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DZIA I ZDROWIA. 

Pielęgnowanie zębów. 
Chcąc u- 

chron i 

od 

wielu roz 

maityc h 

chor ó b 

trzeba pa 

miętać że 

rów u i e 

ważnem i 

koniecz - 

nem jest., 
codzi e 

rano i na 

lOC U"y 
- 

czyscic so 

bie zfby, jak umyć twarz i rę- 

ce. 

Kto sobie od czasu do czasu nie 

wypłucze u^t wodą, ten prędzej 
czy później zamieni jc na brudną 
i cuchnący jamę, a zęby narazi 

na przedwczesne psucie i próch- 
nienie. Jama ust jest miejscem w 

którem stale przebywa, rozmna- 

ża się i hoduje niezliczona ilość j 
bakteryi i grzybków. 

| Znajdują one w ustach bardzo 

podatne warunki do rozwoju, a 

przedewszystkiem, stosowną tera 
pęraturę, wilgoć z powodu na- 

pawającej ciągle śliny i śluzu, 'i 

węszcie maja w ustach podostat- 
kif» pożywienia, z powodu wpro 
wodzonego do ust pokarmu któ- 

rego resztki w szczelinach mię- 
mt zębami zawsze się zatrzynia- 

ją^pomimo skrupulatnego nawet 
czyszczenia. Xic więc dziwnego, 
że wobec tego różnorodne bak- 

terye są stałymi mieszkańcami 

ust. i przypuszczamy że niektóre 

z nich są tam nawet potrzebne 
gdVż spełniają jakieś podobne 
fuekere jak soki żołądkowe, lub 

inńc wydzieliny, ale nie ulega 

wątpliwości, że większość tych 
drobnoustrojów, są tam niepo- 

traebne, i dostaj;·, się potem przez 

|[ p> łykanie do przewodu oddecho- 
wego. wywołując tak straszne 

choroby jak tyfus, gruźlica (su- 

choty). zapalenie płuc, i wiele in- 

nych. 
Dlatego też trzeba zęby czyś- 

cić i pielęgnować je należycie.— 
Zęby wymagają pewnej gimna- 
styki. Gimnastyką zębów jest ich 

praca. Trzeba żuć pomału i do-! 

brze, i trzeba do żucia używać 
stosownych potraw. 

» · · 

. Dzieciom naprzykład. nie po- 

winno się dawać za dużo cukier- 

ków. a więcej chleba i potraw 

mącznych. Starsi nie powinni u 

żywać za wiele t. zw. sztucznych 
kwasów i zanadto gorących po 
karmów i napojów. — Zęby wskt 
tek tego zanadto prędko proch 
nieją i pewien uczony angielsk 
przepowiada, że nie pielęgnując 
zębów należycie, idziemy prosty 
drogą, wiodącą do bezzębności 
Zdaje się. że wyrafinowana cywi 
lizacya przyczynia się w pierw- 
szej linii do próchnienia zębów. 
Człowiek przedhistoryczny po 

siadał zęby piękne równe i zdro 

we, podobne zębom silnego zwie 

rzęcia. Egipcyanie w czasach naj 
dawniejszych, wspaniałe miel 

zęby. jak o tem przekonujemy su 
z wykopalisk, — jednak ze wzro- 
stem i rozwojem kultury, uzębię 
nie staje się coraz gorszeni. 
Najzdrowsze zęby mają Chiń- 

czycy i Kafrowie. u których czy- 
szczenie zębów jest niemal reli- 

gijnym obrzędem. Z pośród wszy- 
stkich, żyjących obecnie narodów 

najzdrowsze zęby posiadają Es- 

kimosi. 

Prawdopodobnie z chwilą kie- 

dy człowiek pierwotny począi 
jeść gotowane pokarmy zamiast 

surowych, i kiedy silne zęby nie 

były mu już tak potrzebne, roz- 

poczęła sic ich degeneracya. 
I trzyinujmy usta i zęby w 

czystości, chcąc je uchronić od 

przedwczesnego psucia się. — 

KILKA PRZYZAŃ ZDROWIA. 

1) Powinno się spać ośm go- 
dzin na dobę. 

Dotyczy to naturalnie czło- 

wieka w średnim wieku. 

Chorzy i małe dzieci potrzebu- 

ją dłuższego snu. 
?) Powinno się spać w pokoju 

przestronnym, i dobrze dającym 

się przewietrzać. Pokój powinien 
być czysty. 

Brud, tak samo jak i brak świa- 

tła albo brak powietrza są przy- 
jaciółmi choroby i przyczyniają 
się do skrócenia życia. 

3) Nie należy się nigdy przeja- 
dać. Złotą regułą zdrowia jest, a- 

żeby od sto'u wstawać zawsze 

trochę głodnym jeszcze. To samo 

dotyczy i napojów. Pamiętajmy 

ssss ?-Vpi?jS.n 
że mocne napoje osłabiają i nisz* 

czą zdrowie mocnego człowie- 

ka. 

4) Osobliwie młodzi ludzie po- 
winni pamiętać o tem, ażeby 

wstawszy rano, i wyszedłszy z 

sypialni do większego pokoju; 
albo w lecie na dwór; odetchnąć 
kilka razy pomału i głęboko. To 
samo zrobić idąc spać wieczo- 

rem. 

5) Oprócz codziennych zmy- 

i wań, powinno się przynajmniej 
raz na tydzień całe ciało wymyć 

i J' lub wykąpać i czystą ubrać bie- 

liznę. 
fi) W szelkie urojone zmartwie- 

. nia, albo choroby, których nie 

ma, należy od siebie oddalać, : 

. nie pozwalać, ażeby opanowały 

. nasze myśli. Bardzo często naj- 

i zdrowszy człowiek zrobi się clio- 
. rym przez imaginacyę. Często 

i ktoś po prostu wmówi w niego 

chorobę, lub zażartuje sobie, że 

źle wygląda, że pewnie ma żół- 

taczką albo suchoty, albo coś po- 

dobnego, i w ten sposób zdrowy 
człowiek stanie się nerwowym i 

chorym. 
7) Zły to bardzo i w wysokim 

j stopniu niehygieniczny zwyczaj 
pozwalać kilkorgu dzieciom spać 
razem w jedncm łóżku. — Mam 

na myśli familię pewną, złożoną 
7. osób. Ojciec, matka i pięcio- 

| ro dzieci, które śpią razem. — 

j Dwóch chłppaków chodzi już do 

j pracy, skąd przynieśli 
do .domu 

jakąś brzydką chorobę skórną, 

przez co nietylko dzieci z który- 
mi śpią, ale i rodzice nabawili się 

szkaradnych wyrzutów, pryszczy 
i wrzodów, i chorują na to juz 

drugi rok! 
Można sobie wystawić ile to 

kosztuje, i zdrowia i pieniędzy. 
; Gdyby w familii tej pamiętano o 

czystości i innych prawdłach hy- 

gieny nie doszłoby do tego. 
Dzieci spać razem nie powinny 

chyba, że są to małe całkiem nie- 

mowlęta. 
I 

JAZDA NA KOLE (Bicyklu.) 

Pytano mnie niedawno, czy jaz 
da na kole jest zdrową. 

Każdy tego rodzaju sport jest 
zdrowym, jeśli się go uprawia w 

należyty sposób. Jazda na kole 

! ma tę wyższość ponad innymi 
sportami, że mdfce być używana 
stosunkowo aż do bardzo późne- 
go wieku, bez szkody dla zdro- 
wia. Jazda na kole wyrabia mięs- 
ne tułowia brzucha i nóg, pogłę- 
bia czynność serca i płuc, i tym 

sposobem przyspiesza przemianę 
materyi. W szystko to jednak dzie 

je się tylko wówczas, jeżeli jaz- 
da ta odbywa się w sposób pra- 
widłowy. to znaczy, jeżeli jadą- 

cy nie pędzi bez pamięci, jeżeli 
nie pochyla się znadato, przez co 
zduszone piersi i podbrzusze u- 

ciska na serce i płuca, i przeszka- 
dza wolnemu oddychaniu, co jest 
główną zaletą jazdy na kole. Tak 
samo siodło powinno być przy- 

j stosowane do osoby. Jeżeli jed- 

j nak kolarz jedzie zbyt szybko, a 

osobliwie pod wiatr albo pod gó- 
! rę, przyspiesza pracę płuc i ser- 

ca, wskutek czego często powsta- 

j ją bardzo poważne choroby. 

Zatwardzenie u dzieci 

I iest chorobą bardzo pospolitą. 
| Wnętrzności dziecka powinny - 
próżniać się przynajmniej dwa 

: razy dziennie, a jeżeli stolec nie 
jest regularny, to jakiś środek 
rozwalniający powinien być da- 

wany. Niektóre dzieci nie chcą 
brać płynnych środków rozwal— 

I niających, ale chętnie biorą lekar- 
stwo w postaci cukierków. Seve- 

ry Tab-Lax (Scvera's Tab-Lax) 

są właśnie takimi cukierkami roz- 

walniającymi, a smak ich jest 
bardzo przyjemny. Skuteczność 

ich nie pozostawia nic do życze- 
nia. Są bezpieczne nawet dla 

dzieci najmniejszych, a skutkują 
nawet i u osób dorosłych. Poleca- 

my je na zatwardzenie, na oddech 

niemiły, na niesmak w ustach, ję- 
zyk obłożony, żółciowość, zabu- 
rzenia żołądkowe u dzieci, wzdę- 
cie, oraz na rozmaite inne zabu- 

rzenia żołądka i wątroby. Cena 

10 i 25 centów u aptekarzy. U- 

pewnij się, że ci dają Tab-Lax 
„Severv" nie bierz innych „rów- 
nie dobrych". Żądaj koniecznie 

Severa's Tab-Lax. Gdyby nie mie- 

li, sprowadź wprost od nas. — 

W. F. Severa Co., Cedar Rapids, 
Iowa. * 

Prawie Kazay przemysłowiec * 

Chicago ogłasza si / gazetach an- 

gielskich. — Polscy byzneslścl po- 

winni ich naśladować. oslasrsaJac sie 

« DZIENNIKI/ CH1CAUOSK1M. 
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' 

Albert Grabarski 

I Zarządca Pogrzebowy 
1322 Cleaver ul. 

Zajmuje się pogrzebami od 
balsamowania zwłok aź do zło- 

żenia ich do grobu. 
Wszelkie szczegóły pogrze- 

bowe załatwia p. Grabarski 

w sposób zadawalniający i 

akuratny. 

Wypożyczalnia powozów i 
automobilu na wszelkie oka- 

zye. — Ceny bardzo przy- 

stępne. 

Teleion Menroe 1048. 

WARSZAWAA 
BUFFET, RESTAURAGYA 

I KAWIARNIA 
Przekąska ciepła i zimna catj dzień. 

— Koncert co dzień wieczo- 

rem o gox. 7-mej za wolnym wstępem do restauracyi. 
— Poleca 

się dwie pierwszorzędne restauracy· aa perwszem i drujriera piy 
UW, kióre 44 zawsze do usługi Szanownej PublicznoćoL 

KR. KENDZIORA 
12 O 3 Milwaukee Avenue. T«łef«a Mi 5728. 

F*racujecie ciężko 
na wasze pieniądze 
a gdy kupujecie rzeczy do jędzy powinniś- 
cie otrzymać tylko najlepsze..Dostaniecie 
wartość waszych pieniędzy jeżeli kunloie 

L. G. UL POWIDŁA 
Cayate lUiwkowe mttlo 

Ponieważ jest czyste. Ponieważ ma wy· 
borny smak starokrajskich powideł. Po- 

nieważ smak jest zadowalniający. Ponie- 
waż wytrwa najdłużej. 

Wstrzymajcie się i pomyślcie. 
Poco jeść "którekolwiek z wielu naflv 

downictw jeżeli możecie dostać absolutnie 
czyste L». G. H. POWIDŁA za tę samą ce- 

nę. Tylko śliwki, cukier i korzenie są u- 
żywane. Niema zatem nafśladownictw. 
Uważajcie ażeby pejl miał napie L. O. 

H. POWIDŁA, tak jak na obrazku. Nale· 

rsk jest gwarancyą, 
że powidła sa czyste 

najlepsze. Nie jedzcie żadnych innych. 
Zrobione tylko przez: 

Lamon - 6ohl Go., Ciiicago, III. 
fitejrkaoel ptMulo SO Im 

r L. Q. . 

Powidła 

' ZE SEKRETARYAT PRACY STANÓW ZJEDNOCZONYCH. 
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Informacye dotyczące zasobów, produkcyi i charakterystycznych cech 

naturalnych Poludniowo-Srodkowych Stanów, obejmujące Stany 
Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, 

Louisiana i Texas. 
<r. 

TEXAS. 

Klimat. 

Texas ma równy klimat. Xa o- 

gół Stan zniża sic stopniowo z 

północno - zachodu ku .j>ołudnio- 
weniu wschodowi. Owiewają go 
zdrowe wiatry z Zatoki Meksy- 

kańskiej. Długie lata, właściwe 

tej szerokości, są przez to nietyi- 
ko. znośne lecz - przyjemne. 
Wpływ wiatrów z Zatoki na kli- 

mat tego Stanu jest tak wyraźny, 
że średnia temperatura wybrzeża 
i na wiele mil w głąb jest latem 
o wiele niższą niż na wyższych 
szerokościach ku północy. Ten 

sam wpływ neutralizuje zimno, 

czyni zimy południowej i połud- 
niowo zachodniej części Stanu ła- 

godnemi i wielce przyjemnemi. 
W większej części Stanu deszczo- 

! spad wystarcza dla pomyślnej u- 

prawy zbóż bez irrygacyi; nor- 

! malny opad roczny wynosi od o- 
j koło" 50 calj wzdłuż wschodniej 
j granicy do około 10 cali w powia- 
tach zachodnich. Xawodnianie 

jest jednak szeroko praktykowa- 
ne w powiatach ryżowych, »iiacl 

Zatoką i w pobliżu jej, oraz w 

tychoześciach dolin rzek Rio 

Grande i Pecos, gdzie roczny o- 
pad jest słaby. W reszcie Stanu 

irrygacya ogranicza sic do ogro- 
dów i specyalnych płodów o ma- 

łym obszarze. W pasie ryżowym 
używają wody dla zalewania 

gruntów. 
Powierzchnia i gleba. 

Powierzchnia uprawna w Te- 

xas wynosi 26.035,000 akrów ; ob- 
szar niewprawny wynosi 141,372,- 
c6o akrów, z których około ico.- 

000,000 akrów jest pierwszorzęd- 
nej ziemi pod farmy. Stan obej- 
muje 265,896 mil kwadratowych, 
w tej liczbie 3,498 mil wody. W 

porównaniu z krajami Europy 
Texas ma około 26,000 mil kwa- 

dratowych więcej niż Austro- 

Wgrv, 57,000 więcecj niż Niem- 

cy, 59,000 więcej niż Francya. 
Texas zawiera cztery naturalne 

działy ; nadbrzeżną równinę, cen- 
tralne prerye, wielkie równiny i 

obszar poza rzeką Pecos. Powie- 

rzehuię Stanu ja'k i wiele jego in- 

nych właściwości trudno opisać 
skutkiem olbrzymiego obszaru i 

zmiennej wysokości. Ogólny wy- 

gląd kraju można określić jako 
wysokie równiny, niskie szeregi 

pagórków, obszerne niskie prer^ 
i wielkie doliny z dodatkiem gór, 
które są południowemi odnogami 

gór Skalistych, w części poza rze 

lką Pecos. Średnia wysokość jest 
około 850 stóp naa morzem ; a 

granice są od kilku stóp do jedne- 
go wierzchołka o 9,500 stóp wy- 
sokości. Gleba jest bardzo roz- 

maita pod względem bogactwa i 

urodzajności. Skład jej bardzo 

rozmaity, doliny i równiny są 

przeważnie' pokryte tłustą gliną. 
Lśniąco czarną» piaszczysto czar- 

ną, piaszczystą glinę i glebę na- 

pływową — wszystkie można zna 

leźć w Texas. 

Irrygacya. 
Z 417,770 farm w Stanie. 5,238 

czyli 1.3 procent (451,130 akrów) 

były podane jako używające na- 

wodniania w 1909. Z tego obsza- 

ru 2^6,847 akrów, czyli 63.6 pro- 
cent, całej nawodnianej przestrze- 
ni przypadło na ryżowe powiaty. 
Obszar, któremu przedsiębior- 
stwa istniejące w 1910 były w 

stanie dostarczać wody, wynosił 
691,163 akry, a cały obszar objęty 

plAnami irrygacyi wykończonemi 
lub w trakcie wykończenia w 

1910 był 1,253,173 akry. 
Główne płody. 

Główne płody polne w porząd- 
ku ich wartości pieniężnej są : 

Bawełna. $162,735,000; kukury- 

dza, , $50,565,000 ; siano i pasza, 

$12,824,000; ryż prosty, $6,106,- 

000; korna afrykajska i rnaiz $3,- 

785,000; owies, $3,700,000; psze- 
nica, $2,891,000; słodkie kartofle 

i 'bulwy,, $2,198,000; kartofle $1,- 

825,000; orzechy ziemne, $1.075,- 
000. Bawełna przenosi obszarem 

wszystkie inna płody i wartość 

ma prawie dwa razy większą. Ku- 

kurydza jest głównem zbożem ; 

cały obszar i wartość innych ra- 

«*· » 

zern wynosi około jednej trzeciej 

'kukurydzy; z innych zbóż ryż 
stoi pierwszy \vartością, a czwar- j 
ty obszarem, korna afrykańska i j 
maiz, owies i pszenica obszarem 
i wartością idą w podanym po- 

rządku. 
Z siana ip aszy pierwszą ob- 

szarem jest „twarda pasza." Dzi- 

kie, słone, preryowe trawy są 

drug-ie obszarem i trzecie warto- 

ścią, a inne trawy-uprawne są 

trzecie obszarem a drugie warto- 

ścią. Te trzy plony razem stano- 

wią około czterech piątych ob- 

szaru i tnzechczwartych warto- 

ści całego zbioru.· Wartość orze- 

chów ziemnych, słodkich kartofli 

i bulw i prostych kartofli razęm 

wynosi około dwóch piątych sia - 

na i zboża. 

Z każdych ioo farmerów 76 po- 
daje "bawełnę, 69 kukurydzę, 27 

siano i paszę, 7 owies, 6 kornę a- 

frykańską i maiz i 2 pszenicę. 
Tylko 0.3 procent farmerów po- 
dają ryż. Przeciętna wartość 

wszystkich <zbóż z akra jest $9.99. 
Jeden tylko ryż przewyższa tę 

przeciętną, dając dwa i pół razy 
tyle z akra. Wartość przeciętna 
siana i paszy z akra jest nieco 

mniejsza od połączonych zbóż, a 

wartość bawełny większa o $6.40. 
Główne obszary bawełny są w· 

powiatach wschodniej polowy 
Stanu tworzących grupę, która 

się ciągnie od rzeki Czenyonej na 

północ do południowej i połud- 
» 

niowo - wschodniej granicy. In- 

ne ważne płody są: Jęczmień, ży- 
to, alfalfa, sorgutn, trzcina cukro- 

wa, cebula, celony. owoce i jago- 

dy — wszystko w najlepszym ga- 
tunku. Rozwój rolnictwa w za- 

chodnim i południowo - zachod- 

nim Texas, oraz w okręgu Pan- 

liandle wzbudza podziw ludności 
* 

. 
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tego Stanu, która przed kilku laty 

sądziła, że niema tam dość desz- 

czu, aby uprawiać cokolwiekbądź 
z wyjątkiem miejscowych traw 

dla bydła. Do tego czasu znano 

wschodnią połowę Texas jako 
kraj wilgotny, gdzie opad wystar- 
cza dla uprawy płodów; połowę 
zachodnią natomiast znano jako 
kraj napół suchy, gdzie nie moż- 

na uprawiać .zboża bez irryga-cyi. 
Linia dzieląca wschodni i zacho- 

dni Texas biegnie od Zatoki do 

północnej granicy Stanu, nieco 

na zachód od San Antonio. Na- 

prawdę sucha i napół sucha część 
kraju stale się zmniejsza pod na- 

ciskiem faktycznej uprawy. \ 

pasie nadbrzeżnym, w południo- 
wo zachodnim Texas i w dolnej 

części doliny Rio Grande uprawa 

pomarańcz i innych owoców tej 
rodiziny rozwinęła się w przemysł 
wielce obiecujący. Figi uprawia- 
ją na wielką skalę na handel w 

południowym Texas. We wscho- 
dnim Texas są liozne wielkie sa- 

dy brzoskwiniowe. W różnych 
miejscach Stanu uprawiają dobre 

jabłka. Winogrona i faktycznie 
wszystkie owoce właściwe umiar- 
kowanemu klimatowi są uprawia- 

ne w Texas na skalę handlową. 
Texas jest rajem dla ogrodników 
i jest jednym z pierwszych Sta- 

nów wysyłającym na północne 
rynki wczesne i najlepsze warzy- 
wa. Cebula Bermuda dala sławę 

okolicy około Laredo, Kagle Pass 
i Cotulla. a majątki przedsiębior- 
czym hodowcom. Cebulę możr.a 

uprawiać*w9zędzie w Texas. Stan 
ten ma pierwsze miejsce w pro— 
dukcyi orzechów pęca>n. Są tam 

naturalne gaje tych orzechów po 

15 mil długości a od 1 do 2 mil 

szerokości. Pracują obecnie nad 

uprawą ulepszonych orzechów 

przez szczepienie i obcinanie 

wierzchołków. 
Hodowla inwentarza. 

Wartość różnych gatunków 
zwierząt domowych, drobiu i 

pszczół podana w 1910 była : By- 
dło, $132,985,879 ; konie i źrebię- 
ta, $84.024.635; muły i źrebięta. 
$73,W.MS ; osły i burry, $1,720,- 

074; świnie, $11.689.366; owce i 

jagnięta, $6.301,364; kozy i koźlę- 
ta, $2.514,077; drób, $4,806,642;. 

pszczoły, $675.327. Cała wartość 

wszystkich zwierząt domowych, 
drobiu i pszczół, była $318,646,- 

. » 
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509. W akresie dziesięcioletnim 
1900—1910 wartość zwierząt do- 

mowych drobki i pszczół,< razem 
wzrosła o $78,070,000, czyli o 32.5 

procent. Największy zysJc absolu- 

tny przypada 11a konie — $49,- 

529,000, czyli 143.6 procent. Muły 
wskazują największy przyrost 

wartości procentowo 194.5 pro- 

cent, a przyrost absolutny wyno- 
si $48.858,000. Wartość świń 

wzrosła o $4,034,000, czyli o 53 

procent, owi-cc o $2,319,000, czyli 
o 58.2 procent, a drobiu o $1,208,- 
000, czyli o 33.6 procent. 
Ze wszystkich farm 80.6 pro- 

cent podają bydło, 77.8 procent 
krowy mleczne, a tylko 23.7 pro- 
cent inne krowy. .Wartość prze- 
ciętna krów mlecznych wzrosła 

od $23.22 do $27.28, gdy wartość 

innych krów spadła z $19,78 na 

$18.84. Liczba, przeciętna krów 

mlecznych na farmę raportującą 
jest około 3, a krów innych około 

25 na farmę podającą tę klasę in- 
wentarza. 

Rzeźnie w Fort Wortli, Hou- 

ston, San Antonio, Waco i Ama- 

rillo przedstawiają rynki domowe 
dla wielokrotnie większej liczby 
wołów, owiec i wieprzów, niż ho- 

dowcy i farmerzy w Texas są w 

stanie dostarczyć. Te rynki potę- 
żnie'» podniecają hodowlę żywego 
inwentarza. Są robione starania, 

aby ż^lożyć rzeźnie w innych 

punktach Stanu. Wielkie zainte- 
resowanie się· jest przemysłem 
mlecznym. Jest obecnie w Texas 

85 mleczarń i inne powstaną w 

bliskiej przyszłości. 
' 

Xic mniej 

wyraźnym jest ruch w hodowli 
drobiu, interes hodowli bydła w 

Stanic jesth pod opieką Stanowej 
Komisyi Sanitarnej i Stowarzy- 
szenia Hodowców Bydła w Te- 

xas. 

Ceny farm i zachęty dla osad- 
ników. 

Wartość przeciętna ziemi far- 
mo wej w całym Stanie jest $14.53 
za akr. Prawie w połowie powia- 
tów przeciętna jest od $10 do $25. 
W 91 powiatach prźeciętna jest 
niżej $10 za akr. Większa część 
ich j-cst w zachodniej i południo- 
wo zachodniej częściach Stanu, 

lecz kilka jest w skrajnie wscho- 

dniej części. Wyższe ceny prze- 
ciętne ziemi farmowej od $25 do 

$50 są w 28 powiatach, które pra- 
wic wszystkie leżą we wschodniej 

części Stanu. 

Dwadzieśącia z nich leżą w ca- 
łości lub częściowo w pasie czar- 

nych i wiélkich preryi, gdzie jest 
także sześć powiatów z przecięt- 
ną $50 do $75 za akr. W powiecie 
Galveston, w południowo wscho- 

dniej części Stanu, gdzie leży 

miasto Galveston, średnia war- 

tość ziemi farmowej jest $75 za 

akr. W ciągu ostatnich 40 lat 

większość plantacyi została po- 

dzielona stopniowo na mniejsze 

działy uprawiane w znacznej ozę- 
ści przez dzierżawców. 
x Wszystkie najlepsze grunta pu- 
bliczne zostały sprzedane. Naby- 

wcy w wielu wypadkach zastoso- 
wali się do prawa, spłacili część 
należności i chętnieby odprzedali 
swoje prawa z niewielkim zys- 

kiem. Ziemię prywatną można 

kupić w każdej części Stanu. Ce- 

ny aą różne stosownie do jakości 
globy, położenia, bliskości kolei 

itd. Zwykła cena dzierżawy jest 
czwarta lub trzccia część zbio- 

rów. Gdzie się używa irryga»cyi, 
można się nauczyć metody od są- 
siadów. W pewnych wypadkach 
kompanie gruntowe posiadają 
ekspertów, którzy uczą nabyw- 
ców gruntów nawodnionych i po- 

magają im. 

Koszta gospodarcze. 

Blisko dwie piąte farmerów 

najmuje robotnika. Przeciętna 
suma wydana przez farmerów jia 

robotnika wynosi $161. Przez o- 

statnie dziesięciolecie ogólny wy- 
datek na robotnika wzrósł o $13,- 

453,000, czbyli o 109.1 procent. O- 

kołó-jednej ósmej podanego wy- 
datku na robotnika jest w postaci 
mieszkania i utrzymania. Okoio 

1 farmer z każdych 4 zgłasza wy- 
datek na paszę, a tylko około 4 z 

każdych 100 'kupuje nawóz. Wy- 
datek na paszę wynosił do $10,- 

800,000 w 1909, a przeciętnie 
$95,69 na farmę raportującą. Ca- 

ła suma podana na nawóz wzro- 

sła o $471,000, czy o 377.4 pro- 

cent przez dziesięciolecie. Prze- 

ciętna na farmę raportującą była 

$37-37·· 
Ogólne i specyalne zachęty. 
Texas posiada olbrzymie zaso- 

by w. drzewie i minerałach. Wody 
Zatoki Meksykańskiej wzdłuż 

wybrzeża obfitują w smaczne ry- 

by, a ostrygi tam hodowane nie 

ustępują żadnym. Przemysł ryb- 
ny i ostrygowy przybiera (znacz- 
ne rozmiary. Zwierzyna mnoży 

się pod opieką ściśle wykonywa- 
nych przepisów dla myśliwców i 

rybołówców. Położeniem, obsza- 

rem, klimatem, płodami, łatwo- 

ścią dorabiania się, dostępnością 
szkół początkowych, wyższych, 
normalnych, uniwersytetów i in- 

nych dogodności, prawami i skalą 
sposobności Texas wytrzymuje 
na swoją korzyść porównanie z 

każdym innym Stanem L'nii i 

przedstawia bezprzykładne ko- 

rzyści dla osadnika i kapitalisty. 
Prawa Texas szczególnie psrzy 

jaja rolnictwu i zabezpieczeniu 
rodzin od niedostatku, któryby 
mógł w innym razie spaść na nie 
skutkiem jakiego nieszczęścia 
majątkowego. Niema podatków 
na jakiebądź pożyteczne -zajęcii. 
Podatki ogólne są niskie. Uniwer- 

sytet Stanowy w Austin i Stano- 

we Kollegium Rolnicze i Mecha- 

niczne w College Station zalicza- 

ją się do najlepszych w Stanach 

Zjednoczonych. Frekwencya w 

uniwersytecie w 1911 była 1.67Ć 
uczniów a w Kollegium Rolni- 

czem i Mechanicznem 1,700. Te- 

xas posiada posiada 5 dobrych 
stanowych szkół normalnych. W 
i-'CUlUIl J ŁISŁ IN-OJCglUIll 

sztuk stonowanych do przemysłu. 
Prawo nakazuje nauczanić rol- 

nictwa w szkołach normalnych, w 

letniej szkole normalnej przy uni- 

wersytecie stanowym i w wol- 

nych szkołach publicznych. li- 

ch wała 32-giej legislatury, pow- 
zięła 11a sesyi regularnej, powołu- 
je do życia szkoły wyższe rolni- 
cze. W Kolegium Rolniczem i 

Mechanicznem jest kroki kurs zi- 

mowy dla dorosłych farmerów, z 

którego chciwie korzystają. Texas 

posiada 10 milniozych stacyi do- 

świadczalnych. Stacya w College 
Station jest częściowo na koszcie 

rządu federalnego, a następujące 
są całkowicie utrzymywane z fun- 

duszu Stanu : Beeville, Troup, 
Denton, Tempie, Beaumont, An- 

gleton, Spur, Lubbock, Pecos i 

stacya stanowa 2% mili od Fort 

Worth dla doświadczeń w karmie 

niu i tuczeniu bydła na mięso. 0- 

prócz tego są stacye utworzone 

przez biuro przemysłu roślinne- 
go Stanów Zjednoczonych i przez 

liczne ageneye departamentu rol- 

nictwa Stanów Zjednoczonych. 
Wszystkie one posuwają naprzód 

pożyteczną robotę a szczególnie 
uprawę kukurydzy. Wykazano, że 
w Texas można otrzymać 103 bu- 
szle kukurydzy z jednego akra. 

Długie lata w tym Stanie pozwa- 
lają pałkoh kukurydzy dojrzeć 
zupełnie, skutkiem czego nigdy 
nie zagrzewa się ona podczas 
transportu przez ocean. Prawo 

uchwalone przez 32 legislaturę u- 

poważnia powiaty do urządzania 
stanowych farm doświadczal- 

nych. 
Wielkie jarmarki i wystawy 

stanowe w izakresie międzynaro- 
dowe odbywają sie corocznie w 

Dallas, San Antonio, El Paso; 

dużo doskonałych i licznie uczę- 

szczanych jarmarków odbywa się 
po powiatach. Bardzo wysokie 
nagrody, wyznaczane przez kon- 

gres przemysłowy Staniu Texas, 

pobudzają rolników do stosowa- 
nia systemów naukowych we 

wsizystkich gałęziach rolnictwa 

ze skutkami, które nie mogą nie 

okaizać się olbrzymio korzystne- 
mi pod względem ekonomicznym. 

Po dalsze informacye adreso- 
wać należy do: The Commissio- 

ner, Texas State Department ol 

Agriculture, Austin, Tex. 

Wielkie powodzenie ma Bank 
Polski „Depositors State & Sa- 

vings Bank" w okolicy Town of 
Lake, pnr. 4662 Gross ave. Polacy 
tłumnie przychodzą z innych 
miejsc i załatwiają swe interesy 
u swoich, bo*też i obsługa u swo- 

ich jest rzetelna i grzeczna i 

sprawy bankowe są dobrze za- 

łatwiane. Najlepszym dowodem 

powodzenia Banku Polskiego jest · 

że najwięcej rodaków wyjeżdża 

przez takowy do kraju. W zeszłą 
niedzielę wysłano blisko dwa peł- 
ne tramwaje ludzi do kraju, a we 
czwartek pełen wielki tramwaj od 
wieziono na stacyę kolejową. Bo 
też Bank Polski jest zupełnie pe- 
wny i jest jedynym Bankiem pol- 
skim w dzielnicy Town of Lake, 
który jest pod ostrą kontrolą i 

rewizyą rządu stanowego. Prze- 

wodniczącym dyrekcyi Banku 

jest powszechnie znany rodak 

bankier p. Jan F. Smulski. a pre- 
zesem tegoż p. Bolesław Zaleski. 

(Ogłoszenie) 
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