
ZWYCZAJE GWIAZDKOWE W POLSCE. 
Zc świętem Bożego Narodzenia łączy się 

wiele obrzędów i zwyczajów, które chociaż 
wytworzone na jednem tle, mają Jednak po- 
stać odmienną w każdym kraju. Nawet obrzę- 
dy kościelne, związane z tern świętem, w zasa- 

dzie jednakie, dostrajają się wszakże pewne- 
»ni rysami do charakteru narodowego. 

IJ nas naprzykład, w nabożeństwach ko- 

ścielnych brzmi nuta radosna, ujawniająca się 
w wesołych i skocznych pastorałkach i kolę- 
dach. Po za tern wszakże nabożeństwa odby> 
wają się z wyjątkową okazałością. Wszędzie 
też. w dzien Bożego Narodzenia kapłanom 
wolno odprawiać po trzy Msze. Jednft z tych 
Mszy odprawia się o północy, ponieważ w po- 
rze nocnej przyszedł na świat Zbawiciel. Zo- 

wic $iy ta Msza Pasterką, dla upamiętnienia, 
że ubogim pastuszkom betłeemskim pierw- 
szym przypadło szczęście powitania Bożej 
Dzieciny. 

W przeddzień święta, z ukazaniem się na 
niebie pierwszej gwiazdy, zasiadamy do wie- 
czerzy zwanej wigilią. Jest ona u nas praw- 
dziwą ucztą miłości. Uczestniczą w niej wszy- 
scy domownicy i goście, a przedtem wszyscy 
dzielą się opłatkiem, jakby ehlebem żywota, 
życząc sobie wzajem życia długiego, zdrowia 
i wszelkich pomyślności. Wieczerza jest pro- 
sta, lecz tradycya chce, żeby składała się z 

dziewięciu potraw. Kogo stać na to, ten spo- 
żywa ryby; ubożsi poprzestają na śledziu, 
maku, kluskach, jagłach, grochu z kapustą, 
grzybach i owocach suszonych. 

Zwyczaj starodawny każe, żeby uczta 

wigilijna zastawiona była na sianie, a to na 

pamiątkę, że na sianku Matka Boska złożyła 
małego Jezusa. Po uczcie następuje śpiewanie 
łolęd przy choince. 

Niema na całym świecie tak pięknych pie- 
śni, jak nasze polskie kolędy. Cała dusza na- 

rodu, uczuciowa, wrażliwa, prosta i szczera u- 

jawnia się w nich. Niewiadomo — kiedy pow- 
stały i kto je układał. Najpopularniejsza: “W 
żłobie leży”, ma być pamiątką po wielkim 
Skardze; niemniej popularną: “Bóg się rodzi, 
moc truchleje”, ułożył Karpiński. Inne pow- 
stały może wprost wśród ludu, w sercach, 
wezbranych radością, a Kościół przyjął je, ja- 
ko hołd dla Bożej Dzieciny. 

Kolęda. 
Mizerna cicha, 
Stajenka licha, 

Pełna niebieskiej chwały 
Oto leżący, 
Przed nami śpiący, 

W promieniach Jezus mały. 

Nad Nim anieli, 
W locie stanęli 

] pochyleni klęczą, 
Z włosy złotem i, 
Z skrzydły białemi. 

lłod malowaną tęczą. 

«Y\ ielkie zdziwienie. 
Wszelkie stworzenie, 

Cały świat orzeźwiony, 
Mądrość mądrości. 
Światłość światłości, 

Jezus wcielony. 

1 oto mnodzy, 
Ludzie ubodzy, 

Kadzi oglądać Pana, 
Pełni natchnienia. 
Pełni zbawienia. 

Upadli na kolana. 

Jako w kościele. 
Choć ludzi wiele. 

Cisza pobożna wieje, 
Oczy się roszą. 
Dusze się wznoszą. 

Płyną w serca nadzieje. 

Hej, ladzie prości. 
Bóg z naini gości. 

Skończony czas niedoli, 
On daje Siebie, 
Chwała na niebie, 

Pokój ludziom dobrej wuH. 

Radość na ziemi, 
Bo nad wszystkimi, 

Roztacza blask rumiany, 
Przepaść rozwarta, 

l'jvadek czarta. 
Zstępuje Pan z nieba. 

Lenartowicz. 

MYŚLI. 
— Zdarzają się takir czasy, które NV sztu- 

kach i naukach ważą się czynić wszvstko, 
dlatego, że nic czynić nie umieją. 

— Samotność jest przyjemnością, którą 
z nikim dzielić się nie można. 

— Rzadko kto widzi świat takim, jakim 
Jest; najczęściej każdy wid/i świat takim, ja- 
kim sam jest. 

Mężczyzna ukształ 
tował kobietę. 

Książka pani Róży Mayreder p. t. ”J’rze- 
Rląd problemu kobiety”, wydana w języku nie- 
mieckim, naprowadza kilka bardzo trafnych 
uwag, do stanowiska kobiety w obecnym 
ustroju społecznym. I tak np. pisze: 

“Jaką właściwie kobieta jest, będziemy w 

stanie dopiero wówczas osądzić i ocenić, gdy 
przestaną (mężczyźni) dyktować jej, jaką ma 

być. J rudno bowiem bardzo, nawet nie podo- 
bnem jest stwierdzić prawdziwe kontury in- 
dy widtiabiości kobiety,, pod zewnętrznym kon- 
wencyonalizmem jaki kobieta kulturalna nosi, 
niejako jako zewnętrzne okrycie. Przyzwycza- 
jona do ciągłego stłumiania swej opinii w ży- 
ciu, związana tysiącami niewidzialnych nici, 
gorszemi jeszcze, jak kajdany, do wyjawiania 
swych zapatrywań na życie we wszystkich je- 
go przejawach, prowadzi ona dalej wiekami u- 

swięcone samo-oszukiwanie się i w milczeniu 
postępuje po drodze narzuconej jej przez sil- 
ił iej*zeg<>, mężczyznę. 

“Miernikiem, czem kobieta powinna być, 
jest obecny zakres jej szkolenia. Zakres tego 
szkolenia usiłuje stworzyć, jeden wzór dora- 
stającej dziewicy, ograniczający siy do jedy- 
nego powołania, towarzyszki życia cielesnego 
<lla mężczyzny, indywidualizm nie zna tu u- 

względnienia, podporządkowany on jest je- 
dynemu i ostatecznemu celowi — za mąż pój- 
ściu. 

“W dodatku, kobieta z natury jest wię- 
cej skłonną do podporządkowania się- pod au- 

torytet, a fakt ten służy iza główną podstawę 
do wyrobienia się przesądu o “słabszej” płci, 
a skłonność ta podporządkowania się pocho- 
dzi stąd, iż kobieta łatwo jest przystępna sit- 

gestyi. 

“Z jakiegokolwiek punktu widzenia weź- 
miemy się do jej sądzenia, to w każdym wy- 
padku znajdziemy, że większość kobiet trzy- 
ma się uporczywie pewnego modelu, pewnych 
przykazań kobiecości, im więcej przypomina- 
ją ów model, lub im ściślej stoją przy owem 

przykazaniu, tem więcej, zdaje im się, są bliż- 
szemi ideału kobiecości i obawiają się utracić 
ową kobiecość przez odstąpienie od starych 
prawideł i przepisów, które nie one stworzy- 
ły, lecz narzucone, naciśnięte im zostały w 

różnych formach przez płeć męską. Sama iro- 
niczna (męska) definieya kobiecości 
w słowach: Kobiecość jest zbiorem wszyst- 
kich osobliwości, wad i cnót, a które czynią ją 
pożądaną mężczyźnie, wskazuje jak nieu- 
chwytną, nieokreśloną jest dotychczas defini- 
eya kobiecości. 

Nie pytaj... 
Nic pytaj próżno o przyszłe losy — 

Nie pytaj! 
Lecz otwórz ducha pogodne oczy 
Na wszystko piękne, co cię otoczy, 
W promieniach słońca i w kroplach rosy 

Zakwitaj! 

Nie zdzieraj szczęścia urojeń krótkich' ,r;' 
Nie zdzieraj! 

Ani nie badaj nazbyt oględnie: **,i; 

Czy ten kwiat wonny w ręku ci zwiędnie? 
Lecz póki pora, z kielichów słodkich 

M iód zbieraj! 

i 

Przechowuj w sercu szlachetną marę — 

Przechowuj! 
1 żyj miłością swego narodu, 
A w chwilach smutku, w chwilach zawodu 
O idealną oprzej się wiarę 

Jak powój! 

IMIENINY. 

Matka: — Janku, nic od ciebie nic chcę 
na imieniny, tylko żebyś był pilnym i posłu- 
sznym. 

Janek: — Ach, mamo, to ja już wolę i 
coś kupić! 

Okoliczności łagodzące. 
On: — O, pani, wielbię twoje krucze wło- 

sy i oczy czarne, jak w'ęgle! 
*Ona: — Wiem, żc to samo powiedziałeś 

pan Janinie. 
On: — Plotki! Panna Janina jest blon- 

dynką. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
Oprócz “Zgody" tygodniowej Związek 

Narodowy Polski wydaje jeszcze 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 

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

Dziennik Związkowy wychodzi codziern 
nie o *-miu stronicach, jest najtańszem pi- 
smem polskiem w Ameryee, 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 jn- 
nemi: 

Adres: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 

14061408 W. Division St., Chicago, III. 
Potrzeba dla Dziennika agentów we wszy- stkich osadach polskich. Prosimy się zgłaszać 

po informacye i warunki. 


