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Mfzas posiada swoje ścieżki, 

kturęnu przyprowadza ulgi 
i — szczęście." 

„Czekaj! umiej czekać! miej 
cierpliwość ! 

Dziewięć na dziesięć „istnień" 
mają pewne powikłania, które 

najlepiej bywają rozplatane umie- 

jętnością czekania cierpliwie. 
Największym ..uzdrowicielem" 

na ziemi jest — czas. 

Czas jest to troskliwa (w prze· 
| nośni) matka, która zszywa i Ja- 

ta podarte ubrania dzieci... 
Czas — którego znaglić nie mo- 

żna, postępując miarowo — po- 

krywa liśćmi drzewa, mury okry- 
wa bluszczem, trawę zazielenia. 

pierwiosnkom daje kwitnąć, wre- 

szcie śniegiem pokrywa groby i 
— leczy rany seręa przez nie wy- 
żłobione .... zrównywa bruzdy, 
brzydotę zamienia w piękno, re- 

guluje sprzeczki, osusza łzy, koi'f- 

czy wojny, uspakaja rozpacze z 

iście macierzyńską miłością. 
Jesteście zmartwieni rodzice le- 

nistwem waszego chłopca do nau- 

ki i do pracy? Zostawcie mu czas 

.. .pomagajcie mu radą i prze1- 
strogami, lecz nie żądajere od nie- 

go niemożliwości poprawy w jed- 
nym dniu... „czas" sprawi iż i. 

latami nabędzie rozumu. 

Xie zatruwajcie waszego życia 
myśląc ciągle o przyszłości wa- 

szej córki... z czasem — stanie 

się rozsądną i za przykładem do- 

brej matki uzna. ii na życie nie 

składają się igraszki i śmiechy, 
spoważnieje i ona gdy będzie zmu 

szoną myśleć o losach powierzo- 
nej jej przez Boga rodziny!... 

Jest wiele klęsk i nieszczęść, 
których na razie usunąć nie podo- 
bna pomimo wszelkich usiłowań, 
z pomocą ,.Nadziei'' czekajcie — 

z czasem i one znikną... 
Bardzo często trapicc się rze- 

czami, ku usunięciu których, po- 
mimo najlepszej woli nic znaj- 
dujecie sposobu, w takim razie, z 

pomocą „Wiary" rezygnacyi i cier 

pliwości —— czekajcie... spokoj- 
nie wznieście wasze serca i gło- 
wy do góry do Tego, który poz- 
wala „czasowi" być waszym naj- 
lepszym lekarzem... 

I kiedy oddaliście wszystko co- 

ście mieli najlepszego, serce wa- 

sze. .. i zostaliście zawiedzem... 
nie stawajcie się zaraz zgorzknia- 
łymi i — cofającymi dobre uczu- 

cia. umiejcie czekać, z pomocą 
„Miłości*' i czasu. najdziksze 
stworzenie zmieni sic w potulne- 
go baranka... 

Xie oburzajcie się i nie gnie- 
wajcie na każde niepowodzenie! 
ku pomocy wezwijcie dobrą wolę, 
odwagę i umiejcie czekac ! 

AYielki warsztat tkaniny życia 
nie odrazu tryumfuje, dnie i lata 

są jego wspólnikami, przyspie- 
szyć czasu wykończenia i prze- 
znaczenia nic jesteśmy zdolni! 

Tak często powiększamy kło- 

poty nasze nagłością i niecierpli- 
wością postępowania, tak często 
wołamy ach czemuż nie było po- 
czekać. pośpiech zepsuł wszystko 
tam gdzie spokój mógł poprawić. 
Tylko piekło można sobie przy- 
spieszyć, na Niebo trzeba się za- 

sługiwać z pomocą czasu i cier- 

pliwości. 

Tak! Trzeba ceytiić wszystko 
najlepsze co jest w mocy naszej i 
— czekać rezultatów z biegiem 
czasu... 

I co pomoże kiedy niecierpli- 
wisz się i wołasz : ach gdyby to 

lub owo minęło już !... Minie... 
z biegiem czasu i pomocą Bożą ! 
umiej tylko cierpliwie czekać! 

TRZY IDEAŁY. 

Dobrym jest zwyczaj ogólnego 
stołu przyjęty w hotelach zagra- 

nicznych. przy których można 

r.ietyl'ko wykwintnie zadowolić 

potrzeby doczesne, ale nadto, za- 

wiązać miłą i pożądaną znajo- 
mość. 

Rozmowa przy ogólnym stole 

toczy się łatwo lubo rozważnie, 
biesiadnicy nic znają się bowiem, 
a ich stosunki zażylsze następują 
dopiero z czasem, po nabraniu 

sympatyi dla osób z któremi się 
codziennie, jedno półmiski opróż- 
nia. 

Prowadzi to niekiedy do miłych 
niespodzianek, co osobiście udało 

się stwierdzić opowiadającemu, w 

następnej przygodzie : 

„Przy „table d'hocie" jednego 
z hotelów we Wiedniu zasiadło 
tuż obok mnie dwóch równych 
mi wiekiem panów, nader sym- 
patycznych i dobrze ułożonych, 
obcych jednakże sobie jak i mnie, 
siedzącemu pośrodku. 

Że żaden z nich nic był Niem- 
cem, wnosić to mogłem z akcentu 

i rażących niedokładności w nie· 

mieckiej mowie, w której jednak 
porozumiewaliśmy sie z gospoda- 
rzem hotelu i z sobą wzajemnie. 

Gdy jednak ciekawość stanowi 

cechę wszystkich- najobojętniej-; 
szych nawet..table d'hotowiczôw" 

całej kuli ziemskiej, nic przeto 
dziwnego iż w przerwach poga- 
wędek, radziśmy byli w duchu 
wiedzieć z kim mamy do czynie- 
nia. 

Godząc się na jedno, że żaden z 

nas nie jest synem ziemi, która 
nas gości chwilowo, wszyscy trzej 
powzięliśmy chęć zapytania : — 

Z kim mam przyjemność? 
Uprzedza jat je niejako, sąsiad 

mój z lewej strony postawił kwe- 

styę na ostrzu noża i rzekł zwraca- 

jąc się do mnie: 
— Określ mi pan swój kobiecy 

ideał a powiem jakiej jesteś na- 

rodowości. 

— Owszem — odparłem — 

projekt przyjmując, żądam tylko 
abyś mi pan pozwolił być pierw- 
szym z odgadujących szaradę. 

— Przypuśćcież i mnie panowie 
do konkursu! — wtrącił na to 

trzeci nasz współbiesiadnik, ^ 

— 

podamy trzy określenia naszych 
ideałów kolejno, a kto się w od- 

gadywaniu pomyli, zapłaci karę 
szampanem. 

— Dobra myśl! zacznij żc pan 
swoje określenie. 

Zagadnięty podniósł oczy, któ- 
re mu dziwnie zabłysły w górę, 
jakby cofając się myślą w strony 
ojczyste, lewą ręką zapuścił w 

sutą czuprynę, prawą ładnego 
wąsa podkręcił i miękkim głosem 
w te słowa zaczął : 

— Panią mego serca jest dzie- 

wczę o warkoczu złotym jak łany 
pszenicy, a oczy jej — to chabry, 
a buzia — czereśnia, usteczka jej 
zdobi uśmiech słodki, jak miody 
naszych pszczół, smętny jak na- 

sze brzozy płaczące, lecz... uś- 
miech tylko, bo pełnym śmie- 
chem pierś jej, nic wybucha nig- 
dy ! 

Unulkl, sam tęsknie uśmiech- 

nięty, 
— Moją wybranką — ozwałem 

się na to — jest również dziew- 

czę o długich kosach, lecz — sza- 

ro-srebrnych, jako wód powierz- 
chnia tej wartkiej rzeki, co kraj 
mój cały użyźnia; w jej ciemnych 
oczach wrą tłumione żary, choć z 

czoła niewinność bije, w jej pię- 
knej, białej, z lekka zrózowłonej 
twarzy, widać rys woli pod osło- 

ną jakby rczygnacyi. Jej cudny u- 

śmicch pewność siebie zdradza, 
choć również... ledwie uśmie- 
chem jest tylko!... I — cóż?.., 

— Xa pana kolej — dodałem po 
chwili, zwracając się do inieyato- 
ra. 

— Co Jo mnie—rzecze jak zbu- 

dzony — wyznaję, żem jest żona- 

ty. A co mej pani jedna mc serce, 

najżywiej, to właśnie to, czego 
brak waszym wybrankom pano- 
wie: jej uśmiech serdeczny, jej 
ząbki, — perły, co dnia świecące 
na widok naszej czeladki ! Śmieje 
się do nich matczysko tak szcze- 

rze, tak ciepło i z tak kochająćem) 
wejrzeniem, że radbyś skoczyćj 
do niej i ściskać i pieścić, i całun·: 
kami szczęście w niej podniecać, 
kiedy w ciszy wieczoru, w poważ- 
ną się minkę ustroi. Dziatwa na- 

sza! — To duma jej, to tryumf, 
to... przyszłość!... 

-Mamże jej rysy określać? Pię- 
kną jest jak Wiara, jak Nadzieja, 
jak Miłość sama! Kiedym się że- 

nił i ona była jak wasze obie dzie- 
weczki, białą, czystą, niewinną, z 

uśmiechem ledwo na ustach; a 

dziś... 
— Dosyć! — przerwał mu pier- 

wszy mój sąsiad, — wiem kto pan 
jesteś ! 

— Ja również — dodałem z 

przekonaniem. 
—- Hola garson! — zawołał n«. 

to rozrzewniony mówca — szam- 

pana!... swoiśmy, bracia, tu nic 

potrzebna zagadka! — zwrócił się 
do nas ^o — polsku ! 

Toasty brzmiały do rana... j 
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Kto chce czytać najlepsze co- 

dzienne pismo polskie, niech sią 
uda do pana F .M. PAWOLL. 
naszego agenta na Duncan i oko- 

licę i zaabonuj· sobi· Drienml I 

2102. 

I Ładny płaszczyk dla małych panie- 
» lek z welwetu, szewiotu, zybeliny 1 

nnych wełnianych matcryałów. Koł- 
nierz wyłożony lub zapięty pod szy- 

* 

Ja. Modełka: 6. S. 10. 12 i 14 lat. 

Materyału o 54 cal. szer. 4*ś yarda 
^ na modełko 14. Modełko 10c. 
I· 

_l QB__LJ_ 

2196. 

Modny praktyczny fartuszek z plót 
na, alpaki, brylantyny, perkalu itp. 
Modełka: Smali 32-54. Medium 36- 

38. Large, 40-42 i Extra Large 44-46 

na cale w biuście. Materyalu o 36 

cal. szer. 4% yarda na modełko Me- 

dium. Modełko 10c. 

2217 — 2218. 
Bluzka — 2217. Spódnica 2218. 
Elegancka toaleta z satyny, wel- 

wetu, serge 1 Innych materyi stosow- 
na- na każd$ sposobność. Modelka 
bluzki 2217: 34, 36, 38, 40, 42 i 44 

na cale w biuście. Spódnica, 2218: 

22, 24, 26, 28, 30 i 32 na calé w 

pasie. Materyału o 27 cali szer. trze- 

ba 8 yardów na średnią wielkość. 

Każde z tych modelek 10c. 

2214. 
Praktyczne domowe lub szkolne u- 

branie, z satyny, klotu, serge, welwe- 

tu itp. Modelko: 12, 14, i 16 lat. Ma. 

teryalu o 36 cal. szer. DH yarda na 

Modelko 14. Modelko 10c. 

NIESZCZĘŚLIWY. 
Biedny chłopak! ciche łkanie 

wydobywa się z. jego piersi, in- 

stynktownie wyciąga rękę i od- 

pycha jak;^ś niewidzialną marę, 
bo oczy ma mocno zaciśnięte.— 
Chwycił cci... jakąś rękę która... 
teraz krzyknął, lecz niestety, nikt 
nie dąży na ratunek — echo mu 

tylko odpowiada... Teraz rzuci! 

się do ściany, ciśnie się do niej, o- 

derwany od niej, zgrzyta zębami 
i zachłystuje się pod tą ciepłą cie- 

czą spływającą mu po twarzy... 
znowu zakrywa to oczy, to uczy 

1 

i nos, pada na dywan i tupie no- 

gami, urywanemi słowy, z połą- 
czeniem płaczu i jąkania, wyraża 
zdziwienie, dla czego wyrządzają 
mu podobną krzywdę i zadają ta- 

kie tortury... 
Co to się dzieje?... zmęczony 

i rozśmieszony glos matki jego 
odpowiada: „Wstydź sic, taki du- 

ży,. dziewięcioletni chłopiec i boi 

sie wody i mydła!... 
η 

OBOWIĄZEK. 
„Jakże się cieszę, żeś sobie o 

innie przypomniała" — witała 
serdecznie pani Z. swoją przyja- 
ciółkę. 

Przybyła była to młoda kobie- 

ta, na której ślubie pani Z. była 
przed trzema laty i którą bardzo 
lubiła: po ślubie jednak'— zmie- 
niła cokolwiek swoją sympatyę 
dla niej. gdyż —* była zdania iż 

kobieta nic powinna w małżeń- 
stwie zatracać swej ,,indywidual- 
ności i przeznaczenia''... Mianj- 

wicic, wcale jej się to nic podoba- 
ło. że pomimo iż mąż Kornelii 

miał bardzo dobre dochody, ona 

zamiast ładnie gospodarować w 

domu. chodziła dalej do pracy, a 

domem młodego małżeństwa był 
— „umeblowany pokój" i miejsce 
przy wspólnym stole w hotelu. 

„Masz wakacye?'' — pyta pa- 
ni Z. 

„Wcale już nie pracuję" — od- 

powiada Kornelia. 

„Nie pracujesz! cóż to się sta- 

ło, wszak słyszałam, że przed pa- 
ru miesiącami dostałaś tak dobrze 

opłacające się zatrudnienie i zaw- 

sze mówiłaś iż za nic w świecie 
nie zamieniłabyś swej pracy na 

domowe zajęcia"... 
,,Tak" — odpowiedziała młoda 

kobieta, — „żal mi bardzo że 

muszę się wyrzec tego co lubi- 

łam. ale odkąd zostałam sekretar- 

ką bogatego pana Μ. z pansyą 
jak dla kobiety bardzo znaczną, 

mąż mój. może trochę z zazdroś- 

ci, zażądał stanowczo, ażebym 
podziękowała panu M." 

,,0 i nie dziwię się'' — odrze- 
kła pani Z. — „nie jest to bardzo 

przyjemnem dla młodego męża 
mającego odpowiednie dochody, 
posiadać młodą żonę niezawisłą 
od niego i... nic mieć własnego 
domu.'' ' 

„Och to nic to..." — trochę 
niepewnym głosem odpowiada 
Kornelia — ..już jabym była po- 
stawiła na swojem i gdy nic tu. 

pracę bym inną znalazła, ale... 

ja ani słyszeć nie chciałam o tem, 
żeby Edward poszedł do wojska i 

dla tego porzuciłam praco, dla wy 
mówki i powodu „utrzymywania 
żony." 

Pani Z. spojrzała z wyrazem 

nagany na gościa. Kornelia zrozu- 

miała może., bo mówiła dalej w 

tonie uniewinnienia: „Wszakże 
to niesprawiedliwie, ażeby zabie- 
rano żonom mężów, kiedy jest ty. 
le próżniaków w uniformie prze- 

biegających ulice... czy nie? l'd- 

ward, ma teraz tak dobre docho- 

dy. pracuje w swej „firmie" où 

tylu lat i ma to wszystko rzucić 
dla — wojskowego uniformu? — 

nic nic robić?" 

„Niektórzy mężczyźni sądzą iż 

prac» dla ojczyzny jest piękną 
rzeczą..." — zauważyła pani Z. 
— „muszo wyrazić ci zdziwienie 
moje... nigdy nie. przypuszcza· 
iam, iż Edward zdolnym jest kryć 
się'za kobiecą spódnicą..." 

Młoda kobieta sponsowiała : ,.Q 
nie! nie czyń mu pani krzywdy tri- 

kiem posądzeniem, on wcale nic 

myślał u tein by sic uchylić od 

swego obowiązku, to moja wina 

ja to wymogłam... 
„AchVvięc to ty jesteś tak — 

opieszałą — obojętną w twoich 11- 

czuciach obowiązku dla kraju i 

Ojczyzny... doprawdy moja dro 

ga. wstydzę sic za ciebie... wiesz 
dobrze iż nie pochwalam twego 

uporu w pracy poza domem... 
ale w tych ciężkich czasach — 

kiedy tak dobrze utrzymać się 
sama możesz, dobrowolnie zrze- 

kasz się zaszczytu miana dobrej 
obywatelki i patryotki. Pomyśl 
ile to jest biednych kobiet, które 

ze złamanem sercem zamiast od- 

bierać, dodają odwagi swym mę- 
żom do spełnienia obowiązku do- 

brego obywatela i — powinniś-" 
my tylko wdzięczni być tym 
chłopcom którzy — w oczekiwa- 
niu powtołania przebiegają ulice w 

uniformach, to nie próżniaki!..." 
J „Ależ pani droga..." 

„Tu niema żadnego ależ... po 
ślubie, pozbawiłaś twego męża 
posiadania domowego własnego 
ogniska, teraz — nagle porzucasz 
pracę a wszystko to dla tego ty 1- 

go iż jesteś... samolubną... 
wstydź się... czy możesz otrzy- 
mać napo wrót pracę?" — Korne- 

lia potwierdziła. „A więc bądź 
prawdziwą kobietą.z duszą... 
pozwól Edwardowi spełnić obo- 

wiązek i pożegnaj go z uśmie- 
chem na ustach choć serce boli". 

Miliony serc kobiecych boleje, nie 

tylko twoje, moja droga. Każda 
kobieta powinna stać przy sztan- 

darze swoim tak jak mężczyźni. 
Powiedz — czy zniosłabyś widok 

obcej „flagi" powiewającej obok 

statuy „Wolności?" 
ι 

/ 

Kornelii oczy zabłysły : — ,.Μν- 
i ślę że nie" — odpowiedziała, ni- 
! sko spuszczając głowę.„A więc idź 
i do domu. a gdy twój mąż przyj- 
! dzic. powiedz n;u, iż z niczego w 

) świecie tak dumną nie będziesz 
, jak z niego kiedy go obaczysz w 

j uniformie wojskowym"... 
Λ kiedy Kornelia ją pożegnała, 

j z oczu pani /. dwie grube łzy 
spłynęły : ,,Biedne kobietki" — 

mówiła do siebie, „serca im pę- 
kają. a jednak, myślę żem w niej 
obudziła duszę i wolę do spełnię- 
nia tego, ach! tak ciężkiego obo- 
wiązku !" 

Przepisy Gospodarskie. 
.Ser i jalilrk i griiezck. — Wzifft 

d\v»o równe części jabłek i gruszek, 
obrać jo zeakórki, wydrążyć, poetki 
rozbroiwszy owoce nu połowy, po— 
ezeui pokrajać w don Kie plasterki I 
gotować w dużej rynce k&mienuej 
lub enjaliowancj zalawszy pół kwar- 

i ty wody licząc nu sto κ/.tiik. gotować 

j z wolna pod pokrywy póki si? uh ma- 

i s ç nic rozgotuj# mieszając drownla- 

ny łyżka, potom przetasować przez 
druciane sito i włożyć powtórnie do 

rynki czysto wymytej. Nh dwio 

kwarty tej marme'ady, dodać pół 
kwarty płynnego miodu I smażyć z 

wolna, mieszając żeby się nie przepa- 
| liła. Gdy zgęstnieje, wsypać na 

; dosmażeniu suszonej i utartej na 

proszek pomarańczowej skórki, ły- 
żeczkę goździków w tłuczonych i ty- 
leż cynamonu, wymieszać dobrze 1 

wylać tę mase do bryt wanny wysma- 

rowanej olejkiem migdałowym. Γ o 

j zastudzeniu można ja wyjyć z łatwo- 

licia. przewróciwszy do góry dnem 

brytwannę. poczem krajać w grubr 
kwadraty lui) paski, osypać cukrem 

miałkim i obszusać w letnim piecu 
Po obsuszeniu trzymać w słoju pod 
szklanny pokrywy, potem krajać 

plastry i podawać jako przekąskę 

po wółlec lub do herbaty. 

Ruch w Towarzystwach. 
ZŁ STAN àt.AWOWA. 

— Stowarzyszenie Właścicieli Re- 

alności czyli North-West Side Tax 

Payera Association będzie miało mle 

sięczne posiedzenie w nîeczlelç, dnia 

30go września, o godzinie 2gieJ po- 

południu, w hali Macierzy Polskiej, 

pnr. 1457 Division ul. Każdy oby- 
watel powinien być obecny na tem 

posiedzeniu, bo s? ważne cprawy do 

załatwienia, χ 

Z WACŁAWOWA. 

— Tow. św. W/clawa nr. 638 ZJ. 
odbędzie kwartalne posiedzenie we 

wtorek, dnia 2go października; o go. 

dzlnle 7:30 wieczorem, w hall zwy- 

kłych posiedzeń. Wszyscy członko- 
wie proszeni o przybycie, bo sa 
ważne sprawy do załatwienia. Za nie 

obecność kara. — S. Kubarski, sokr. 
3u74 Elbridge avo. 

esperanto. 

Otwarcie kursu Języka Międzyna- 
rodowego Espcratno, w niedzielę 30 

b. m. o godzinie 3ej poporudnlu, w 

lokalu pnr. 1041 Milwaukee ave. — 

Wstęp wolny dla wszystkich. 

r 

AN ELECTRIC 
! RADIATOR 

Do ogrzewania w 
% 

chłodne dui i wieczory 

* 
* Jest bardzo wygodnie mieć e- 

lektryczuv Radiator w swym 
» domu w te chłodne wieczory i 
* poranki — kiedy Jeszcze nie , 

ma pary.anl Innego ogrzewa- 
nia. Zapobiega zaziębieniu się 
dzieci — a wygoda dla star- 

szych także. 

Mamy różne 

style elektrycz- 
nvch radiatorów 

W ęotowe za na 
- ***** 

kręceniem zwrotnicy. Można j§ 

używać w sypialni, bawialni, 

lub pokoju stołowym, odpowie- 

dnie także do ch\odnego 
biura. 

Styl wyżej illustrowany 
ma u- 

mlêjçtnie deseniowany ogrze- 

wacz I reflektor, 1 szybko o- 

gnewa. 
Cena JS.OO 1 tanie do opero- 

I 

wanla. 

CONMON WEALTH 
I91S0N COMPANY 

Electric Shop 
72 West Adnms Street and * 

Jackson and Michi&an Boulevards 

*uvuonts *AmoÊ0* lito 

Cali and se· thera or ii yoa 

prtłir e*ii {UnJoIph* 1280 Loc*i 

213 and .winiitive 
will calL 

5^ 

[Jbkfx 
FEDWL 1 
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Wszelkie w „Dziale dla Kobiet" podane mo- 

delka rozsyłamy na żądanie za nadesłaniem 10 
centów w srebrze lub znaczkach pocztowych i 
Wypełnieniem poniższego kuponu: 

Proszę o nadesłanie modelka 

No 

Wielkość: 

Imię i 

Adres: fu 

DO MAJATKUI SZCZĘŚCIA 
Oszczędność to jedyna droga do majątku. 
Składanie pieniędzy w dobrym banku, to najlepszy sposób u- 

chronienia się przed utratą pieniędzy ciężko zapracowanych i 

zaoszczędzonych. 
Pieniądze składane w BANKU POLSKIM są zupełnie bezpiecz- 

ne, a w dotatku przyniosą ci procent. Konto oszczędniościowe 
rozpocząć można z jednym dolarem. 

Przeszło 21,000 osób składa tu pieniądze, a nasze zasoby do- 
szły do prawie siedmiu i pół miliona dolarów. 

Podlegamy kontroli rządu stanowego i Chicagoskiego Stówa· 
rzyszenia Banków [Clearing House]. 

BANK POLSKI 

NORTH WESTERN TRUST 
& SAVINGS BANK 

Jan F. Smulski, Prezes.. T. M. Heliński, Kasyer 
„BIAŁY NAROŻNIK" 

1201 Milwaukee Avenue. Róg Division Ulicy. 
NAJWIĘKSZY BANK NA POLNOCNO-ZACHODNIEJ STRONIE MIASTA. 


