
DZIAŁ DLA KOBIET. 
NOWY ROK. 

Chwila przełomowa... 
Stajemy na krańcu jednej epo- 

ki naszego życia. 
Zatrzymujemy się na moment, 

aby rzucić okiem na to, co za na- 

mi, na rok ostatni, na całą naszą 
przeszłość, niczem ruszymy da- 
lej, niczem zaczniemy nowy o- 

kres naszej wędrówki życiowej. 
Chwila wielka... 
Uprzytamniamy sobie całe na- 

sze przeszłe życie ze wszystkiem, 
cośmy przeszli, cośmy pokonali 
i zdobyli, cośmy odczuli i czegoś- 
my pragnęli. 

Jeśli dola nasza była ciężką, to 

prosimy Wszechmocnego, aby 
jaśniejszą dał nam przyszłość. I 
wstępuje w nas otucha, i z no- 

wym zasobem nadziei i siły idzie- 
my dalej. 

Jeśli On w tym starym roku 
nie szczędził nam dobrodziejstw, 
dzięki Mu składamy za nie, i z 

ufnością, odwagą i pogodnera 
czołem zaczynamy ten rok no- 

wy. 

Witaj nam Korwy Roku! 
Ty jesteś dla nas nowym sitar* 

bero, nowym Czasem, nową spo- 
sobnością do pracy i czynu, do 

onowego życia, lepszego, pełniej- 
szego, bogatszego i godniejszego. 

Obyś nam dał to, czego naj- 
więcej potrzebujemy l 

Daj nam zdrowia, dużo, dużo 
zdrowia, bo ono jest podstawą 
naszego bytu i szczęścia na zie- 
mi. 

Daj nam siły, siły fizycznej i 
moralnej, abyśmy mogli pokony- 
wać trudności, przezwyciężać Złe 
skłonności, pozbywać się wszel- 
kich wad, które obniżają wartość 

naszego życia. 
Daj nam poczucie obowiązków 

względem siebie, naszej rodziny, 
społeczeństwa i narodu. Niech 
będzie mniej pomiędzy nami ta- 
kich którzy zajęci całkiem sobą, 
zasklepieni w sobie, a więc sa- 

molubni, pracują wyłącznie tylko 

dla twego dobra, a nie dają nic 
społeczeństwu, nic Ojczyźnie. 

Daj nam dużo szlachetnych u* 
czuć. Niechaj w tej ciężkiej wal- 
ce o byt nie twardnieją zanadto 
serca nasze. Obyśmy umieli spo- 
glądać okiem pogodnem, rozum- 
nem i współcrującem, na wszy- 
stko, eo nas otacza: na naszych 
współbraci* na ludzkość całą, na 

świat pełen słońca, pełen piękna, 
pełen cudów. 

Daj nam pokój ducha, pokój 
ludzi doferej woli. 

Daj, Nowy Roku, aby na świę- 
cie było mniej niesprawiedliwo- 
ści, mniej wyzysku i krzywd, 
mniej walk bratobójczych, mniej 
ludzi nieszczęśliwych. 

Oby tym milionom przeciążo- 
nych pracą i obowiązkami, lżej- 
szą się stała ta taczka życiowa. 

Oby nad tymi, którym niesz- 
częścia i niepowodzenia zatruły 
serca goryczą do świata i życia, 
rozpogodziło się znowu niebo i 
zabłysła nadzieja lepszego jutra. 

Daj, Roku Nowy, aby ci ojeo- 
wie, którzy dzień cały pracują w 

pocie czoła, znaleźli zawsze na- 

grodę i pociechę w szczęściu ro- 
dzinnem. 

Daj, aby te matki, które z he- 
roicznem zaparciem się siebie po- 
święcają się zupełnie dla dobra 
swoich najbliższych, pracując 
nieraz nad aiły i nie otrzymując 
często nawet za to uznania — a- 

by one znalazły zapłatę w zdro- 
wych owocach swych trudów. 

Tym, młodym, przed którymi 
droga życia dopiero się otwiera, 
daj światło* aby nie stawiali 
złych kroków, lecz szli prosto i 
dążyli do szlachetnych celów. 

Wszystkim tym, którzy coś 
działają dla dobra swych bliź- 
nich, swego społeczeństwa i na- 

rodu, daj zbierać jak najobfitsze 
plony ich pracy. 

A Ojczyźnie naszej daj świat- 
łej szą przyszłość... daj! 

Stanisława H. Kobylańska. 

K META PRZYSZŁOŚCI. 
(Według Eli en Key). 

Są słowa, co jak pieśń czarują; 
pieśń ta brzmi dla mnie w ryt- 
mach jednego z poertów, którego 
imię obecnie świeci, jak gwiazda 
poranna, a który ongi potępionym 
został, jako ateista i burzyciel u- 

atroju społecznego. 
Mam na myśli kobietę ideał 

Shelley’a. 
Okres burz i walk kobieeyeh 

rozpoczął się dopiero z końcem 
zeszłego stulecia, s skończy się 
dopiero wówczas, kiedy kobieta 
tak w małżeństwie, jak i po za 

niem, równe mężczyźnie uzyska 
prawa, gdy takie zmiany zajdą 
w społeczeństwie ludzkiem, źe 
konkurencja obojga płci, jakotei 
sposób zarobkowania w inną 
przeszedłszy fazę, mniej będą u- 

trudniały walkę o byt kobiecie. 
Sądzę, iż dopiero z końcem na- 

szego wieka dojdzie do punktu 
kulminacyjnego typ kobiety z 

którego wytoni się nony, świeży 
i całkiem samoistny. Idealne mo- 

je pojęcie o kobiecie przyszłości 
— a gdy mowa o ideałach, to 
wszak silniejszych barw używać 
wolno — jest takiem: 

Będzie ona stanowić istotę zło- 
żoną z przeciwieństw harmonij- 
nych różnorodną.—mimo to przed- 
stawiać nam się będzie jednolicie, 
wykształconą w calem maczeniu 
tego słowa, a zachowa swą pier- 
wotną naturę, — wybitną indywi- 
dualnością, a jednak uosobieniem 
kobiecości 

Kobieta owa pojmie powagę 
pracy naukowej, dochodzeń ab- 
trakcyjnycli, posiądzie wolnomy- 
ślność i twórczość artystyczną 
Pojmie ona konieczność praw 
natury, ich przebieg i rozwój, po. 
zna uczucia solidarności z ogółem 
i zainteresowań społecznych. 

Ponieważ wiedza jej stanie się 
szerszą, głębszą, a umysł jaśniej- 
szy, przeto sprawiedfłwłej sądzić 
będzie; będąc silniejszą, stanie 

się lepszą, porzuci różne przesą- 
dy, uchodzące jeszcze obecnie — 

za cnotę. 

Gdy posiądzie odwagę włas- 
nych przekonań, to przyzna się 
do uczuć, które dziś jeszcze ukry- 
wa i tłumi. Osobista swoboda i 
niezależność jej istoty, ułatwią 
kobiecie uzyskanie tych dążeń, 
dozwolą jej prawdziwie i użyte- 
cznie pracować, a stąd powstanie 
nowe źródło szczęśliwości i zado- 
wolenia, których tak bardzo brak 
obecnie jeszcze kobietom. 

Kiedy pojęcie jej moralnej 
wartości się wzniesie, to tem sa- 

mem już uszlachetni i wydelika-, 
ci jej zmysły. 

Ale największem jej znacze- 

niem będzie ochrona ludzkości 
przed niebezpieczeństwami nad- 
kultury, gdyż ona to przedewszy- 
stkiom przyczyni się do wzrostu, 
do dojrzałości duszy. 

Ona tam da intuieyę, gdzie 
mężczyzna rozum, uszlachetni 
pojęcie mtfości, on — sprawiedli- 
wości. 

Ale nie jedno będzie musiała 
odrzucić i niejednego się pozbyć, 
a zwłaszcza małostkowych i cias- 
nych pojęć o stanowisku kobiety, 
dotąd w społeczeństwie zajmo* 
wanem. Całą swoją istotą będzie 
musiała dążyć do szczęścia — 

przez miłość. 

Będąc szczerą i prawdziwą, 
będzie dumną z siebie, ze swej 
wartości, i wymagać będzie wiel- 
kiego uczucia, bo jeszcze więk- 
szem obdarzać będzie zdolna. 

Za to owo szczęście, które ona 

dać potrafi> stanie się gtębszem i 
trwalszem. Kobieta ta będzie ko- 
chanką i tylko w ten sposób ma- 

tką zostanie; kultem jej religij- 
j nym bedzte kbłt eeceęścia, a tem 
1 samem stworzy nowe, zdrowe, 
piękne pokolenie ludzkie I sa- 

mej siebie jut nie zatraci! 
Kobieta przyszłości już taką 

dziś istnieje w marzeniach męż- 
czyzn, gdyż ideał męski o kobie- 
cie, to uosobienie kobiecości, w 

pełni swych moralnych zalet! 

Typ takiej kobiety zjawiał się już 
nieraz w wiekach dawniejszych, 
lecz jak planeta znikał znów w 

ciemnościach... 
Kobieta tylko sama przez się 

wrrastać może — niechaj się ba- 
da, pracuje, dąży i myśli... 

UWAGI. 
I znów przeminął rok jeden. 

Czy lepszy był od poprzednich? 
Zwykle przy Rozpoczęciu nowego1 
roku wróżymy sobie, że dużo się 
teraz zmieni na lepsze, bo więcej 
przecież mamy nabytego do-1 
świadczenia, zrobiliśmy dobrych' 
postanowień wiele, świat też j 
przecież teraz postępowszy, tyle 
nurtuje w nim nowych i wznios- 
łych prądów, więc ten rok z pew- 
nością zaświeci jaśniejszą kartą 
na tle .szarej dotychczasowej 
przeszłości. 

Ale znów okazuje się, że nasze 

dobre chęci i świata piękne ten- 

dencye, to rzecz jedna, a przepo- 
tężny wir życia codziennego z tą 
ciągłą i zaciętą walką o byt, to 

druga, że jeżeli postąpiliśmy na- 

przód, to bardzo mało i to jedy- 
nie tylko przy wielkich wysił- 
kach. 

Skończył się rok 1913. Czy 
jaśniejszy od innych? Musimy 
przyznać, że jak wszystko na 

świecie, miał on złe i dobre stro- 

ny. 
Byty wojny, krwawe wojny, 

jakich by się nie powstydziły cza- 

sy średniowieczne.Na nic się zda- 
ły wzniosłe projekty rozbrojenia 
mocarstw, na nic wspaniały Pa- 
łac Pokoju w Haadze. Państewka 
bałkańskie walczyły razem prze- 
ciw Turcyi, aby potem prowa- 
dzić bratobójcze walki pomiędzy 
sobą. I już, już miało przyjść do 
ogólnej wojny europejskiej. Ale 
jakoś udało się ją ominąć... na- 

razie. 
W Chinach, przy utworzeniu 

nowej republiki, nie obyło się bez 
wojny domowej i rozruchów, a i 
nadal sytuacya zagrożona. 

A już p Meksyku, to lepiej nie 
wspominać. Tylko chyba to za- 

notować warto, żc gdyby nie szło 
0 naftę takim postępowym i hu- 
manitarnym państwom, jak na- 

przykład Anglia, nic padałoby na 

krwawem polu walki tyle ofiar, 
nie ginęłyby bezcelowo te tysią- 
ce ojców i mężów-, pozostawiają- 
cych tyleż nieszczęśliwych wdów 
1 sierot. 

Były w tym roku i katastrofy 
żywiołowe, powódź tu w Amery- 
ce i u nas w Galicyi. Było dużo 
wypadków w kopalniach, na ko- 
lejach, etc. 

Dodajmy do tego jeszcze straj- 
ki, bezrobocia, drożyznę wzma- 

gającą się z rokiem każdym, u- 

cisk i wyzysk robotnika na każ- 
dym kroku, a wystarczy na wy- 
danie wyroku bardzo surowego 
na rok '13. 

Ale... są i łagodzące okolicz- 
noścl. Miał on i swoje dobre stro- 

ny. 
Ta wojna w Europie była dla 

nas, Polaków, "nadziei promie- 
niem”, pobudziła nas do życia, 
do akcyL I zbieramy fundusze na 

obronę narodową. Ćwiczą się i 
zbroją Polacy w kraju, przygoto- 
wujemy się i my, tu w Ameryce. 
A gdy wybije stanowcza godzi- 
na, to mamy nadzieję, że będzie- 
my gotowi do czynu. 

Wogóle w Ojczyźnie coraz 

lepsze są widoki. Pracują tam 

gorliwie nad podniesieniem po- 
ziomu iycia społecznego i ekono- 
micznego. Samo unarodowianie 
handlu to wielki krok naprzód, 
którym powinniśmy aię cieszyć 
i... naśladować. 

Spadła klęska na Galicyę, ale 
nas choć to pociesza, że naród 
nasz jeat czuły na niedolę swych 
rodaków i spieszy im z pomocą. 

W święcie największy zrobio- 
ny był postęp tego roku w spra- 
wach dotyczących dobra kobiet i 
dzieci. Jest to oznaką znacznego 
postępu, bo przecież mądrzy lu- 
dzie twierdzą, że najlepszą kul- 
turą jest ta, która nakazuje dbać 
najwięcej o dobro młodego poko- 
lenia. A więc pracują ludzie nad 
podniesieniem poziomu moralne- 
go, nad wytępieniem białego nie- 
wolnictwa; wchodzą już w życie 
•'eugeniczne" małżeństwa; stara 

»ię świat dopomagać dziecku do 
lepszego rozwoju, przez polep- 
szanie stosunków w szkole, w do- 
mu i wogóle w rałem jego oto- 

czenia; a dla dobra kobiet i do- 
bra społeczeństwa całego, za- 

czyna przypuszczać kobiety do 
życia politycznego. 

Więc miejmy nadzieję, że 
ludzkość, przez staranie się o po- 
dniesienie poziomu moralności i 
zdrowotności, przez umiejętniej- 
sze wychowywanie dzieci, i przez 
powołanie kobiet do współudzia- 
łu w walce ze iłem, z ciemnotę i 
ze wszystkiem, co tamuje postęp 
do moralniejszego życia i lepsze- 
go bytu materyalnego, doczeka 
się przecież jaśniejszej przyszło- 
ści. 

Robienie postanowień noworo- 
cznych było jednego czasu bar- 
dzo rozpowszechnione. Ale teraz 
ludzie wyrażają się z ironią o 

tem, szczególnie ci, którzy nigdy 
nie potrafili dotrzymać danych 
sobie obietnic. 

Zaczynać Nowy Rok z zaso- 
bem dobrych zamiarów, to rzecz 

bardzo chwalebna, tak jak wszy- 
stko, co pomaga człowiekowi do 
doskonalenia -się, do postępu. 
Więc nie zatracajmy tego dobre- 
go zwyczaju. 

Postanowienia noworoczne 
można podzielić na dwie klasy: 
do pierwszej należą te, które od- 
noszą się do rzeczy praktycz- 
nych, codziennych, dotyczących 
np. pozbycia się złych nawyczek 
a nabycia dobrych. Wykonanie 
tychże nie jest bardzo trudne, 
zwykle zależy tylko od naszej 
silnej woli. Ale jeżeli robimy ta- 
kie postanowienia, to stanowczo 
powinniśmy starać się, aby je 
dotrzymać, bo inaazej tracimy 
podwójnie: zamiast iść naprzód, 
cofamy się, bo jeszcze głębiej za- 

korzeniamy w. sobie dane zło, a 

przez okazanie słabej woli, traci- 
my w oczach własnych i w o- 

czach świata, i 

Do drugiej kategoryi należą 
postanowienia odnoszące się do 
dążeń idealnych. Te tylko po czę- 
ści mogą być wykonane, bo 
człowiek żadnych ideałów nie 
jest w stanie osiągnąć w zupeł- 
ności. Ale niech nas to nic zraża. 
Pamiętajmy*'słowa poety Brow- 
ningi, który mówi, że powinni- 
śmy sięgać wyżej niż możemy 
dostać, bo na co by było niebo? 

A wiec, szan. Siostry, zacznij- 
my ten rok z nowemi i dobremi 
postanowieniami. Każda z nas 

najlepiej zna siebie i swe potrze- 
by, więc wie, jakie powinny być 
jej postanowienia. 

Ale jest jedno ogólne zadanie, 
o którem żadna z nas zapominać 
nie powinna, a tern jest praca dla 
dobra naszej organizacyi. Niech 
każda Związkowczyni postanowi 
sobie, lt w tym roku będzie 
czynną członkinią, że będzie się. 
starała działać dużo na polu na- 

rodowem i ideowem, i że uzyska 
chociażby jedną nową członkinię 
dla Związku Nar. Fol. 

Zdania i myśli 
Chwała myślom w których bły- 

ska 
Nowy duch i forma nowa! 

W szelka epoka nowa nowego 
potrzebuje dopływu prawrty wie- 
kuistej. 

A. Mickiewicz. 

.. .Co ei w duszę dano 
To hoduj... w każde rano 

I w każdy dzień polewaj... 
Jako ten dąb, co rośnie, 
A wyższy w każdej wiośnie, 
Tak duchem, ty, dojrzewaj. 

OD P6L... 

Od pół, od łąk, od błoni 
Leci czarowny wiew, 
I goni za mną goni 
Dziewczyny tęskny śpiew. 

Za piosnką—za jedyną 
Za brzękiem łącznych kos, 
Tęsknoty moje płyną, 
Jako za wodą głos!... 

Od pól, od łąk, o>d błoni, 
Od pochylonych strzech 
Brzęk kos i sierpów dzwoni 
Jak płacz, jak śpiew, jak śmiech... 

Młodości pierwsze tchnienie 
I czary pierwszych złud, 
I ufne szczęścia śnienie 
To cud, jedyny cud!... 

Od pół, od łąk, od błoni 
Dźwięk wspomnień leci w dal... 
I nic go kie dogoni 
Nic... jeno jeden źal!.*. 

Kobiety-matki i towarzyskość 
Nieraz dają się słyszeć zdania, 

,iż kobieta, starająca się o utrzy- 
mywanie stosunków towarzy- 
skich, lub interesująca się zbyt 
żywo sprawami społtcznemi, nie 
może dokładnie wypełniać swych 
obowiązków, *będąc od nich od- 
rywaną. 

Jakże j*ednak mylnetn jest to 
twierdzenie! Czyż bowiem kobie- 
ta matka, nie czująca się czyń- 
nym i pożytecznym członkiem 
swego społeczeństwa, może wy- 
chować dzieci na pożytecznych 
obywateli kraju ? Czyż sama nie 
mając miłości do ludzkości, po- 
trafi wszczepić ją w serca swych 
dzieci? 

Ona też właśnie nie powinna 
zaniedbywać stosunków towa- 

rzyskich, ponieważ jej szczegól- 
nie potrrebną jest ta nauka źy-» 
ciowa, jaką tyTk© * obcowaniu a 

ludźmi nabyć można, jak rów- 
nież i tc śledzenie postępów cza- 

su i rozwojów społecznych, mo- 
gące mieć ważne w wychowaniu 
dzieci zastosowanie. Zcieranie 
się bowiem różnych zdań i opinii 
przynosi nam przedewszystkiem 
światło pożądane i wyrabia oraz 
rozszerza nasze przekonania i 
poglądy, jak znów zasklepianie 
się w ^samych sobie, w kółku 
swem domowem czynią nas za 

bardzo jednostronnymi, samolu- 
bnymi i zapominającymi o resz- 

cie świata, zacieśniając nasze po- 
glądy i odbierając naszym pra-1 
gnieniom szlachetne i bczintere-1 
sowne dążenia, których źródłem i 
podnietą jest miłość ludzkości. 

Stosunki nasze towarzyskie me 

powinny polegać na światowej 
próżności i modzie, na ceremo- 

nialnych formach, kokietcryi, o- 

raz chęci zabicia czasu w wyszu- 
kiwaniu wrażeń, lecz na stworze* 
niu sobie kółka towarzyskiego z 

sympatycznych dla nas osób, do* 
brze myślących i działających, w 

których towarzystwie zyskać 
można oprócz przyjemnego spę- 
dzenia czasu i coś dla swych u- 

czuć i myśli. 
W życiu towarzyskiem, i dzie- 

ci nasze korzyść odnoszą, urabia- 
jąc się i ucząc gościnności i u- 

przejniości, gdy widzą, że gość 
przybyły do domu rodziców, nie 
jest uważany za ciężar lub zło 
konieczne, lecz sprawia im przy- 
jemność swoją obecnością i mo- 

żliwością podzielenia się z nim 
tern, czem chata bogata. 

Od matki też a pani domu za- 

leży głównie, by gość czuł się jak 
u siebie, traktowany przez nią 
bez przymusu i cercmonialności. 
z serdeczną gościnnością, tak ce- 

nioną i wysoko podnoszoną przez 
naszych przodkófw; a dzieci, po* 
budzone dobrym przykładem, wi- 
dząc matkę, chętnie zajmującą 
się gościem, trochę nawet nud- 
nym lub nieśmiałym, wcześnie 
nauczą się małych towarzyskich 
poświęceń i tej delikatnej, towa- 

rzyskiej życzliwości, zamieniają- 
cej się nieraz w podanie bratniej 
dłoni pomocy jednostkom, po- 
trzebującym moralnego podtrzy* 
mania. 

Przyfe.n dzieci rodzin, poro* 
stających z sobą w zażyłych sto* 

sunkach, znajdują również miłe 
dobrane towarzystwo w sarn 

młodocianem kółku, zadzierzga- 
|jąe węzeł wzajemnej sympatyi o- 

raz przyjaźni, który częstokroć w 

późniejszem życiu staje się dżwi. 

gnią jego. 
Póki wreszcie dzień są małe, 

matka może mieć naturalny 
wpływ na nie, chociażby w swrem 

otoczeniu nie miała uznania dla 

swych przymiotów umysłowych, 
towarzyskich i obywatelskich 
lecz gdy dorastający synowie i 

córki zaczną wyrabiać w sobie 
sąd własny o wszystkiem* gdy 
marzący o przysżf/łóci młodzie* 
nieć zwróci się do matki, będąc 
pewnym rozumienia i odczuwa- 
nia przez nią pragnień jego mło* 

dodanej duszy, rwącej się do 
świata I życia, gdy zażąda od niej 
światłej rady macierzyńskiej, a 

zatfważy, iż matka, zasklepiwszy 
się w ciatnem kółku potrzeb co- 

dziennego życia, zapomniała a 

szerszych tegoż potrze bach. że 
nie zna wcale obecnych wyme-l 
gań świaża, ani nie z tego, có jest 

po za obrębem jej skromnego za- 

kresu, w którym zardzewiała po- 
| prosta, wówczas syn ten lub cót* 
k«, uważając matkę za niższą od 
siebie umysłowym poziomem, 
straci zaufanie do jej rad i do- 
świadczenia, zacznie lekceważyć' 
jej zdanie i zazdrościć nawet in« 
nym dzieciom, mające rozumne i 
z życiem obeznane matki, mogą- 
ce udzielać swych rad światłych,l 
dążące z dziećmi za postępem ich 
moralnego rozwoju. 

Objawy niedowiarstwa w ma- 

cierzyński rozum zaczynają się 
zwykle wówczas, gdy dzieci u- 

czuwają odrastające im skrzydła 
do lotu w szersze horyzonty, gdy 
zacznie działać na nie wpływ 
świata i ludzi, obracających się t 

działających w szerszych sferach 
Fracy społecznej. 

Dzieci nasze wówczas podlega, 
ją ogromnej wrażliwości na to 

wszystko, co je otacza, co widzą 
i słyszą wokoło siebie, na to, ca 

mówi świat, książki i ludzie, u- 

miejący zdobyć ieh zaufanie : 

uznanie. 
Biada wówczas matce, choćby 

najpoczciwszej kobiecinie, nie 
mającej towarzyskiego doświadt 
czenta i obycia, ani nanki żyda i 
stosunków społecznych, słowem: 
nie umiejącej wznieść się wraz a 

dziećmi swemi ponad powszed- 
niość swego istnienia, ponieważ 
wprowadzone w świat przez taką 

**natkę, doświadczają bezwiedne- 
go żalu do niej, widząc ją w in- 
nem, niż dotąd świetle, nie zaj- 
mującą się jego sprawami i nie 
zwracającą też na siebie niczyjej 
Uwagi. 

Nikt rozsądny nie dziwi się 
kobiecie matce, używającej sto- 

sownej w towarzystwie rozryw- 
ki* gdyż w miarę użyta, wrmao* 
nia nas moralnie i nowych sił do 
pracy dodaje. Rozrywka bowiem 
potrzebną jest każdemu i smutne 
wrażenie robią kobiety, które nie 
umieją użyć ani darów losu, ani 
piękności świata, które nie gra- 
i%» nie śpiewają, bo nie lubią mu- 
zyki, nie czytają i nie uczestniczą 
w żadnej towarzyskiej zabawie, 
bo nic ich nie najmuje i żadna 
mjal przewodnia nie kieruje ich 
istnieniem. Żyją, aby żyć, z dnią 
na dzień, nie starając się wcale 
też o umilenie życia swemu oto- 
czeniu. 

Można za to śmiało twierdzi^ 
iż wielkiem błogosławieństwem 
dla rodziny j przyjaciół jest ko- 
bicta, oddająca im towarzyskie 
usługi, czyniąca lżejszym ciężar 
ich życia, gdy zadaje sobie pra- 
cę umilania go swemi towarzy- 
skimi przymiotami, umiejąc po- 
godzić swe obowią-ki domorwe * 
towarzyskimi ł społecznymi. 

Wprawdzie matki licznych ro- 
dzin nie mają prawie wolnego 
czasu, bo nikt nie umie •zająć się 
tak domem i jego potrzebami 
jak one same, ani przy dzieciach 
nikt ich zastąpić me może, nie 
mniej jednak i one potrzebują 
koniecznie ćhwili wytchnienia t 

zapomnienia o codziennych 
swych kłopotach, by po wypo- 
czynku i rozrywce lepiej praco- 
wać mogły. 

Jeśli matka bywa czasem roz* 
drażniona, smutni i znękana to 
najczęściej a nadmiaru pracy ł 
kłopotów domowych, powinna 
więc od czasa do czasu dom twój 
opuścić i adać się tam, gdzie znaj. 
dzia choć parę godzin apokoju i 
przyjemności w towarzystwie 
sympatycznych osób, gdzie od* 
świeży myśl swoją i doprowadzi 
nerwy do pożądanej równowagi, 
ponieważ rozrywka zasadza alf 
na tern, by zmienić kierunek my-< 
•li na c«a« pewien i oderwać je 
od zwykłej, szarej powszednio* 
lei. 

Jeśli więc kobieta-matka, nie 
zaniedbując stosunków towarzy- 
skich, ma jednak za najwyższe 
swe *a danie dobre wychowanie 
dzieci, jeśli czując się pożytecz- 
nym członkiem twego społe- 
czeństwa, interesuje się jogu 
spratfumi żywo, dzieci swe wdra- 
żając w to wszystko stopniojro, 
czyź nie spełnia najsumienniej 
swych obowiązków ? | 
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Z haseł życiowych* 
Nie można chwiać się, gdyby liść, 
I trzeba wiedzieć, dokąd iść, 
I trzeba wiedzieć, co się kocha..* 
Zrozumieć trzeba czucia swe, 
Umieć ukrywać krwawą Izę — 

Bo tylko dziecko aa głos szlocha. 

I trzeba w piersi nosić grom, 
Przekonań niewzruszony złom-* 
I serce miękkie, miłujące... 
A w myśli siłę trzeba mieć, 
By rzec swej duszy: czyń i świeć! 
A w oczach trzeb# nosić słońce... 

Ala Rosę. 

PRZEPISY JttJCHARSKIE, 
Zupa cytrynowa. 

Pół filiżanki ryżu ugotować na 

wodzie, dosyć gęsto. Kiedy już 
dobrze miękki, utrzeć, dodając 
parę łyżek kwaśnej śmietany i je- 
dno żółtko, rozprowadzić roso- 

1 łem, wcisnąć soku a cytryny dó 
| smaku i ogrzać na wolnym og- 
niu* nie gotując. 

Sztuka mięsa pa angielsku. 
Weź sztukę wołowego mięsa, 

ubij dobrze — daj w rondel aa 

spód marchwi w talarki, bobko- 
wego listka, parę ziarn korzenia, 
trochę tłuszczu albo łoju w kost- 
kę skrajanego, pokrop i na kryj 
szczelnie, niech się zwolna dusi, 
aż się rumienić zacznie. Przy ru- 
mienieniu pokrop jeszcze wodę 
albo rosołem, poczem wyjmij 
mięso* skraj w inny rondel cebuli, 
włóż na to pieczeń i duś, zakra- 
piając często, aby się nie spaliła. 
Gdy już miękka, pokraj ładnie, 
ułóż na półmisek, polej sosem i 
cebulą i wydaj. 

Pieczeń tę można wydać « far- 

| szem grzybowym, który się robi 
w następujący sposób: ugotuj 

i suchych grzybów na miękko, po- 
siekaj jak najdrobniej, usmaż w 

maile, z bardzo drobno siekaną 
cebulą, dodaj bulki tartej, pie- 
przu, 6oli, podlej sosem z tej sztu- 

ki mięsa, przekładaj zrazy na pół. 
misku, zalej sosem z cebuli i wy- 
daj. 

Ciasto francuskie. 
Na ciasto francuskie bierze się 

tyle masła, ile mąki, t. j. na funt 
mąki funt masła. Funt pięknej 
mąki pszennej, łyżkę masła, po- 
kruszonego i przetartego z mą- 
ką i tyle wody, żeby ciasto nie 
przylegało do wałka, wyrobić do- 
skonale na stolnicy i rozwałko- 
wać grubo w kwadrat. Resztę 
masła, które powinno być w zim- 
nej wodzie wypłukane i w niej 
pozostawione, żeby stężało, wy- 
cisnąć dobrze s wody w serwecie 
i poukładać w plasterkach na cal 
grubych na cieście. Złożyć brzegi 
ciasta w kształcie koperty do 
środka i wałkować, bardzo ostro- 
żnie. Skoro będzie cienkie na pół 
cala, złożyć je tak samo i znó# 
wałkować, i to powtarzać sześć 
razy, odstawiając za każdym ra- 

zem przed wałkowaniem złożone 
ciasto na dziesięć minut na Chło- 
dne miejsce, żeby się odleżało. 

Wtenczas wykrawać ciastka W 

dowolnej formie i piec w dobrze 
ciepłym piecu. Ciasto francuskie 
koniecznie trzeba robić w zim- 
nem miejscu, inaczej się nie uda. 

Humor. 
W cukierni. 

— Nie wezmę tej babki; za- 
nadto stara. To nie babka, tle 
prababka. 

Nerwowy. 
— Nie, to doprawdy nie do 

zniesienia! Nie masz pojęcia, jak 
mnie denerwuje edfftos tub auto* 
mob iłowych! 

— £, przesadzasz I 
— Skądże znowu! Niedawno 

uciekła moja żona automobilem Z 

jednym z mych przyjaciół, teraz 
ilekroć odezwie tlę samochód, aż 
ciarki po mnie przechodzą na 

mydl, że to może ona wraca..« 

a 


