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ZWIAZKOWCZYHIE DO CZYNU! 
W Haltimore, Maryland, istnie- 

r TowBrzyatwo Polek Królowej 
•U lwi fi, srnrpa żeńska No. 2JÓ7 
Zwiąaku Narodowego PoKki**go. 
<»r ipa to młoda, ale nader czynna 
i prac*. jej wydaje dobre owoce. 

Jeden /o związkowców o arrirpic 
t*i f;iką nam nadesłał opinjf: 

W niedzielę wieczorem 12-fo 
listopada 1922 roku odbył się wie- 
•sorek w Sokolni, Tow. Polek 
Królowej Jadwigi, grapa żeńska, 
Vr. 2157 Z. N. P. Członkowie i go- 
ście przepełnili halę. ja zaś jako 
jeden z goeci podziwiałem prace 
i starania członkiń danej grupy. 
Serce radością przepełnione było, 
podziwiając szczerość pracy tej, 
tak młodej grupy żeńskiej Z. N. P. 

Spotkałem się tam z rzeczywi- 
stym i szczerym życiem towarzy 
«kim i braterskim uczuciem. — 

Cześć wam za to członkinie tej tak 
zacnej i braterskiej organizacji ja- 
ka jest Związek Narodowy Polski! 
Wnioskując z liczby gości, można 
było łatwo ocenić prace i starania 
jikie poczyniły te panie, ażeby po- 
starać się o tak doborowe zebranie 
gości i sympatyków szczerej pra- 
cy, dla rozwoju zwej organizacji, 
a mianowicie, żo w tak krótkim 
czasie icb egzystencji postarały 
*ie zdobyć znaczną liczbę człon- 
ków do swej grupy Z. N. P., zara 

eem dając- dowód tolerancji zazad 
i dążeń swej organizacji. Należy 
<m się za to uznanie jako szczerym 
pracownicom przy Z. N. P.” 

Oby takie pochwały można sły- 
r.zeć o każdej grupie żeńskiej Z. 
N‘. P., .a serce by się radowało. 

W Związku Narodowym Pol- 
skim y*st wpora liczba frup żeń- 
skich w różnych miastach. Nad 
mmi stoi W\ dział Kobiet Z. X. P. 
w Chicago, który stara aią organi- 
zować nowe grupy żeński* i po- 
"•stałym pomaga ile możności. 

•Jedne z tych grup żeńskich pra- 
ni i ą Sfor li wio nad rozwojem 
Związku i swoich Towarzj-atw, ale 
inne mało da.ią znaku życia o so- 

bie. jak i wiele grup męskich. 
W nosimy przeto gorący apel do 

r.aazyeh polek zwięrkowczyń, by 
mo za brały rączo, a ochotnie do 
dzieła j poprowadziły robotę or- 

ganizacyjną. Zwłaszcza w dniu 10 
grudnia, który • będzie dniem 
związkowym i ur/.ąilzony zostanie 

drajw*’ na zdobycie jaknajwię 
c,%.j członków dla Związku, niech 
nawo związkowczynia postarają 
•ią wyprzedzić mężczyzn. 

Zwiąakowczynie, okażcie swoją 
zdolność organizacyjną! 

Wciągnijcie w szeregi Związku 
waa7.o siostTy, krewne i znajome. 

Budźcie waszych leniwych, czy 
niedbałych mężów i braci, by gor- 
liwiej pracowali dla Związku. 

Zachęćcie ich własnym przykła- 
dem, jalk się robotę organizacyjną 
wykonuge. 

Nie dajcie się wyprzedzić! 
Zapisujcie do Wydziału Małole- 

tnich w Zwięzku waaze dzieci! 
Niech każda z Was zdobędzie 

choćby jedn* polkę do Z. lS. P., a 
jnż szeregi nasze znacznie się ps- 
większę. 

Pamiętajcie o dniu 10-go gru- 
dnia! W tym dniu niecłuj każda 
z VN as zdobędzie choćby jedna oo- 
w ę zw ięzkowezynię! 

Do czynu, do przey. do poświę- 
ceń. jak nam głosi hasło związ- 
kowe. stańcie związkowczynie 
zwartym szeregiem. 

Leonja Łubieńska. 

KOBIETA W TURCJI. 

Włoki i tradycja utarły opinj?. 
r.r winni najhardziej pożałowania 
godnych ietot. prym trzymają dii- 
zułmaaki. Wyobraźnia ludnka 
przedstawia je sobie jedynie pod 
postacią haremowych niewolnic, 
nieadatuych do żyeia. r. wszelkich 
praw wyzutych. Rzeczy wistowi je- 
dnak doić natr» odbieg* od szab- 
lonu, a jeżeli zaaifę^i# się wiado- 
mości. co do *{>owohu traktowania 
ich przez koran. to odraz 11 wkro- 
czy eię w dziedzin? niespodzianek. 

Koran bowiem wbrew powszech- 
nemu mniemaniu raczej uprzywi. 
lejował. aniżeli skrzywdził kobie- 
tę 

Podług jf praw murułmanka, 
panna, ozy m?żatka. dysponowała 
swobodnie swoim majątkiem i to 
bez zastrzeżeń. Posaru wnosić me 

potrzebowała, ®>drż utrzymanie 
jej i dzieci spoczywało całkowicie 
na barkach ra?ża — ciężary ro- 

dzinne prawie obarczały nmztił- 
mank? o połowę mniej od m?ża. w 

tym ttoeamku jednakowoż o poło. 
w? mniej dziedziczyła. 

krwestji rozwodowej koran 
zasadniczo przychylał prawo na 

korrytć męża, pozwalając znu roz- 

wieźli ai? z żoną, nawet bez żadne- 
go ku temu powodu, lecz prosto- 
wał t? sprawiedliwość ułycaając 
jonie równej w tym wrglądzie 
swobody pod warunkiem przed- 
flnbnego zagwarantowania jej 
aoble. 

Od młtnek prawo wymagało 
nawet takiego raat rzężenia, które 
a csaeem tak dalece etę r*apo- 
wrzeehniło, tś objęło w»selkie war. 

stwy epołecane, 
W kwest ji autorytetu rodziciel- 

skiego, koran władzę matki ogra- 
niczał do okrceu dzieciństwa, ze- 

br j* złoiyó nastanie w ręce oj- 
ca. 

Różnica prawna między kobie- 
tą, a mężczyzną uwypuklała się 
przy zawarcia małżeństw, gdy bo- 
wiem rodzice beaatlni byli wobec 
nieodpowiedniego wyboru pełno- 
letniego syna, szerokie prawo in- 
gerencji przysługiwało im na wy- 
padek wstępowania pełnoletniej 
nawet córki w węzły małżeńskie, 
sprzeczne z ieh wolą. Na wypadek 
upora tejże córki rozstrzygał o- 

atatocznie sprawę — sędzia. 
Koran nakazywał żonie posłu- 

szeństwo mężowi, lecz posłnezeń- 
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stu-o to nie obejmowało całokształ- 
tu życie, nie mojh np. kr^p*<witó 
turczynki w chęci kształcenia się, 
opiMczniii męża dl» oiiwii^i/fnu 
i pielęgnowania cbotych rodzi- 
ców i w wielu innych wypadkach. 
Przewidujący knran natomiast 
me przyznawał mężowi prawa /.ą- 
dania od Żory karmienia dziecka. 

Ka koranie oparte prawo mu- 
zułmańskie na ogół okazuje knl>i«. 
tom pewną pobłażliwość, tłuma- 
czoną ich mniejszą odpornością fi- 
zyczną; a teęo też wychodząc za- 

łożenia, kodeka karny nie przewi- 
duje dla nich wymiaru kary 
śmierci. Obecnie mogą torezynki 
poza niektórymi wyjątkami sta- 
wać przed sądem w charakterze 
świadków, mogą również piasto- 
wać różne urzędy, stać się cadi— 
sędziami i nawet effendi — kapła- 
nami. w tym charakterze jednak 
wolno hn nabożeństwa odprawiać 
wyłącznie dla kobiet przeznaczo- 
ne. 

Zasadniczo nie jut również tur- 
czynkom nje eta je na przeszkodzie 
— i»y zaliczać się do wyborców j 

wkroczyó na arenę walk polityrz- 
nyełi. 

Lecz nowoczesna tur czyn ka do 
pełni swobód sbyt t>ię nie gamie, 
natomiast z przedziwna finezją do- 
skonale odczuwa swe braki i prze- 
dewaiystkicm dąży do udoskonalę 
nia ewej wiedzy i oddaje się rów 
nież a wyjątkową pieczołowitog. 
cią wychowaniu dzieci. 

O wuelożeństwie me cierpią tur- 
ey rozprawiać, zwłaszcza g cudzo- 
ziemearai, nie podobna więc mta 
lió ich poglądu istotnego na tą 
sprawę. Faktem jednak jeat, że 

bądi z pobudek moraliijch, bądź 
z powodów ekonomicznych, gdyż 
należy całkiem niemal do pożyte- 
cznych legalne wielozeńatwo tak 
dalece zamka w Turcji, że nie war- 

to już o nim rozprawiać. Co się ty- 
czy poziomu etycznego turków, to 
może lepiej nie badać tej sprawy 
ze względu na porównanie, które 
mogłoby wypaść bardzo niekorzy- 
stnie dla tak bardzo gardząeyoh 
mmi — europejczyków. 

Konstantynopol w pażdz. H22 

KOBIETA NTE MA DUSZY? 

Btblja jest tego dowodem, po- 
wiada ambasador Harvey. 

Burzę protestów ściągnął na 

sictoie ambasador amerykański w 

Londynie, pan George Harrey, 
który w mowie wygłoszonej w 

klubie autorów powiedział, że ko- 
bieta nie ma duszy, a przynaj- 
mniej bfblja nie podaje na to ża- 
dnego dowodu. W następstwie 

tego, jak utrzymuje pan Harrey, 
Dziesięcioro Przykazań Bożych 
stosuje się tylko do mężczyzn. 
"Faktem jest przeto oczywistym, 
że kobiety nie tylko me mjaą o- 

bowiązku, ale są zwolnione od 
przestrzegania naszych funda- 
mentalnych zasad religijnych,” 
oświadczył mówca. "Dziesięcioro 
przykazań zabrania mężczyźnie 
pożądań iony bliźniego swego,” 
powiada pan Hanrey, "ale nie 
zabrania kobiecie pożądać męża 
swojej bliźniej.” 
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Mowa Jlarvey'a stała się gło- 
śna w całej Anglji i w Ameryce, 
tiazrty wydały do niego reporte- 
rów. aby dowiedzieć się więcej 
szczegółów tego najnowszego 
"odkrycia" filozoficznego, albo 
tei zaprzeczenia, że ambasador 
zdanie takie wypowiedział, ale 
pan llarvey nie chciał dorzucić 
ani jednego słowa do tego, co po- 
wiedział w klubie, jednak słów 
swoich wcale się nie wyrzekł. 
W tenczas ktoś wspomniał aby u- 
dac się do pani ambasadorów ej i 
dowiedzieć się. co ona myśli o o- 

świadczeniu swojego męża. Pan 
Harrey chętnie na to zezwolił, a- 
le jego zona odpowiedziała dy- 
plomatycznie, że nie ma nic w 

:e.i sprawie do powiedzenia. 
Pan Haney wypowiedział tę 

mowę na poobiedniej pogawędce 
w klubie i wywołał wśród obec- 
nych wielką wesołość. Anglicy, 
którzy znają pana Harrey a z je- 
go satyrycznych dowcipów, wca- 
lc się tym oświadczeniem nie 
zgorszyli. Jednak kittta kobiet an- 

gielskich zamierza podobno zor- 

ganizować krucjatę pod hasłem: 
"Domagamy się dusz dla ko- 
biet.** 

PRZEPrST KUCHARSKIE 

Wątróbka cialąoa 90 nełsoóku. 
Wątróbka długo smażona lub 

duszona, twardnieje. Pnyprawio- 
na jednak w nastąpująey sposób, 
jest wyborna i zachowuje swój 
pierwotny smak. Wątróbkę, oczy- 
szczoną z błony, naszpikować sło- 
niną drobniutką. Nastąpnie pokra- 
jać w plastry, posypamąką, po 
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łożyć na spód rondelka łyżkę ma- 

kia, zr umienie, naatępnir położyć 
wątróbkę, przekładając plastrami 
eebuli, nałożyć na wierzch łyżkę 
masła, przykryć pokrywą i duaić 
przea 20 minut na prędkim ogniu. 
W połowie dynotowani* odkryć 
pokrywę, posolić, potrsąić mocno 

rondlem i dusić, ile potrzeba. 

Korniasony. 
Korniszony, to małe ogóreczki. 

A wieżo zebrane zielone ogóreczki, 
obetrzeć suchym płótnem, oeelić 
na miaee, biorąc na dwie kwarty 
korniaaonów, pół filiżanki soli i 
tak pozostawić na noc. Z rana 
wytrzeć je mów na sucho i salać 
lekkim przygotowanym i przestu- 
dzonym octem. Po pięciu dniach 
odlać ocet, ułożyć korniasony w 

Jorkach, przekładając drobną ce- 

bulką sparzoną i obraną ze skór- 
ki, poczerń zalać mocnym octem, 
przegotowanym z korzeniami i zu- 

pełnie wystudconym, zakręcić po- 
krywkami i ustawić do później- 
raego użytku. 

__ 

stron? wagi, a na drugą takąż aa 

mą wagą mączki cukrowej, nastę- 
pni* zważyć jedno jajko i tyle, co 

aaważy wziąć mąki pszennej i ty. 
lei kartoflanej. Mąk* i cukier 
waypać na miską, wbić dwa cale 
jaja i S żćłtka i ubijać eiaato 
przez kwadrans; wsypać garść 
przemytych rodzynków i trochę 
starej skórki cytrynowej i dodać 
pianę z 2 białek. Wymieniać i wło- 
żyć do formy masłom wysmarowa- 
nej i wstawić do niezbyt gorącego 
pieca na 3 kwadranse. Podać na 

gorąco z sokiem, albo na zimno do 
herbaty. 

Utrzymują ją przy zdrowiu. 
“W przyszłym miesiącu, gdy bę- 
dę odjeżdżała do Chżifornji”, pi- 
sze pani Elżbieta Zweifel s Tuaca- 
rora, Nov, “aabiorą ze sobą Dra. 
Piotra Gomoeo, pooncważ wiem, 
że ono utrzymuje nrnie przy zdro- 
wiu. Liczę ośmdziosiąt lat, lecą 
•arna wykoouóą robotę domową, a 
stan mego zdrowia jest doskona- 
ły, dzięki temu skutecznemu le- 
karstwu.” Drt Piotra Ooiuoze 
jest znane jako lekarstwo organi- 
czne, dzięki sbawionnym skutkom, 
jakie wywiera na organa ciała lu- 
dzkiego i woS*o tego specjalnie 
r ij.v> się dlS ludzi w wieku po- 
deszłym. Nie r-ożnu je nabyć w 
spiekach; ąmoislm agenci dostar- 
czają jo boapośrednio. Piaście do 
Dr. Peter Fahmcy A Sons Co., 
2.S01 Washington Bind., Chicago, 
m. (oJ) 

Syrup Pepsin Pomaga 
Naturze Przynieść Ulgę 

BprMaJcl* f*. r*j potrzebujecie 
rnm«swujic«ft I yiw. 

kenajele alf • Jffo zkateranodcL 

N IE potrzeba koniecznie brad 
gwałtowne z rod ki rzyeeczące 

aa tak zwykłą dol«|ll«oM Jaką 
Jaat zatwardzenie. A Jednak wie- 
lu besmyilnych rodziców podają 

dzieciom rt*€ W* 
formie kalomal i 
wmotę «wlon w 
poatnei t a a • 1 • 
podczas cdy natu- 
ralny ziołowy dra- 
dak Jak Dr. Gald- 
«aU'« Syrup Pap. 
ata aprawl to aaaaa 
rdwnu d oferma 1 

»•» iWiUicii^Tt. Lodsl* po> 
«tenl Wit**. U TtH moi* apro- 
wadsid i M dc tok • w p*wnjia wj- 

oiłnbłd sfby; te fenolfteUL 
■» lab <U pod lnn% nuw% • 
*•* obryte w cukłorlwch mote 
•prowadzić terwrtltta 1 las* wy- 
n«tr *Mra«; te iłon* mody i a*. 
1* non *koDc*ntrownd krów, wy. 
•onsyfi *kdr« i opowodowai —te 
błoni*. 

Moteeł* niyi Dr. Onldw*a* gy. 
rop Popiła rani albo podad gm 
atanowlfoiu. tek Jak te terał ty- 

matek codałaoal* a nfnotei*. 
te J"t te n«Jl*pu* i aałtespte. 
nglltei Kkaritna. kteri n«te- 

dOlagłlnodeł. Łytecaka ]*dna 
M**ł łatek ctorptote m^teaZ 
«*• tedwarda*ate od UL Dr. 

a*V«9 Popite Jootetlo- 
•Mata» oflpokloj StBay 1 popoyay 
■ pnritmaym mmuiil 1 nlo 
•rrawla karety ant kołaieL Kai- 

Ah«;;syrup pepsih 
LJho tcimih* lrł\'iftv<' 

Nuik Mj*i 

Prsygotowsó ciasto krucha, lak 
na asarlotkę a jabłek, roswałke* 
waó aa cienki kwadratowy pla- 
cek, który npiee, włoij mij p> aa 
blachy masłem wcmarowana. Tym- 
czasem prsyrsfdzić masę następu- 
ją* : ówieró fon ta ówieiego suro- 
wego masła utne< na pianę, dodaó 
pół funta mąeski cukrowej, 1 funt 

ntsrUf* RMktgo kanapy a «a». 
nM p* Majm 19 tffc 

tek, muf tf dobne rwstraaf t m* 
stępnis przetrmed j% pau alMw — 

Wtedy dodać 3 łyłkl iiM tuli 
fienei, trochę tfMMeaJ vaafl)| i 
piaa« x pozoetadyek MM; wy- 
mieszać wuyatko i mm nsh%4 
n» plaekn npieoseaym. pt^kjyi 
papierem wysmarewaaym mMm 
i wstawić na pół fil Maj de piata. 

Zatwardzenie, kolki, kurcze, popsuty żołądek mi© aa | przestrachem dla tej szczęśliwej rodziny. • 

— BAMBINO 
Mjbko priybywa Rjai dziecko 

kdowoionemi. 
e^rnł dżieetro i mat£ą aaea*lli warnik 

Bambino noże by* nabyte we wezyzt- kioh aptekach aa 85c. lab pocztą aa 4<Ł 
wprozt a laboratorium. 

l«bU* tel Prou, . 
_ 

P. Aa RtCItTBR * co. 1G4-H4 S*. 4th 5t. N.Y. 

Dobre Wyniki 
z 

Dobrego Zdrowia 
A 

taca Jast Wjdatn przy Ikbrjm Złwi f 

fl^HytnoJwny oorocmto od ko> 
ńm a taddd diioddnj ircU. Ti 
Lfdśa Ł FtakW*VewS*łI 

do 

to 
V< 

prc«x dwa Uta. W 
Próbowała kfikala- 

Antka. W końca opróbowafta Ljdta 
a w DAdo tym pkn co Ickns 

nnrtcotykdw Mb 
być bosptecmle używano prscc 

od twogo fdrowla. SprćfcoJ wlpo 

Lydia E. Pinkkairfs 
Afeóetable Compound 
k_tSfWtA a.PwraiAM neotctNc co. lynn, mam. a 


