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INSTYNKT MATKI. 

Instynkt matki jest cudownein uczuciem. 
Wśród uczuć ludzkich jest t<> brylant pierw- 

wody. za którego cenę matka kupuje swe- 

mu dziecku zdrowie, piękność, rozum, cha- 
rakter, szczęście, a równie często brak zdro- 
wia, brak woli, nawiedzenie. lh> każdy czyn 
matki względem dziecka jest napiętnowany jej 
macierzyńskim instynktem. Jeżeli t<> będzie 
instynkt światły i zdrowy, matka przeleje ze 

siebie w dziecko wszystko najlepsze, będzie 
z zaparciem się czuwała nad dalszym jego lo- 
sem i w każdej chwili trudnej stanie mu jako 
najlepsza przyjaciółka. ('.dv jednak instynkt 
macierzyński występuje jako ślepa, żywioło- 
wa namiętność, wówczas niesie zc sobą złe i 
dobre naprzemian, pragnie dobra dziecka, ale 
nie wie, gdzie go szukać, dba o dziecko, ale 
czę»to przygniata je swoim egoizmem, lubuje 
się w okazywaniu zewnętrznych oznak przy- 
wiązania. a jest ślepą na potrzeby dziecka i 
na zapewnienie mu szczęśliwej przyszłości. 

Dawniej mniemano, iż dosyć być matką, 
aby potrafić swą latorośl zrozumieć i popro- 
wadzić — przekonano się jednak, żc silne u- 

czucie bardzo często zaślepia, pozbawiając 
matki równowagi w postępowaniu ze sweini 
dziećmi. Martka ntoże lepiej odczuć czego w 

danej chwili dziecko najwięcej potrzebuje, jak 
odczuwa smutek, boleść i gniew, ale trudno 
jest jej bezstronnie zastosować najlepszy spo- 

•sób potępowatiia w każdej okoliczności. Mat- 
ka ze swem dzieckiem smuci się, gdy niu jest 
najpotrzebniejsze słowo wesołej zachęty; mat- 
kę wstrząśnie do głębi i oburzy jakiś postę- 
pek dziecka, np. kłamstwo lub mała kradzież, 
sroży się na nie, za stosowy wuj c kary, straszy 
stryczkiem; tymczasem wychowawca, które 
patrzył na całe pokolenia dzieci, wie, że taki 
fakt bywa mało znaczącym, jeżeli mu się nie 
nada zbytecznego znaczenia w oczach samego 
dziecka, a raczej pozwoli zatrzeć występek 
jakiś czynem szlachetnym. Jakże często w 

starciu z innemi dziećmi lub władza szkolna 
dziecko znajduje bezkrytyczne jx*parcie u mat- 
ki bez względu na to, czy ma słuszność lub 
nie. l ak się dzieje, gdzie matki starają się 
współczuć z dziećmi i niemi kierować. Sto- 
kroć gorzej wygląda instynkt macierzyński, 
gdy dziecko staje się dla matki własnością, ob- 
jętą w i>osiadanie dzięki prawom jej miłości. 
W' takich przypadkach matka obcałowuje i 
pieści dziecko z rozkoszą, a nie myśli, że na- 

leży mu umyć zabrudzonego buziaka: stroi 
dziecko, bawi. bo to jej samej przynosi zado- 
wolenie, a nie spostrzega, że może to stwo- 
rzonko potrzebuje poważniejszego zajęcia. 
Bywają również matki, które posługują się 
swem i dziećmi, jak rzeczami domowego użyt- 
ku, bez .względu na szkodę dla zdrowia i całej 
przyszłości. Taka ofiara instynktu rodziciel- 
skiego dźwiga młodsze dzieci dzień cały i ob- 
rywa się, spełnia przy domu różne posługi, 
gdy należy być w szkole, wreszcie wychodzi 
na zarobek, gdy jeszcze nie wyrosła należycie. 
Choć by to wszystko było z widoczną dla 

dziecka szkodą, instynkt nie mówi nic, a tyl- 
ko \v razie postronnej krytyki woła obrażony: 
‘‘Wszak to moje**. Matka kocha dziecko a 

dziecko matkę, to wzajemne przywiązanie u- 

ważane jest jako skuteczny plaster na wszel- 
kie rany, zadawane ręką macierzyńską. Matce 
wolno dziecko skatować, może je za to samo 

przestępstwo raz z lekka trącić, drugi raz za- 

mknąć bez kolacyi do ciemnego pokoju. Mat- 
ka nie potrzebuje się krępować wobec własne- 

•go dziecka. Niech więc na nic padają niewinne 
sz.turcbańce, kułak, przekleństwa, ile razy coś 
rozdrażni nerwy kobiety. Matka może dziec- 
ko wyśmiać nielitościwie, może mu ciągle wy- 
mawiać w oczy, że jest głupim, nieznośnym 
dzieciakiem — wszakże dziecko za chwilę o- 

trzynia kolacyę z tej samej ręki, saponin), co 

było żle, a będzie pamiętało z wdzięcznością 
dobre jadło. Tak nieraz myślą, jeżeli wogóle 
myślą, niektóre matki i wymagają potem od 

swych synów szacunku, przywiązania, opieki 
na starość. Tymczasem tak się jakoś dzieje, 
że synowie zapominają o strawie dobrej, a po- 

miotają nielitościwe wyzwiska, niesłuszne ka- 

ry i nie spiesznie im z pomocą starym rodzi- 
com ... 

1\Y taki rozmaity sposób może błądzić śle- 

py instynkt matki, a pomimo, że instynkt ten 

bywa często brylantem nieszlitowanym, nic 
traci on jednak swej wartości i może stać się 
nieoszacowanym, jeżeli połączy się ż oświatą. 
Dlatego to jak najlepsze wychowanie jest po- 
trzebne każdej kobiecie, choćby ona całe swe 

życie spędzić miała w ożywczem cie|>te domo- 
wego ogniska. 

To i owo. 
CZY KRÓLOWE MOGŁYBY UTRZYMAĆ 

SIĘ Z WŁASNEJ PRACY? 

W yobraźmy sobie, że jakaś ogromna re- 

wolucya zmiotłaby / tronów wszystkie panu- 
jące rodziny tak, że członkowie ich musieliby 
na siebie pracować. Czy królowe zdołałyby wy- 
żywić się z własnej pracy? Alice Ła Maryere 
odpowiada, żc tak. Elżbieta, królowa belgij- 
ska, a córka słynnego okulisty ks. Karola Teo- 
dora bawarskiego jest doktorem medycyny lip- 
skiego uniwersytetu. Założyła w 'Urukseli ani- 

bulatoryum i kurs pielęgniarek. Oprócz tego 
jest biegłą muzykantką i wyszkoloną “szofer- 
ką”. Królowa rumuńska jako tako zarobiłaby 
pisaniem wierszy, cboć to utrzymanie nędzne. 
<^procz tego mogłaby zarobić jako nauczyciel- 
ka fortepianu, języków i stenografii. Angielska 
krćdowa Mary jest malarką, gra tia wioli, a co 

najważniejsze, jest biegłą krawcową. Najwię- 
cej mogłaby zarobić królowa włoska. Każde 
szanujące się *‘Varictc” dałoby jej 15,000 kor. 
tygodniowej gaży, gdyby się chciała produko- 
wao jako art ystka w pływaniu, nut kowaniu i 

w strzelaniu. Królowa -włoska nurkuje jak za- 

wodowy nurek. Niemiecka cesarzowa pięknie 
fotografuje, specyalnością jej są portrety ar- 

tystyczne. Królowa holenderska maluje mi- 
niatury nie bez talentu, ale znacznie lepiej zna 

się na kuchni i gospodarstwie. Norwcgska kró- 
lowa Maml jest poetką i autorką kilku drama- 
tów, które cieszyły się pewnem powodzeniem. 
Pisze pod pseudonimem Graham Irving. O- 
prócz tego jest wprawną introligatorką. zna się 
na wszystkich sportach, oprócz teg-» zna się 
doskonale na kapelus/nictwie. 

KRÓLOWA RUMUŃSKA TRACI WZROK. 

K rólowaKlżbieta, znana w literaturze 
autorka i>od pseudonimem Carmen Sy1va, za- 

pada na oczy coraz bardziej. Obecnie jest już 
tak źle, że mało co widzi, lekarze nie robią na- 

dziei, aby jeszcze w życiu czytać zdołała. Nie- 
szczęście swoje znosi królowa mężnie, cofnąw- 
szy się zupełnie w domowe zacisze. 

REKORD LOTNICZKI FRANCUSKIEJ. 
Z Paryża donoszą, żc letniczka francuska 

Anna Palliet zdobyła rekord światowy, odbyw- 
szy lot z pasażerką. 

NIELEGALNE EGRETY. 
Na zasadzie rozporządzenia departamentu 

Stanu w W aszyngtonic, niewokio pasażerom 
lądującym w Ameryce przywozić ze sobą t. 
z w. egret i wszelkich piór ptactwa dzikiego, 
ani w pakunkach, ani jako upiększenia na ka- 
peluszach. 

BATALION KOBIECY. 

W Korycy kobiety greckie wytworzyły 
batalion, złożony ze ioo kobiet. Batalion ten 

defilował na ulicach miasta. Każda kobieta- 
żołnierz ma na piersiach napis: Unia z C.rccyą 
lub śmierć. 

WYKSZTAŁCENIE GUBERNATORÓW 
ROSYJSKICH. 

Pisma rosyjskie przytaczają interesujące 
daty statystyczne o wykształceniu guberna- 
torów i wicegubernatorów. Z pośród 146 admi- 
nistratorów 63 gubcrnii i 10 obwodów jest o- 

sób z wykształceniem wojsko we m 69, wy- 
kształceniem ogól nem 77, wyższem wyksztaf- 
cenicin 79, średniem 57 i elementarnem 10. Z 
po śród 60 administratorów z wykształceniem 
wojsko went, wyższe wykształcenie wojskowe 
posiada zaledwie 9 osób, średnie 52 i elemen- 
tarne 8 administratorów. Z pośród 77 admin 
stratorów z wykształceniem ogólncm nie woj- 
łikowem, wyższe posiada 70 osób, średnic 5 i 
niższe 2. 

Najłatwiejsza rzecz staje się trudną, kie- 
dy ją się wykonuje ze wstrętem. 

W nieszczęściu najmniejsza okoliczność 
staje się nowym powodem utrapienia, jak w 

szczęściu nową pobudką do radości. 

Nie zapowiadaj naprzód podarków, które 
zamierzasz dać komuś. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
Oprócz “Zgody” tygodniowej Związek 

Narodowy Polski wydaje jeszcze 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 

pismo codzienne, polityczne, społeczne i lite- 
rackie. Prenumerata wynosiła dawniej $jj.oo. a 
obecnie została zniżona na $2.00 rocznie. Pół- 
rocznie wynosi $1.00. a kwartalnie 50 centów. 

Dziennik Związkowy wychodzi codzien- 
nie o 8-miu stronicach, jest najtańszem pi- 
smem polskiem w Ameryce, kosztuje bowiem 
prawie tyle, co gazeta tygodniowa. 

Kto chce poznać wartość i pożyteczność 
Dziennika Związkowego, niech nadeśle swój 
adres, a otrzyma darmo kilka numerów na o- 
kaz. Bracia Związkowcy, popierajcie swoje 
własne dzienne pismo przed wszystkiemi Łn- 
nemi: • 

fł 

Adres: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 

1406-1408 W. Divislon St., Chicago, III. 
Potrzeba dla Dziennika agentów w'e wszy- 

stkich osadach polskich. Prosimy się zgłaszać 
po inforniacye i warunki. 

ŚRODEK NA BÓL ZĘBÓW. 

Pewny mi niezawodnym śi\*lkiem na ból 
zębów ma być następujący: Pierze się płatek 
płócienny, składa kilka razy i macza w gorą- 
cej wodzie — tak gorącej, jak tylko można 
znieść. Potrzeć wpierw dziąsło, -poczerń pła- 
tek przyłożyć na dziąsło i bolący ząb. Te go- 
rące okłady powtarzać a ból ustąpi. Ponieważ 
nic trudno o poparzenie się, więc wpierw za- 

cząć trzeba wodą łagodniejszą, a potem dole- 
wać coraz cieplejszej. 

Strzeż się podjąć pośrednictwa w sprawie, 
która przykrość może zrobić bliźniemu. 

Oddaną ci przysługę nie bierz jako rzecz 

rozumiejącą się samą przez się. 

Mota Akuworyl 
^ 
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