlllilii 
B« BOIDAWAĆ 
BA BAJAM O .1,. ku — --- — -nAde(<i imkrifla 
n» łoAkn. Nakrycia mj w len sam 
•Itcsny dereń w) **y wane co I ft- 
tiuikl. 5( t*n« drzewa. ikwiaty, foiitajuia.pt chskt orna freonie j'h» l>oka<-h. l-dncni klimrm Jeat to 
em| tiliJrinWI, Im kuwlccu iluiryu 
iiiutryniH ldi> Owa imtilejmtc iu»- 
kryHa na t»o,ł,i«eji| t«vMinie, 
(o wyrobu. ,\in.v praekonnć mc a»vch odhtoreAw .1* tak |wękny wv- rAb nie anajd* nl(il»te. petuwi. 
Ilumy iwtę na tc rutkiyciu nyi>m 
* <lwt»?na naJtryiHuml im ftodupiiUl tak tilmkńi. h«» TYLKO ttii Z X>0 

DABMO rZBAMKZ MA CA- u onro. 1'ihiiii.i jak pick i. 
jakby najolleanteJaay o*rro«J twoja mlerakaiile hylxle (ladać I to 
wasjatkn w tak matę ptc-n ladze. 
I.cęm Pamiętaj. ie tylko Jnn no *tnl dajemy tak tanio, lita te*o n- mAw ••drazu więcej nakryć. Joto. li unuiZlM na dwa Kutka. doMa- 

-.y.^ im ir*y ii*rMm. to na. tray ofcn* flrmnr*. Ko- 
,,a ,A«*k NU i-Kro hujMc t>f»vnvhu Hwrtyday. 

« Lr. ,y. IłMrIt ^,arr^;X'j '^"Si A^aSSEy"*^1-* ^ 

WALTERS SPECIALTY COMPANY 
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wauyui, ie zgodność usposobień 
jost w takich wnntnk«*h nadawy. 
cj»j randka i nienaturalna- Męż- 
czyzna. który dcnięgnął już <>mc- 
po dziesiątka, je»t zwy kle egoistą, 
lirbi się chełpić, przecenia dokona- 
nie dziełu i żąda pochwał i uzna- 
ni* graniczącego z pochlebstwem. 

1'otuimo ty cii wszystkich ujem- 
nych stron małżeństwo niedobra- 
ne wiekiem ma jednak dla ■wielu 
dziewcząt dużo pmvabu. Zwykle 
bowiem panna młoda, jako doda- 
tek do starego męża. zdobywa wie- 
le złota, wygód, pozwolić noble 
może na interesująco i wygodne 
podróże, czego nie mogłaby nigdy 
mieć w innych waninkaeh. 

Miljoner Oystar swoją młodą 
żonę wywiózł specjalnym p<K*ią- 
giem. zamówionym do podróży 
poślubnej, do Florydy, gdzio na 

ptuislwo młodych oczekiwały bo- 
gate apartamenty, zajmujące całe 
piętno w pierwszorzędnym hotelu. 
Uopty, szczęśliwy małżonek obie- 
«wl wypłacić swojej młodej żonce 
eo miesiąc $1,000 jako fundusz 
“na szpilki/’ oprócz naturalnie! 
płacenia wszelkich rachunków u| 
ni ody.stek, w magazynach mód i 
innych. Cały swój majątek, skła- 
dający aię z wielu mil jonów*, k wy- j 
jatkiem drobnych zapisów, prze 
znaczył na wypadek owej śmierci 
młodej żonie. C*y to ■wszystko jed- 
nak zabezpieczy im szczęście mał- 
żeńskie T 

Temperament, uj>odol*unia i na 

wyknicniu lud/i wiekowych w 

znacznej więkaaości wi podków 
• Laicko odbiegły od teraźniejszo- 
ści i niema chyba takiej ceny, za 

którą chcieliby oni zmienić odrazu 
swój HfHjsób myślenia i sposób ży- 
cia. 

Lodzie hoj»aci K/czcpolniej f»r/.y-' 
z wyczaili się, że w>zyKt<ko pnijmlo-' 
iwwywawię do ich woli i *v<venia. 
OzM^tipiroia też, kiedy ONtyjpią i 
pierwszych zapałów do młodej 
żonki,, żądają, aby onu do nich 
przystosowywał* mu pogiądy na 

życie. Niekiedy cena za to jmt tak 
nęcącą, że warto zrobić 7 siebie o- 

fiarę. Częwto >ri*c młode dziewczę- 
ta dobrowolnie pozwalają zam- 

knąć się w klatce. Dodatki i zbyt- 
ki mają dla nich ariele powabu, 
nawet i przy zgrzybiałym starcu. 
A jakże! 

Czy na księżycu mieszkają 
ludzie? 

W paryskiej Akadcinji nauk 
ścisłych odbywa sio bardzo cieką 
hm. naukowa konferencja. Przed 
fi»nmi zebranych uczonych fran- 
cuskich przedstaw inno wspaniały 
atlas fotograficzny księżyca, któ 
rego zdjęcia porobił w obserwato- 
rium paryskim świetny astronom 
franeuwki l.c M»»rvun. 

Atlas ten tworzy zbiór niosły 
chanie cennych dokumentów do 
różnych pejzaży księżyca. 

< downa dyskusja toczyła się 
na bardzo interesujący temat — a 

mianowicie roztrząsano kwestję. 
czy ni srebrnym globie istnieją 
żywe istoty. Wielkie wrażenie bo- 
wiem wywołała depesza nadesła- 
na niedawno przez profesora MC. S. 
l’iekerin«n z tiniwersytetn Har 
vnrd. w której itezony amerykań- 
ski twierdził, że wedłe jego dłu- 
gich obserwacji stwierdza on ist- 
nienia życia na powierz/dini księ- 
życu. ł>cpes7n jnhiak podowała 
ostrożnie: “ Profesor Pickering 
nie śmie twierdzić, jakoby na księ 
żyeu znajdowały się istoty roślin 

Na jakiej tedy podstawie oparł 
profesor Piokerinir swe twierdze 
nie o istnieniu życia na obliczu 
bladego księżyca f Otóż na tym 

fakcie, że jak twierdzi uczony a-! 
mery kański, zhhIiwtw owm: tam 
tuożua olbrzymie strefy roślinnej 
wegetacji, które wyrastają na pc-j 
wnyeh obszarach księżyca z szalo- 
ną szybkością, |f«lv sionce budzi je 
do życia. Te wielkie przestrzenie 
roślinności rozkwitają szybko, po- 
tem przekwitają, jakby, maleją i 
znikają. 

A to, eo mówi na tym tle swo- 
ich własnych obserwacji i doku- 
mentów fotograficznych p. Lc 
Morvan, uczony astronom pary- 
ski: To co potwierdza wywody 
prof. Pickerinjra, to zaobserwowa- 
no niewątpliwie przy każdej tona- 
cji cienie zielona we, mniej lub 
więcej zmieszane z odcieniem żół- 
tem. lub hiałeni w pewnych punk- 
tach księżyca o ścianach przekro-! 
jonych. Kzeez ciekawa, że te eie- 
uio obserwruje się przez krótki1 
czaa po ukazaniu się słońca, — 

prdy promienie słoneczne stykają 
się <wtro z powierzchnią księży- 
ca. Gdy tylko ałońce idzie w $rórę, 
cienie te znik&ją. 

P. Lo Morvan nie iiwoża tych 
cieni zielonauych & pfenicirt')!* 
nyoli, za wegetację. Sn to 4vlko 
załamania nie promieni słonecz- 
nych w kryształach ostro zakoń- 
czonych akał i •wulkanicznych spo 
iytów, które są niewątpliwie da-i 
wnemi kraterami wygasłych wul- 
kanów. 

Ta gra świateł na tych szc<y-j 
lach skał dała powód p. Pickcrin- j 
gowi. zdaniem Le Morv«ma, do 
sensacyjnych hypote*. Prof. <»bser-i 
wował na księżycu dymy wybu- 
chający oh wulkanów, że widział 
chmury i mgły unos/fjce się nad, 
■rdbrnym globem. 

Na te 'tw ierdzenia p. Le Mor-1 
van odpowiada kategorycznie: 
nie takiego nic istnieje na księży-) 
cu. Już dawno ci, któr/.y obsorwu-l 
ja r. wytężeniem melancholijnie 
wpatrzeni w księżyc zmiany r/.c-' 

komę na nim, sygnalizowali jasne 
punkty na jego powierzchni, oraz 

rodzaj dymów, czy mgieł. Ale 
zdaniem uczonego francuskiego: 

PAROKSYZM 
Wylrraylam mAJ parakwyam 

hm-.-iiim* awyktrfo lrkaratw*. 
l».>kt<>r«y Plrirlli wnrlką u- 
dalej* — mAwl (utul li rum 
Milwaukee. Moini ilontad bU- 
telk* tc»o *ain. «o lekarstwa. atArw ona Utywata. “darmo”, J*“*t>U naplascwg Jo: R. Up«a 
P^WiJł. lalaud ava, Milwau- 
kee. W la 

r* to złudzenia, powstałe a obrotu 
powierzchni księżyca obracającej 
kię z wielką chyżością kilku kilo- 
metrów na sekundę. 

Wogóle zda się, żc uczony fran- 
cuski ma rację w stosunku dd 
twierdzeń Amerykanina. 

Obserwatorium paryskie bierze) 
frórę nad bluffem amerykańskim* 
Księżyc jest gwiazdą martwą i to 
zupełnie zamarłą: pokój jej spalo- 
nym, zgaszonym wulkanom. —♦ 

Wszystkie przedmioty, zuajdują- 
ce się na księżyeu, są doskonale 
widzialno na powiększeniu foto- 
errafji l^e Moryana. Powierzchnia 
księżyca jest stokroć razy bar- 
dziej sucha, skalista, bardziej wy- 
schnięta i bez rycia niż Sahara* 
Egzystencja życia jest tam nie 
do pomyJJcnia. Wegetacja nie u- 

trzymalaby się w tej atmosferze, 
a ludzie nic przeżyliby tam oni 
godziny. Oto jest prawda o na- 

szej księżycowej, melancholijnie 
ku nam spoglądającej aiostrzyey. 

PfiESA 
expel£er” 

Przy pierwszych oznakach p*ze- 
ilftiMoia, początkowych kłuciach 
reumatycznych tub ncwralrił—użyj- 
cie t»n znakomity domowy liniment. 

Radźcie pewni, iż na każdej butalee 
Pata Eipełlcm. jaką nabywacie, 
znajduje się nasza marka handlowa 
z *'JŁotwios.” — Sic. i 70*. w aptw 
kark W» 
A F. SO MICHTM 4 CO. 
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Nuźa-Tone 
Nowy sposOt pNri0i 
cenią apetyti, Mre- 
qo trawienia, wytwo- 
rscala czerwonej 
krwi 1 siły serwów. 

Gdy czujesz się słabym, nerwowym, zniechęconym i zmęczonym na ciel* 
l na duchu. — rtly cierpisz na niestrawność, hrak apetytu, niodokrewność. 
Ml słowy, nerwowo**. •»»*»«■ nnofce | brak ochoty o o Syrio, —a 
»«lr o»« mm out tarrut oni rherl «i<> rayna. — wówcaoo A 
aprobuj Nu»a-T-.n« tni rnokom) ty Irmkk mitywlolocy. M 
Jetali lwa wątroba Jrit jakby otrętwiola. o twr kiaakl 
aa pchane. irdy raujeaa Jakie dolrdlwntrl w kr. ytach 
okolicy nerek, akoro raty tw#J ayilrm popełnia 
atdpntowo trują< yml nonnUkiiriami, ttĄ/ atoieaa 
*if aklonnym i!« aoiiębimio. irdy orły twe ną 
Prlabinne pamecioni orna tariywi 
mc nnykinw rranutycinr, ii«i< (ii> 
•ołrl nerwowe — pt» rat ru wa j •!( jak 
• IłMj Ładnymi Łradkami t><>tinirraja<-rml 
ani od II najął-rml. Im podaj l»fm r|>lu 
trnrhf Nuaa-Tonr. pnnirwnt w»ijr»lki* ta- 
■ ir i.Ubośrln pochodną a fcraku niły iwrałw, 
llrhrj krwi i wadhwmrn hrąŁrnia krwi — a 
Nuii-T»m J»»t cudownym tm.ll.Mi, wy* 
ta ar łającym kryw i aila nera »w. 

Kit» Jnt #jrri-m m nerwy rtąi|t| ralern 
ciałem. ł^lł* fizyczna, nprawnu" <“ 

■drowie, ndpornoar I *jflr<vm«l .>r a« miuVą wletVI»J »Hy ner- 
wćw. zdrowej krwi oram naleijrteao Vrąi«*tiia krwi w organirmir. ^ 
rririrarnzanH, zmartwienia, kłnpelr, ałab.-* <>b»w» ł roii w-r, 
uaia .lo oikwr.t aily na. i> h nera ;rw — wtedy n*ate|mł* owólna 
r» lal.i«nt* rlala I imiiaiaienie Łeco etYnnon l. Poztraw aiła i««rk 
nerwów I «innfalj iwą krew n penor* Nun-T»n». Jret to diakonaty iHMbiłÓadt 
• łahych. prirpritoruri-k < wyraerpanyrh mtirtiin I kobiet — a akMi nt* on* * | 
składników. reanych karet u* a powodu ar-yra właenoteł łerraietych. a która ountp 
dobrry Utarte polecają do atprla i aapł-wj*. albowiem ta Wiera on* aacteyMnU duto 
talara potrtebn»»n dla krwi oraa foafar dla nerwów. 

Nu*a-Tone dodaj* nowej illp drodhom nerwowym, odiywla krew | wimaenla cal* 
elalo. Pomaira ono wietriytncra do odayskaaia oil i hyetrości umysłu — kobietom 
pr/yaparra t drów i* I płeknoiH. 

Lekarstwo to wytwarta »(ma*r apetyt, ułatwia »(rtwn«|j oraa niyrta ideowy 
prteiwia j*rr eeti. Wtmarnia ono wątrobę t nerki podnieca kiatki do tatwiejaaega t r*. 
aula me* o dtlatanla. podnool etynnonó aerea ł kolenie krwi. /.nikną aatr, odbijani* •alwardaeake i mdloeci, nie bfdtiea* miał nłeprtyjeinneyn ndderha, hlate*» Jpiyka. bladej 
•kóry i ekar*Miwe*o wywiadu: poskydtieam ete bółów ł doteylłwotcl. — A tkani taerniecą 
od tu wad kratenia gorącej krwi w calem term cielą, gdy blask adrowia tajainłaJa Da 
twych policmaach * a orsu aabtyma i«kry cnerwll — och Jaka wdił*eaao4d b*dala*u 
odcauwal. Jak wetyetklm ewrm priyjactoloai poleaad h«daie«s Ntia-Toiw.,, 

GWARANCYA WYTV'6RCYi Cena Nu*.-Tona wynosi $1 O© aa alwik. Kaidy ałaOk 
aawiara N tabletek, wy etan tajocyrh na kuracya 1 mieeipctaa. Można Ifepd • dtadw 
wyatarcsajaeyck na • miaaiacana kuracya aa 1100. Nufe-Tewo aadprwad naloty arna 
M dni; jeteti aia hpdaUia aodawpianym a wyników, iwrM nam r**ata tahtwtsk a* 
aMkiaaa I ptJikim —■ > my natyckmlaat wrócimy cl pltalądm. Widii* a top*. I* 

lim atracid ani centa. Cala ryayk« my ponissismy. Nupa-Tm 
weiyatkich pierw Mucrcdnyck a* tek ark aa tyck samych arna* 

Pamiętaj • lewi fliiit?ati« aia tawiera opium ani /mdlii*, które muaialkyft aatjiti 
mbfnen. Opakowana oa» J*at w aerakna I r-iakae pudełko: tabUtki pokryto aa aukrmf J 
prtyjemno w naaku, łatwa do ta ty wanta. NU wiekuj do praytiteao tyawdnia ani da 
prtyttUeo mieniąca, kup Jo daiaiaj. 

NA ZAMÓW IENIE UŻYJ TtOO KUFONU. 

NATIONAL LANOSATOST. Fol. 40. — 1010 South Wabaal. ay*., Okicatfo, n, 
1‘eP'iwia:- 7ala< aam nlntejMcrn «.u którym*** prtysład mi,. 

słoików Nuga-Tone. 

Niialako 

Ullra i k’imrr albo p r P. ., 

>1 iaatn Ntan 


