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rrryjdś pod mój umek wieczo- 

rem z jritarą, 
Jłlr to czynili dawniej trubadu- 

rzy, 
T niech pieśń Twoja me serce o- 

durzy 
Pieśń t^hnąca nutą średniowiecza 

starą. 

Przyjdź z marzeń szczęścia na- 

pełnioną czarą. 
Która mi w sercu nadzieje wy- 

wróży. 
* ja w podziękę rzucę Ci kwiat 

róży, 
T oczy moje natchną Ciebie wia 

rą. 

N'iech pieśń Twa będzie, jako se- 

renada, 
Którą się śpiewaNprzy świetle 

księżyca, 
»"hcę ją usłyszeć, ze wąrnszenia 

blada, 
Kiedy wśród nocy żonie ma świe- 

tlica 
I w niej miesiąca srebro hołd mi 

składa, 
*»dy we mnie eznwa sv<?a tajem- 

nica. 
M. Grąbcsewaka. 

SZTANDAR NAJWYŻSZA NA- 
GRODA ZW. NAR. POL. 

Sztandar zawsze i wszędzie był 
symbolem zwycięstwa. Padano 
śmiercią bohaterską częstokroć 
podczas usiłowań zdobycia sztan- 
daru wroga. Bo był to zaszezyt 
nielada zdobycie proporca cen- 

niejszego nad życie. W obronie 
sztandaru walczono do ostatka i 
raczej niesiono imiarć niż hańbę 
oddania sztandaru w ręce nieprzy- 
jaciela. Dlatego Związek Narodo- 
wy Polski uchwalił sztandar jako 
nagrodę dla tej walecznej grupy 
Związku, która zdobędzie najwię- 
cej członków podczas kontestu. — 

Grupą tą jest grupa 0ęą z Chica- 
go, której słusznie zaszczyt ten 

się należy. Zdobywszy tę najwięk- 
szą nagrodę, obowiązkiem jej bę- 
dzie i nadal walczyć dla dobra 
Związku i bronić tego proporca, 
by inna gmina nie przewyższyła 
ją członkami i nie odebrała tak 
chlubnie zdobytego sztandaru. W 
dniu Z7 sierpnia odbędzie się uro- 

czystość wręczenia sztandaru w 

obecności wszystkich grup in- 

nych. Drugą z rzędu Gminą od- 
znaczającą" się wydajną pracą na 

niwie związkowej ,to gmina 91. 
Dwanaście grup w tejże gminie 
przysporzyło nowych członków 
343- Czteromiesięczny kontest 
przyniósł plon obfity i wykazał 
pracę niestrudzoną wielu człon- 
ków. Związek rośnie i potężnieje, 
zagarnia pod swoje skrzydła i 
młodzież ttuaj juz urodzoną, u- 

rądzając dla niej ligi piłkowe, za- 

bawy atletyczne zebrania. — Z 
dniem każdym powiększają się 
nasze szeregi 1 obejmują coraz 

rersze warstwy społeczeństwa na 

Wychoditwie. Nie zasypiajmy za- 

tvm sprawy, ale wspólnymi siła- 
mi uczyńmy Związek nasz jak 
największym i najpotężniejszym. 
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JAKIM POWINIEN BYĆ DOM 
RODZICIELSKI 

przyjemnymi są wspom- 
nienia domu rodzicielskiego, 
chwil w nim mile spędzonych, je- 
żeli dom ten oczywiście jest pra- 
wdziVym ogniskiem rodzinnym, 
jeżeli rodzice starają się dom ten 
uczynić przyjemnym dla swych 
dzieci. Każden dom ehoćhy skła- 
dał się nawet z jednej małej izde- 
bki, może być jasnym i miłym i 
może zostać przechowanym w pa- 
mięci przez życie całe. jeżeli mie- 
szkańcy go takim uczynią. Meble 
choćby najwspanialsze nie stano- 
wią jesscze pojęcia domn. ani go 
też przyjemnym uczynić nie mo- 

gą. Owszem czasem takie zapcha- 
nie pokoi przedmiotami różnymi 
czyni bardzo niemiłe wrażenie, że 
się przebywa w jakimś magazy- 
nie rzeczy i sprzętów, a ąie w mie- 

szkaniu ludzkim. Tyle matek się 
i skarży na dzieci, że szukają towa- 
rzystwa poza domem, że nie lubią 
przebywać w domu rodzicielskim 
i wspomina dawne dobre czasy, w 

których rzekomo dzieci szukały 
towarzystwa starszych osób i nie* 
stroniły od domu. Każden skutek 
ma swój powód, może dom rodzi- 
cielski *w on czas był czymś in- 
nym niż teraz. Szukanie towarzy- 
stWa poza domem przez młodzież 
naszą nie wskazuje koniecznie na 

zdeprawowanie moralne, ale wy- 
nika s impulsów naturalnych W 
wielu razach matki są tego same 

przyczyną. Posiadają wprawdzie 
ładne mieszkanie i meble wspania- 
łe w saloniku, jadalni, ale zazwy- 
czaj rodzina cała przebyta przez 
dzień cały w kuchni, aby nie zni- 
szczyć tych cudowności. W salo- 
niku panuje zmrok, zupełny, story 
poepuszczane. aby promień słoń- 
ca nie zniszczył tapet, lub obra- 
zów na ścianach. Matka uważała- 
by za świętokradztwo, gdyby cór- 
ka zaprosiła koleżanki w dzień po- 
wszedni i podejmowała je w tym 
sacro-sanctum. Gdzież w takim 
razie córka może przyjmować swe 

rówieśniczki? i czyż dziwić się 
wypada, że wobec tego szuka to- 

warzystwa poza domem, że za- 

czyna uczęszczać do teatrzyków 
w gronie młodych chłopców i że 
z czasem nabiera manier i ruchów 
krzykliwych, ulicznych. Matki 
szczerze żyezące wychować do- 
brze swe dzieci, powinny otwo- 

rzyć gościnnie drzwi swego mie- 

szkania, powinny same brać u- 

dziat w tych zabawach dziewczę- 
cych i chłopięcych. Jeżeli nie ina 

ją pomocy w domowej pracy, po- 
winny posprzątanie pokoji właś- 
nie córkom powierzać, a w zamian 

za to pozwolić im używać tych 
pokoi, boć na to przecież są po- 
koje przeznaczone. Bawić się do- 
brze można i w jednym pokoju. 
Po zabawie goście młodzi zachę- 
ceni przez panią domu z również 
wielkim zapałem wezmą się do 
sprzątania, jeżeli matka odpowie- 
dnio je do tego zachęci. W ten 

sposób i ipatka będzie miała roz- 

rywkę i zatrzyma dzieci pod o- 

kiem i wpływ większy wywierać 
na nie będzie mogła. Doin rodzin 
ny powinien być zawsze ognis- 
kiem. skupiającym w»zystki< h 

członków, a me magazynem me- 

bli i obrazów, wówczas i dziew- 
częta nie będą szukać poza do- 
mem zabawy, ani schodzić na bo- 
czne ścieżki. 

JAP0R8KIE P0ŁAW1AGZKI 
PEREŁ 

Na wybrzeżach wysp Japonj! 
pojawia się bardzo wiele pereł, na. 

tnralnyrh i hodowanych. 
Wbrew zwyczajom gdzieindziej 

praktykowanym, rzemiosło nur- 

ków spełniają tn kobiety. Młoda 
poławiacika pereł nie odznacza 
■'e^pifknoócią, gdyż woda morska 
niszczy kolor jej włosów, a :.kó- 
rze nadaje nieprzyjemny szorst- 
kość. Koetjnm nurka me dodaje 
jej też uroku. Krótkie białe tpo- 
deóki i bluza, oraz duże okulary, 
ehroniąoe oczy od ałonej wody.— 
Poławia czka wygląda w nich, niby 
•owa. Mąż jej zachwycony nią 
jeat przecież, a to dlatego, że za- 
robek żony pozwala mu rozkosz 
nie'próżnować. Polawiaczki zara- 

biają do 2 jenów dziennie, a mę- 
żowie ich zabawiają się. lub wy- 
legują się nad morzem. 

Już od 14 roku życia japonki 
zaesjmają awe rzemiosło i od mar- 

ea do grudnia spędzają cały dzieó 1 

BOLĄCE MUSZKUŁY 
^ rr»yklii4*< ii odmiany f*ry- 

«** I rfmao płótoo prsos płyc 
laH dnienia min ot *a*ttpnł* 
pnautnk p«k« matoły 
Vlek» bIpJm« boląc* I prsj. 
k»r* »*rycy flaoaly. 
P«*wtar«ad to co kilka fotela 

tak mysio .o De to Jasi fe. 
aodao. Im rsyfeloj sly to po- 
wtdny, tom prytec] moim 
sly alfł spotefewać. 

PtsmWo ir miĘjmnóm tlmików 
o miy*4m rmndt 

dosłownie w wodzie. W styczniu 
i grudniu jest zbyt zimno na po- 
łów. Okazuje się, że kobiety mogą 
dłużej wytrzymać pod wodą, niż 
mężczyźni. Łódź zawozi je na ła- 
wice perłowe, tam akaczą one w 

wodf, doetają się na dno i poaoata- 
jl *• każdym razem 8 do 8 minut 
pod wodą. Zręczna poławiaczka 
zbierze w minucie do 100 muszli 
w głębokaóci 00 stóp. Zebrane mu- 
eale kładzie ona do małego wia- 
derka, przymocowanego do pa- 
aa. Najwięcej zarabiają poławia 
czki japońskie między 28, a 38-m 
rokiem życia; później mogą pra- 
cowaó tylko po 6 do 7 godzin 
dziennie, gdy w młodości niemal 
cały dzień nurkują z małymi 
przerwami. Raz po raz rzucają się 
w wodę i znowu wynurzają, oddy- 
chając chrapliwie. 

zmieniają srę czasy. 

Niedawno tfmn na różnych fe. 
itTitieh narodowych, wystawach 
©kelieznyeh, gdrie wszyscy, co 

łyli udawali się, by posłyszeć mó- 
weów przygodnych i zobaczyć 
najnowsze wynalazki przemysło- 
we, najwięcej kobiet przycią pały 
maszyny elektryczne do prania. 
Chodzono kooł nich, oglądano ze 
waseelt stron i niedowierzająco 
kiwano głowami. Nie było wiele 
takich, które by odważyły się na 
ten eksperyment. Wszystkie jed 
nak adradzały wielką ciekawość 
1 ohąć nlienia tobie w pracy, o ile 
wynalazek taki rzeczywiście oka- 
załby sią tym, eaym go sprzeda- 
jący agenci przedstawiali. 

Dnaiaj jakże zmienione czasy. 
Kobiety w większości znają do- 
skonale takie wynalazki ułatwia- 
jące domowe zajfcia. Jeżeli ich 
nie posiada jeszcze która, to ma 

rzy w każdym razie o tąkim dniu 
kiedy je bfdzie mogła posiąść. Je- 
żeli stawiają one jakiekolwiek py- 
tania, to pytania te są inteligent 
nie stawiane i wykazują zna jo 
mość zasad, które pusresają w 

nieb te maszyny. Przyrządy do 
mycia naezyn są już dzisiaj wię 
cej znane, aniżeli maszyny do pra 
nia były kiedyś. Maszyny do pra 
•owania. elektryczne zamiata 
cze i inne mechaniczne wynalaz- 
ki zastępująca pracę rąk ludzkich 
znajdują się niemal obecnie w ka 
żdym domu. Stajemy się coraz 

bardziej ucywilizowanymi i za 

miast używać ludzkich niewolni- 
ków staramy się do naazych po. 
trzeb zastosować siły przyrody. 

Aforyzmy nowoczesnej ko- 
biety 

Młoda Mne wrzyna. obrąc* rrn- 

bić wrażenie na mężczyźni*, ate 
ra *ię go przekonać <» swej nie- 
zwykłości i odmienność «d in- 
nych panien. Kobieta doświad- 
czona jest rozumniejsza, bo atu- 
ra et* go przekonać, iż 
wierzy w jego niezwykle przyraio 
ty i etrbuta i podziwia jego sąd 
o waayatkiem i zwykle udaje aie 
jej sztuka. 

Mężczyzna powracający do do- 
mu o późnej porze i zaztająey to- 
n« w melaucholijnyjii uapoaobia-! 
mu, zazwyczaj milczy, nie wie bo- 
wiem, czy tona dowiedziała aię 
tyłko o jego przegranej w karty, 
ezy taż o flircie jego ostatnim. 

Małieńatwn j**t barką, która 
często przetrzyma burze iyaia, •- 
by rozbić aie na elćałaob mono to 

nji 
Kobiata uczeaaczająea na przed- 

stawienia kinematograficzne, czy- 
tająca dekadenckie powieści, ma- 

chodzi, że apowiedf jej narzecze- 

nago a graeehAw przeeztoścn jest 
dziwnią nieintereenjącą i nudną. 

Dtneei aą darem pocieszenia dla 
małżonków, którzy przekonali 
zif, ia w loterji małżeńskiej nie 
wroiągnfłi ktan pełnego. 

Kobieta często przebacza męż- 
czyźnie złamanie aerca ale tru- 

dniej jej przebaczyć przychodzi 
złamanie jej próżności. 

i Przezorne te wielce osoby, któ- 
jre obierają etan małżeński, wy- 
chodaąo ze aaaady, że lepiej eię o- 

żemć niż żałować za późno, że nie 
uczyniło się tego kroku, przeko 
nywują po dziesięciu latach 
pożycia małżefefaego, że lepiej 
żałować, aniżeli wieżo życie w 

beepieczeństwie małżeńskim. 
Igobieta, której nieopatrzny na- 

rzeczony wyjawił dawna zrwe 
grzeszki, idzie przez życie, pozą* 
dzając f© o wszelkie przewinienia 

i tego rodzaju i po śhsMą. 

Niebezpieczeństwa wieku, 
dziecięcego 

Najesąściej zdarzającą się oho- 
robą wi«bi dziecięcego jest utru- 
<Iimob* oddychanie, które jest po- 
wodem wielu innych. Dcieoię, jak 
wiadomo, rodzi się a niewykształ- 
conym nosem. który dopiero w 

nriarę warostu IzWoW przybiera 
formę odpowiednią. Wiola matek 
nie zdaje tobie z tego sprawy i w 

macierzyńskim upojeniu przrei- 
aka dziecię do pierai, przyciska- 
jąc w ten sposób nosek daieeięeia 
i utrudniając normalny rozwój 
tefoi. Część nosa widoczna okiem 
nie jest tak wielkiej wagi, część 
jednak wewnętrzna, której me- 

chanizm jest wielce akomplikowa- 
ny i delikatny, połączona jest 
ściśle a mózgiem dziecięcia i 
wpływ wywiera na rozwój tegoż. 
Przewód oddechowy również jest 
połączony z nosem i płucami. Na- 
wet zęby i podniebienia mogą u- 

ledz usakodzeniu wskutek wadli- 
wego oddech arna. W niemowlęciu 
drogi oddechowe zewnętrzne tą 
nader wąskie, podczas gdy gru- 
czoły znajdujące się u podstawy 

I nosa i gardła są wielkie. Jeżeli 
wskutek ugniecenia małego o- 

tworu noska odetniemy ezęśeio- 
wy przypływ powietria do płuc. 
możemy spowodować wiele nie- 
domaga A, mających w później- 
szym wieiru smutne następstwa 

i W rasie przeszkody w oddeoha- 

j niu gruczoły te zaczyna ją się roz- 

rastać i z ezasem mogą zupełnie 
pri>T>ływ powietrza odciąć. s tąd 
tyle wypadków obramienia gru- 
czołów i koniec mośó operacji 

l Baczne matki pow inny obaerwo 

J **0 pilnie- e*y dziecię nie oddy 
oba przez usta, bo byłoihy to do- 
wodem, że gruczoły owe'nie funk 
ejonują normaSme, że zaczynają 
obraraiewać i że należy jak naj- 
wcześniej w wypadkach takich 
zasięgną* rady lekarskiej. 

najlepszym przyjacielem t o- 

piekunem w nieszczęściu Jest 
Związek Nandowy Polaki. 
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Na slaby 'żołądek 
brak apetytu ł 
I niestrawność, 
bierzcie 

Severa's Esorfca 

•P*V* » prsynoet 
ustrojo- 

wi trawienia. 

i Cena Tte a $1.80. 
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F1SETM FUSIE. 

Frzytlljcia u enttw w inkm lak 
w lunkark pocstowyek aa Katalog 
uJaWikJiijck kostjomów I sakie- 
wek, »ru tleliśmy aa moa wtNtaaj 
I letni 1*22. Katalog ton zamiera MB 
■odołak najmodniejszej |u4ar*b; 
damskie). dslewc ztecj 1 dziecięcej. ar- 
tykały wyczerp njące • kram leczyfnie 
I kaftowaala a ttaztracjaml prsestło 
trzydziesta ściegów, oraz redan wtka- 
zdwkl praktyczne- 

34*> 

3$40 -404* Kotfjum marraarakl dl* 
part. Skrojony w aladmm roimlarach: 
34. 34. 38, 4«. 42. 44 i 46 cali objętości 
w btuirł#. Wymaga on 3 1 »4 jard* 34 
caloacj inatorji. Sprtdnicika 4044. 
akrojona w aladmtu roimiaracb 23. 

27. ». a. 33. 35 i 37 cali objftodci w 
taljl. Rozmiar yt cali wymaca 3 t % 
Jarda 40.caloweJ materjl. SaarokoM « 
dola spódniczki wynosi 3 S Jarda. — 

Dwa osobna tnodełka. Cena kaCdeco 13 
centrtw. 

4067. Damska btelisna. Koszulka z 
majtkami, skrojona w czterech rozmia- 
rach. >4—36. «0. 4?—*4 | 
Rozmiar 38 wymaga zakup na 8 1% 
jardów materjkłu 87 cali szerokiego 
Cena modelka l? centów. 

404 3 

4W13 rbranko dla ehłopetyka, akro- j 
}one w estorerh ro mat arach. 4, «. « 1 10 I 
lat. Na azeócłoletaleco ehtopoa salo 
ty sekupt t% Jarda naterjała *7 ca)1. 
aaeroktego. Cena modelka 12 centów.. 

irOTATł! CO BO KATA LOGO W, 
SuaoaM fsytelakaki. rbepre |». 

riTstad s modelek lawtocafaeayck w 

®»»iym pbmle, raca* pnaatal de Ba. 
dakrjl Dale*alka Zwlpakoweyo, 14M 
W. Płrltlon »tr, aaaaer modelka, któ- 
re eekle obrały wra* • saleiytoirlp 1* 
eeatów w arebne lab aaaeakaml po. 
rafowymi. 
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PRZEPISY KULINARNE. 

Ztelosy okrągły groszek t mar- 

chewką. 
Wyłapać i opłukać groazek, 

marchewkę oskrobać i pokrajać 
w drobną kosteczkę, ztąiearae na 

pdł z>gro«zkiem, nalać wodą i o- 

solić, włożyć łyżkę cukru i goto- 
wać do miękkości. "Wtedy aa sma- 

żyć masła, zagęścić mąkę, rozpro- 
wadzić odwarem z groszku i /i- 
lać gotującą się jarzynę. Zamiast 
masłem można zaprawić śmietan- 
ką z mąką. Taką jarzynką można 
jeść z mięsem, z ziemniaka mi. al- 
bo na postne dnie na grzankach., 

Szpinak. 
Młody szpinak, obrad, opłukać, 

.oparzyć i zasiekać na masę. W 
rondlu miąć zacna żonę masło i 
w to wrzucić szpinak, nieeb się 
tak pruży z dziesięć do piętnastu 
minut. Mieć pod ręką słodką 
saiftankf rozrobioną a 

''mąki musi być bard/o mało, na 
filiżankę śmietanki wystarczy 
mała, równa łyżeczka mąki). Za* 
lać szpinak, niech się wysadź), 
poczem odstawić? Podając na 
stół, obłożyć szpinak jajkami na 
twardo, krajanenii w kółka. Taką 
szpinak można też podać ni 
grzankach — jeat bardzo smacz- 

ny na postny obiad. 
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