
DZIAŁ KOBIECY 

ZWIĘKSZAJĄ. SIĘ 8ZBŚBGI 
S. H. P. 

Ronstest Z. N. F. ‘wprawdzie 
«5? jui akońesyi, al# praca nad 
zjednywaniem nowych członków 
w dalszym ciągu ai« odbywa, 
przynosząc znakomite rezultaty. 
Chcąc zachęcić i młodszą genera- 
cję do wstępowania do taj orga-, 
nizacji, potworzono nowe grupy 
z młodzieży polsko amerykań- 
skiej. Właśnie co odbyła aię insta- 
lacja takiej młodej grupy Tow. 
Illinois, a niebawem powitanie ca- 

ły szereg grup podobnych, które 
wniosą życie do rganitacji i któ- 
rych młodzież należno do polskiej 
organizacji, zapozna się lepieiz 
dorobkiem naszym kulturalnyffii 
wstydzić się nie będzie imienia 
polskiego pomimo urodzenia na 

ziemi amerykańskiej, a eo więcej 
przekaże tę spuściznę i dalszym 
pokoleniom. Idąc za prądem po- 
stępu, Związek założył wśród 
swej braci młodszej ligi sportowe, 
kółka piłkarskie. Młodzież tutaj 
zrodzona, która pozostała głucha 
na wszelkie apele patrjotyezne, 
garnie się ochoczo do lig sporto- 
wych, a w nich mimochodem do- 
wiaduje się o swych przodkach, 
o bogatej historji kraju rodzinne- 
go, obcuje z ludźmi, którzy za za- 

szczyt sobie poczytują, że należą 
do tej narodowości, i powoli mło- 
dzież ta zaczyna zmieniać swą ©- 

pinję o ©jezyźnie swych dziadów, 
coś w rodzaju podziwu zaozyna 
prześwitać w umysłach, a to już 
krok pierwszy do prawdziwej mi- 
łości, która z czasem się wyrodzi 
u nich. Wielkie są więc zasługi 
Związku Narodowego Polskiego, 
że w ten apoaób przyciąga mło- 
dzież polską do aiebie, że ją po- 
wrotnie pod znakiem orła białego 
zgromadza i ratuje od zupełnego 
wynarodowienia. 

O OZEM KOBIETY MÓWIĄ. 

Jedna z literatek amerykan- 
akicS yiywająca nome de plunie 
3fme Qui Vive, chcąc przekonać 
®ię o czem kobiety między sobą 
mówią aanotowywała sobie yszy- 
stkie rozmowy ze znajomymi w 

przeciągu jednego popołudnia i ze 
zdziwieniem znalazła, że tylko 
;edna fabryczna pracownica oka- 
zała jakiś ludzkie wyrozumienie 
u reszta pań eleganckich zatopio- 
ne były w egoizmie osobistym jak 
tego rozmowy ich wykazywały. 
Jedna z pań przez przeciąg całej 
jednej godziny opowiadała pftl- 
grzymki swoje do składów % bu- 
cikami skarżąc się na zocbowanis 

Scvery Lekarstwa utrzymują 
rdruwii' » 

Na slaby żołądek 
brak apatytu t 
I niestrawność, 
bierzcie 

Severa’s Esorka 
Mimtolt hwty liry Itltann. 
- 

Wzmacnia osłabiony żołądek, 
•prowadza apetyt i przynosi 
Zdrowy *tan całemu ustrojo- 
wi trawienia. 

w r. stvFff» co 
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subjektów, na niezdarnośó sa- 

mych właścicieli i uk w kółko, 
U do wyczerpania; droga z rzędu 
znśJOUia, nim zdołano się ją o 
zdiwie zapytać, jęła wyliczać 
wzzyatkio awoje przypadłości z 
wiołkiem zamiłowaniom do 
fółów najdrobniejszych, powodu- 
jąc w'shichacxce chęć zamordowa- 
nie jej witanymi rękami i zmusza 
jpo ja do walki wewnętrznej, 
chcęc eię oprzeć takiej pokusie. W 
Ogazie obiadu kilka cnajomjcb 
pań zaczęło utyskiwać na niedobór 
towarzystwa przy atol# jadalnym, 
który im rankom* apetyt odbie- 
rał, na konieczność przeniesienia 
lit do klubu gdzie by znośna ob- 
cować tylko z sobie równymi. 
Zdziwiona wielce takim sposobem 
myślenia literatka owa, zdegusto- 
wana, do swych sióstr kobiet, 
wracała zamyślona do domu,, gdy 
w tern spotkała dziewczynę młodą 
mieszkającą opodal, z którą widy- 
wała się często wychodząc rano c 

domu. Dziewczyna owa pracowała 
w jednej z fabryk przez 8 godz. 
dziennie, do niej więc zwróciła się 
Mme Qui Yive zapytując jak się 
miewa. Dziewczę uśmiechnęło się 
słodko i wyjawiło, ie spieszy do 
telefonu aby się pogodzić * przy- 
jaciółką z którą miała nieporozu- 
mienie małe, a którą bardzo lubi. 
I tu jęła wyliczać wszystkie cnoty 
swej przyjaciółki i oskarżać sie- 
bie o powód nieporozumienia. 

Ucieszona literatka uścisnęła 
mówiącą i pobiegła do biurka w 

iwjrm mieszkaniu aby się podzie- 
lić tą wiadomością ze twymi czy 
telnifikami. Młoda ta dziewczy- 
na wskrzesiła wiarę w ród knbie- 
sy. Rozmowa ma być zwiercie- 
dłem naszych myśli, ale czasem 
milczenie lepiej odzwierciedla na- 

szą duszą. Rozmowy taki# jak te 

przytoczone odsłaniają płytkoó-' 
umysłową mówiącej, i dają nam 

niepochlebne o niej wyobrażenia. 
W konserwaeji unikać się powinno 
tematów natury osobistej a nato- 

miast obierać temat* ogólne, mo- 

gące zająć wszystkich. 

SZESNASTOLETNIA DZIŚ. 
WCZYNA ŻOŁNIERZEM 

REWOLUCJI. 

W miesięczniku “Delineator" 
i miesiąca lipcą, zamieszcsona jest 
zajmująca hntorja szesnastole- 
tniej Deboryh Bampson, która 
przez 18 miesięcy służyła jako 
żołnierz w armji rewolucyjnej. 

Deborah która była adoptowana 
przez pewna familję amerykań- 
ska, miała sześciu braci przybra- 
nych, wszyscy oni poszli na pole 
walki. •Deborah 'podniecona pa- 
trjotyzmenu postanowiła pójść w 

ich ślady. Pewnego poranku przy- 
brani jej rodzice zastali kartkę 
od niej na atole, w której donio- 
sła, że udaje się za zajęciem do 
Bostonu i <>d tej pory wszelki ślad 
po niej zaginął. Wychodząc z do- 
mu wzięła ona ubranie swego bra- 
ta i ucięła sobie włosy, udając się 
następnie do Bellingham do naj 
bliższej rekrutacyjnej placówki. 
Jako nazwisko swe podała Ro- 
bert Shurtleff, nazwisko i inuę 
najstarszego swego przybranego 
brata. Będąo wysoką i muskular- 
ną z podstawy nie zwróciła niczy 
jej uwagi na swoją płeć. Z szyb 
kością wielką wyuczyła się ćwi- 
czeń potrzebnych, a sprawnością 
i zamiłowaniem do żołnierki jaką 
okazywała, zwróciła uwagę na sie- 
bie przełożonych. I/ubisno ją teP 
ogromnie i w szeregach Przez 
oimnaócie miesięcy nikt nie wie 

Matką i syn 

Młstinfiut licsyca lit Um mw. Milyii ona wriyiir 
narodową^aławy jako właśoMalka najkaatałtrriojwrch ndf. 

drieł • tajemnicy. Deboryh. do- 
piero kiedy wojeko zoetało aaata- 
'kowane przez epidemję febry żół- 
tej Deborab również ni# dotknię- 
tą została i przewiezioną do szpi- 
trfa srdzie tajemnicę odkryto. Le- 
karze jednak chcąc jej oszczędzić 
nieprzyjemności oddali jej osobny 
pokój ^zatrzymali tajemnicę przy 
sobie aż do czaan jej wyzdrowie- 
nia. 

BANK DZIBCI^OT. 

Piotruś ma bank mały w kształ- 
cie małego kościółka z wieżyczką, 
do którego aię wkłada pieniądz. 
Chcąo wydostać 1 banka tego 
pieniądze, potrząsa «ię nim dobrze 
i nachyla w odpowiednim kierun- 
ku i wówczas wypadają one na 

dłoń nadstawioną. Piotruś marzy 
o kupieniu ładnego roweru o 

dwuch kółkach i zbiera skrzętnie 
centy w nagrodę za dobre zacho- 
wanie, lub pomoc w domu i składa 
je następnie do owego banku ma- 

łego, ale czy wszystko składa. Za. 

i 
I 

i 

cąj »6wim umkniecie, chowania 
pieniędzy przez dziecko w miej. 
zoe bezpieczne, irdzie by fo nie- 
odkryto lub przestania składania 
jakichkolwiek pieniędzy. 

AFOMYMY HOWOOEBSJTBJ 
KOBIETY. 

I Kobieta flirt twm f>owszech- 
nie Wampirem przysparza star- 
szym damom rozrywki niemałej i 
wybawia je z nudów jednoatajno- 
śoi wysiadywania na werandzie, 
prses podniecenie icb oiekawoćei 
i wyobraźni. Jak daleko pajdzie 
jej romans z tym lub owym, ezy 
złapie w swe sidła kawalera i po- 

j wiedzie przed ołtarz lub też czy 
możliwym jeat że może już jeet 
mężatką i uprawia flirt li tylko 
dla sportu. 
Mężczyzna wyobraża sobie jako 

J ideał żony tak* kobietę która by 
: mu przypominała wszyatkie rze- 

czy które"powinien pamiętać a 
: która by puasczała w niepanifó 

Kontestantka o nagrodę doskonałości fizycznej 
n 

I 

M*rJa Ben* Detta Sebastian — 7 miesięcy Ucsąca — jedna s 

ubiega j%oych się o nagrodę doskonałości firycrnej. 

raz się przekonamy. Właśni* Pio- 
truś dostał kilkanaście centów za 

obieranie wisien z korzonków i 

pobiegł do banku małego, dwa 
centy ze amutnij minę włożył, w 

otwór przeznaczony na wkładki i 
czekał, aż odgłos opadającego na 

dno centa zawiadomił go, że cent 

już jest w banku. Resztę zarobku 
Piotruś ukrył w blaszanem pudeł- 
ku, spor żywa jącem na dnie 
skrzynki ze zabawkami. W nie- 
Rpełna godzinę potem matka Pio- 
trusia posłyszała wołanie sprzeda- 
wania owoców zapragnęła ku- 
pid je na prererwowanie, nie ma- 

jąc dostatecznej tumy, zawołała 
Piotrusia, by jej pożyczył z ban 
ku swego, obiecując mu oddać w 

krótkim czasie. Teraz się nie dzi-, 
wicie już Piotrusiowi i jego chę- 
ci schowania pieniędzy. Picniąd/c 
dziecka złożone w małym banku 
powinny być uszanowane przez 
rodziców dziecka i nie używane 
na eięgł* pożyczki, jezMi chcecie, 
by dziecię Wasze umiało poszano j 
wad własność cudzą. Dwóch rz* 

Kapel nu w formie lfljl wodnej, ze apnzzczajecą tię kryz* Bardzo efektowny na głowach pań 
t panienek. 

wszystko to oieęo przypomienie 
sprawia mu wyrzuty sumienia. 

Małżeństwo czasem zmienia się 
w ko n test wytrwałości pomiędzy 
obu stronami. Poszkodowani w 

każdym wypadku są sąsiadzi i 
dzieci małżonków wojujących. 

Mężczyzna każdy choćby mie- 
rzył 5 stóp tylko i noaił łysinką 
zawsze ma tę silną wiarę w siebie, 
że potrzebuje spojrzeć tylko/ a 

każda, najpiękniej&a kobieta zło- 
ży mu swe serce pod stopy. 

Czasom kobieta zadaje sobie to 

pytanie ery mężczyzna uszczęśli- 
wić ją byłby w stanie a mężczyźni 
znajomi myślą to samo o niej. 

Z DZIEDZINY MODY. 

Dziwnym jeat nieć© fakt, że 
wszelkie twórcze aiły na pohi tak 
specyficznie kobiecetn jak moda. 
wychodzą zawsze prawie ©d męż- 
czyzn. Męzczytna jest najlepszym 
projektodawcą różnorodnych mo 

dęli, on ma najwięcej amalm 4 do 
breppo jjnztłi w stwarzaniu no 

wych mód, Ort też daje plany i 
wskazówki przy sporządzania no 

wyeh matrjełów. 
•Pewien angielki fabrykant to- 

warów tekstylnych zapytany* 
przez kobiety dla^ze** na stano- J 
wiWkaeh rysowników ^zatrudnia 
przeważnie samych mężczyan, po- 
dał następujące wyjaśnienie tero 
uprzywilejowania płci brrydkiej 
w dziedzinie mody. 

“Przy tworzaniu nowych wzo- 

rów — mówił — jeat dla mnie za 

wazę cenną opmja kobieca, nao 

gół jednak chętniej apnstczam się 
na wyrok mężczyzn. Kiedy przed j 
kładem mojej żonie najnowsze 
próbki, wyraża on swe zdanie z 

nunktii Mibjektywnceo i tak sa- 

mo czynią pjftwie wszystkie ko- I 
biety. Niewiastom zazwyczaj po 
jobaią się tylko kolory i wzory, o 

których przypuszczają, że im aa' 

sym będzie w nich d© twarzy./ 

Kobieta zmnktą i bronetka n. p. 
ąie potrafi nigdy zrozumieć po- 
trbebjr kobiety tągiej | jasno wło- 
■aj. Męiczyśnl przeciwnie tą są 
dziami o wiele bardziej boaatron 
nymi. Patrzą aa waorj i próbki je 
dynie « punktu widzenia estety 
«**bf °» a aa wet specjalna aympa 
tja do jakiejś blondyny esy kru- 
czowłosej nie wywiera epł^ini aa 

ich opia ją... ** 
Tak osądził fabrykant angiel- 

ski- Cezy jednak tego samego zda- 
nia o bezstronności mątczyzn ba- 
łyby i kobiety — to wątpliwe! 

KATALOG MÓD 
na sezon jesienny i zimowy jni 

wyszedł z pod prasy. 

Pani* tyczące sobie otrzymać 
takowy, racsą pnaalaś aa adrea 
Redakcji Dflfftnaika Związkowego 
gą«M W. Dleiaion uL. ,« cen. 

w erąfcrse lab znaczkach po- 
tatowych a atnymają takowy po- 

l44l<-3337. Midi; kostium <Umsłri. 
•kłudaJocjr si« ** wkUsM 1 pelerynki. 
Pułsrrako 3993 • krojom* jsst w ©sto- 

: rock rosnlarsek: l». 40. «J. 44 <11* psń 
•«i ptslsmsk 14-to letaich 1 ssssbs* 
stolslalek. buklonk* 3037 skrojono 
jsst w siedmiu rosmlsrsrh: 34. 34. ii. 
44. 43. 44 t 44 ośli obwodu w biuście. 
SsorokoSć apodnicskl u dołu dwa jar- 

! &f. Owe osokao Stodoła*; cen* kstde- 
!• II ecatdw w srebra^ lub sBscskaeh 
poosiowych. 

4072~407|. pukała w tac torowa. t 
(łw«rk csrtcl składana, s blBMOłkl I 
apodnictkl. Skrojona w siodmiu roi- 
miarach: 34. 34. 23. 40. 42. 44 I 4« cali 
rotralarn w bluicla. Spodnie rt a 407* 
•krojona Jeat rdwrnlrt w aledmtu roi- 
miarach: 23, 27. 29. 31. 33. 35 I 37 ca 
II objftolcl w laljl. Na saklanka Cro- 
dnlatfo r namiaru na Tatr taknpić 7V4 
Jarda matorj! 44calowcJ Kołnleft I ka- 
mlaalackka arobłono aa a Innogo kolo- 

tn materiału. aa które ntapU nalały 
1% Ma Zk-calowtgo aaterjata. flee- 
f«k«M apodnlckkl a dołu «TMdr bf 
Me 144 Jarda. 

Dwa osobne modelka; cena katte- 
go 12 centów w markach pocztowych 
lob srebrze. 

4C92. Ubranko dla malago cbłopeay- 
ka. <SkroJoa* w caUrecfc —irataraok' 
2. 3. 4 1 I lal. Dla trzechletniego chło- 
pcsyka nalały ukopie a t jarda 32- 
calowcj materjl. Cena modelka'12 
centów. 

UWAGA: 

Szanowne Czytelniczki chcące 
korzystać i modelek zamieszcza- 
nych w naszym piśmie, raczą 
PwyaUć do Redakcji Dziennika 
Związkowego. 1406 W. Diwision 
■tr, numer modefka, które tdbie 
obrały wrU z należytością ta 
centów w.srebrze lub m-r***^ 
pocztowymi. 

DOBRY HUMOR ZALETĄ 
CHARAKTER?. 

Nikt nie lubi młodej dziewczy- 
ny kwaśnej i niezadowolonej wio- 
«anie a czegoś. Nikt nie lubi eta- 
cbaś Jej aanakaA Keśden w nas 
ma jakieś sająde i keśden tna 
swoje własne zawody i czarne go- 
dżiny. Najbardziej popularną pa- 
nienką jest dziewczę caweze u- 
śmleehnięte zawsze wesoła, do nie- 
go lgną oczy wazyatkieh, ona wa- 
bi wzrok Jak kwiaty wonna wabią 
motyli. Uśmiech atoaeeany a 

szeiory Jest Jedną s największych 
zalet i powabów. Nie martw się, 
że mimo twej pracy nie zyskujesz 
uznania, praea twoja sama w so- 

bie jest najWifkszem dla ciebie 
uznaniem i przynosi to wiejcie za- 

dowolenie wewnętrzna, jakiego 
iadah pochwala wywołać nie jeet 
zdolną. Z czasem przyjdzie i o- 
znanie. Bądź więe dobrej myśli i 
nie trać tegft najwiąkszego daru 
młodości uśmiechu szczęścia twa- 

rzy jest on jakby odbiciem twej 
duszy pogodnej, i nosi sopowiedź 
szczęścia na dalszej drodze życia. 

WTfOKA TEMP8&ATUSA A 
SZSKOWŁ9TA. 

Wiele bardzo matek sądzi, ta 
dzieci małe zwłaszcza niemowlę- 
ta należy okrywać ciepło bez 
względu aa' stos temperatury po- 
wietrza. Codziennie niemal widzi 
się przeto biedna ofiary matczy- 
nej nierozsądnej troskliwości li- 
teralnie dopiekające się na górą* 
en, omotane szalami, -r~pmitre 
mi, w pończoszkach wełnianych. 
Matki żalą się, ie jeżeli zdejmą 
dziecku ciepłe ubranie, te zazię- 
bienie następuje i mają w tern 
rację. Dziecię, ilrtóre jest tak o- 

barczone tyloma ubraniami wy- 
twarza wysoką bardzo tempera- 
turę dała i oczywiście jeżeli w 

stanie takim bez stopniowego o- 

chłodzenia pozdejmujemy z niego 
nagle wszystko, te z łatwością się 
zakatarzy. Horumne matki po- 
winno Wiedzieć o tem, że dziecię 
małe więcej wytwarza ciepła ni- 
żeli osoby dorosłe, a mniej go 
znacznie zużywa. Dzieci słabe 
mają zwykle wyższą temperaturę 
od dżieei normalnych i dlatego o- 

wij tnie lek i obieranie ciepło- 
Otime opału jeet nietylko 
esnem, ele może dę drace* 
CO stopnia eakodliwe, im 
■powodowa* toieró naft*" 
rpce dnie meleks dzieci 
mniej okrywa*, w upały 
ke same wystarczy. Dziecin 
ezec kodzie rozwijał© aię 
nie, i nie pedpadnU 
wieka dziecięcego, które 
w gorące j iperae roku 1 

Niemi można aanrwaij* 
biednych rodziców sal od wie 
wyszło z niemowłfdfcw*. 
literalnie nago w perze 
to* zimnej, kiedy rwykij 
telnik pomimo ciepłego ubrnift a 

palt ot a nia nadzwyczajni* eig esa^ 
je sagTzaoym. Zdawałoby rifc ńr 
maleństwa ta wyttawione aa ta-1 
kio powietrza saefcoroj* napewno. 
Dsiojo Big jednak praeciwmin, 
Doiooi taki* wkrtmii wą k» 
dao i oetre pewiatna mio lyum 
łaj* na nic hśidnyeh rmki jwh 
wraśań. Bo.tak samo jak t iimpąj 
którą nigdy nie zakrywamy, ma* 
komy i rez*g mała Bwyiw«|| do zmian atmo&faryeanyek, a im 
OMnapi i wzmacniamy cały oorg*. 
nizm- Im więcej zaś ubrań nakta* 
damy, tom (bardziej osłdhiamy 
ganizm i czynimy go podatny**' 
do przyjęcia jakichkolwiek aanw-j 
ków. Zwyczaj matek polskich, 
wkładania czapeczka na niemo* 
wlgta jeat bardzo szkodliwym na 
porost włosów, • powijani* nie! 
mowigt w powicie wstrzymuje* 
rozwój ogólmy. Niemowlęta po«* 
winno się ubierać w jak najmami 

śmiertelny wróg topie*. 
Nacierajcie Rnfleeem 
głowy codzienni*.'] 
a tytUifrf euau i topiet yrt*dtf 
ee zniknie. Póiniej uiywajcte j Ruffles od czoła doezae 
utrzymujcie ,!* ten apoaóbu 
re głowy ezyatą \ 
wmm włosy *lmjnemH’ 
nami. 
6Se. w ftpUkMk hib potfUJeio 
wprost do libsratwToa. 

F. AD. RICHTER * CO. 
104*114 So. 4th ft. 

•rwkljn, N.Y. 

Kapeluai damski z żółtawo jedwabiu (georgette) ubrany 
angielek* artystka teatralna pozuje w tym kapeluszu. 

wat* żką kolorową Helena T^atflfctr 


