
DZIAŁ DLA KOBIET 
Odpowiedzialność Matki. 

Gdj kto ma do spełnienia ja- 
kikolwiek obowiązek, musi sobie 
przedewszystkiem dokładniej 
zdać sprawę, na eteru ten obo- 
wiązek polega. 

Weźmy osobę przyjmujący 
Służbę: osoba ta zacznie od tego 
pytania, żc chce wiedzieć na 

czem będzie polegać jej nowe 

zajęcie,, co będzie musiała robić, 
za co będzie odpowiadać, żeby 
nie brać nieświadomie na siebie 
jakich obowiązków, którym 
nie potrafiłaby, lub nie chciała 
podołać. I bardzo słusznie. Za- 
wsze należy rozważyć, czego się 
podejmujemy. 

Zwykle też zabierając się do 
jakiejś pracy, przed jej zaczę- 
ciem poświęcamy czas dłuższy, 
lub krótszy na przygotowanie 
się do niej. 

Żadna z nas, nic mogłaby zo- 

stać kucharką, szwaczką, pracz- 
ką nawet, nie przeszedłszy ja- 
kiejś nauki. Dlaczego? Dla bar- 
dzo prostej przyczyny, żc nie 
byłaby w stanie odpowiedzieć 
wymaganiom zawodu. 

Z tego jasno wynika, że każda 
praca nakłada na osobę jej się 
jMDŚwiecającą pewną odpowie- 
dzialność, z której sobie świa- 
domie, mniej lub więcej zdajemy 
sprawę. Im jaśuiej ktoś pojmu- 
je tę odpowiedzialność, tem su- 

mienniej może ^cj zadośćuczy- 
nić. 

Odpowiedzialność a obowią- 
zek, są to nierozdziclnc pojęcia 
a nawet może trudno by było o- 

rzec, które t nich jost pierw- 
szem, i czy odpowiedzialność 
wypływa z obowiązku, czy też 
obowiązek z odpowiedzialności. 

Lecz nie tylko tam, gdzie jest 
ofiarowanie pracy, znajdują się 
obowiązki i odpowiedzialność. 
Znajdujemy je na każdym kro- 
ku życia naszego, w każdem po- 
wołaniu i w każdem położeniu. 
I dziwna rzecz! w “"niektórych 
wypadkach najważniejszych, 
najmniej sobie z nich zdajemy 
sprawę, najmniej o nich myśli- 
my. 

uajmy na to, ze kobieta idzie 

zamąż, ona zastanawia się nad 
tem, czy potrafi się mężowi 
przypodobać, czy będzie mogła 
wyżyć, jak się urządzi, ale pew- 
nie nie wielki procent myśli o 

tem, czy potrafią dzieci wycho- 
wać. 

Kasze młody kobiety są w bar- 
dzo smutnym położeniu z tej 
przyczyny, że nie odbierają ża- 
dnego specjalnego wykształce- 
nia, któreby je przysposabiało 
do wypełniania przyszłych obo- 
wiązków macierzyńskich. Inne 
narody wyprzedziły nas pod 
tym względem, a mianowicie 
Niemcy i Anglia, a co ze wsty- 
dem trzeba powiedzieć, wyprze- 
dziła nas nawet Japonia. Tam 
każda młoda dziewczyna bez 
względu na to, czy jest ubogą, 
czy bogatą, bez względu na uro- 

dzenie, ostatni rok swej nauki 
poświęca wyłącznie gospodarst- 
wu domowemu, szyciu odzieży 
(trzeba bowiem wiedzieć, że ka- 
żda młoda Japonka uszyć sobie 
swoje suknie umie) i pielęgno- 
waniu niemowląt. U nas tak się 
nie dzieje. Są tylko poszczegól- 
ne matki, keóre przysposabiają 
swoje córki do późniejszych obo- 
wiązków. Ogół nic o tem wie- 
dzieć nie chce. Powiadają, źe 
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młoda osoba przed zamąż- 
pójścicm powinna się bawić, bo 
potem przychodzą obowiązki 
poważne i czasu na zabawę nie- 
ma. Tak, niewątpliwie obowią- 
zki przyjdą tylko zachodzi py- 
tanie, jak się z nich wywiąże 
kobieta, zupełnie nieprzygoto- 
wana: jak wychowa dzieci? ja- 
kie one będą? kto je pouczy, u- 

robi? 
Świat, ludzie, bieda, potrze- 

ba, trochę szkoła, trochę walka 
o byt, okoliczności... A gdzież 
są rodzice? gdzież przedewszy- 
stkiem rola matki? Ona bardzo 
je kocha, bardzo o nie dba, ale 
cóż ona może? Ona nie ma cza- 

su, ona nie umie, ona nie wie 
nawet najczęściej, co powinna i 
jak powinna robić, a może i nie 
wie, dlaczego powinna robić. 

Szkoły dają naukę^ książki 
dają wiedzę, często dobrą ale 
czasem niebezpieczną. Rzemio- 
sło, praca, zawód, dadzą im zrę- 
czność, chleb, a może i dosta- 
tek w dłonie. Obcowanie z ludź- 
mi da im ogładę, spryt. Walka 
o byt może im dać bart i silę. 

Ale zasady, podstawy, by to 

wszystko przyjęło się na grun- 
cie zdrowym i wyrobiło się u- 

czciwie, zacnie, dać powinien 
dom rodzicielski a w nim prze- 
dewszystkiem matka. 

Jeżeli obecnie widzimy tyle 
wykolejonych dziewczę, tyle 
główek przewróconych, tylu 
chłopców łatwych do zepsucia, 
gardzącym dobrem i fałszywie 
pojmujących honor, to po więk- 
szej części wina domu, wina bra- 
ku wszelkiego wpływu, lub 
wprost złego wpływu. 

Do kobiet w Ameryce odezwał 
się superintendent oświaty w te 
słowa: “Gdy kobiety* są gorą- 
co zdecydowane wywołać popra- 
wę ludzkości i gdy kwestję tej 
natury ujmą w swe ręce, mu- 

szą zwyciężyć”. 
Przeświadczenie o konieczno- 

ści tego swego zwycięstwa po- 
winny sobie kobiety wyrobić, 
powinny zapomnieć o swej zbyt 
częstej bezradności, aby wziąć 
się do pracy ze świadomością 
swej odpowiedzialności i w 

przekonaniu, że cel jest do osią- 
gnięcia, a środki w wielkiej czę- 
ści spoczywają w ich rękach. 

To poczucie odpowiedzialno- 
ści \v ogóle, daleko żywsze jest 
u Amerykanek i Angielek, niż 
u innych narodowości, na do- 
wód tego jeden przytoczę tu 

przykład, wyjęty z bardzo cieka- 
wej książki francuskiej. 

Pewnego dnia na koTci, Ame- 
rykanka, z którą podróżowałam, 
pisze autorka, zaczęła oglądać 
ilustrowane dzienniki, które mło- 
dy człowiek, odchodząc, pozo- 
stawił, i wskazując mi na nic 
zapytała: "Jakże kobiety francu- 
skie mogą znosić, aby takie 
szkaradzieństwa sprzedawano?” 

"Kobiety francuskie nie zaj- 
mują się temi rzeczami”, odrze- 
kłam. 

"Nie zajmują się niemi!” — po- 
rzyła pytająca "a mają 
mężów i synów! Muszą zatem 
one być niemądre, mało rzeczy 
wiedzieć.” 

I drąc dzienniki, wyrzuciła 
je przez okno. "Tak", dodała z 

zadowoloną miną, "teraz już 
niczyjej mózgownicy nie zwa- 

lają." 
Z żalem przypuszczam, że Pol- 

ka, jak Francuska, byłaby tych 
dzienników nie tknęła, bo i "ona 
się tern nie zajmuje" i nie nau- 

czyła się jeszcze, jak Amerykan- 
ka odczuwać, że ona, jako opie- 
kunka domu, jako obronicielka 
swych dzieci, jako wychowaw- 
czyni narodu, jest w wielkiej 
części odpowiedzialną za to, co 

wala i kala mózgi, a przez mó- 
zgi ciało i duszę młodzieży. 

Głównym filarem utrzymania 
rodziny musi być matka. I 
strzedz należy dzieci na każdym 
kroku, a dla dzieci wiedzieć na- 

leży, co się dzieją złego w świę- 
cie. Nie trzeba na wszystko 
mówić "co mnie to obchodzi", 
ale owszem powiedzieć sobie 
należy, "obchodzi mnie i bar- 
bo, bo muszę wiedzieć co moje 
dzieci słyszą, co czytają, gdzie 
chodzą". 
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Kobieta jest odpowiedzialną 
za swe dzieci przed Bogiem, 
przed dzieckiem samem i przed 
społeczeństwem. Człowiek o tyle 
jest człowiekiem, o ile jest po- 
żytecznym w swój cm działaniu 
dla bliźnich i to w najszerszym 
tego słowa znaczeniu. Matka nie 
wychowuje swego dziecka wy- 
łącznie dla siebie i to może sta- 
nowi największy urok miłości 
macierzyńskiej. Każda inna mi- 
łość żąda czegoś od osoby uko- 
chanej i coś się od niej spodzie- 
wa. Tylko jedna matka zdolna 
jest do największych ofiar, gdy 
chodzi o szczęście dziecka; zdol- 
na zupełnie zapomnieć, że jest 
młoda, że ma świat przyjemno- 
ści przed sobą — wszystko po- 
święcić potrafi dla dziecka, a 

gdy przyjdzie choroba, choćby 
ta choroba była najzaraźliwszą, 
najniebezpieczniejszą, matka 
pielęgnuje dziecko. 

icsięzna Heska, córka kró- 

lowej W i k t o r y i, której kil- 
koro dzieci zachorowało na 

szkarlatynę, usunęła wszyst- 
kich i pielęgnowała te dzieci sa- 

ma. Pielęgnacya i praca nad siły 
wyczerpały liche zdrowie, to też 
zachorowała sama na szkarlaty- 
nę i umarła. To jest przykład 
znany, bo to była osoba wysoko 
postawiona, osoba z rodu kró- 
lewskiego. Miłość macierzyńska 
jest jedna i tak samo kocha swo- 

je dziecko wielka pani, jak naj- 
uboższa wyrobnica; tak samo 

sic poświęca najuboższa kobie- 
ta, tylko, że nikt o tern nic wie, 
bo szeroki świat jej nie zna. O- 
tóż do tej miłości pełnej poświe- 
cenia tylko matka jest zdolna. 

W najbogatszym domu, jak 
i w najuboższej rodzinie wpływ 
kobiety jest przemożny. 

Prawie każdy mężczyzna, któ- 
ry miał dobrą matkę, zachowa 
przez całe życie uszanowanie 
dla kobiet. A ten szacunek, któ- 
ry ma dla nich dlatego, że sza- 

nował matkę, pomoże mu nieraz 
do uszanowania dziewczęcia. 

Powinno się od najmłodszych 
lat nauczać chłopca, by matce 
i siostrom chętnie usługiwał i 
ustępował. Powinno się kłaść 
mu ciągle w uszy, w serce, w 

dusze, że on jest obrońcą kobiet, 
że on, w każdej z nich szano- 

wać powinien matkę, wychowaw 
czynie, żonę, przyszłą towarzy- 
szkę. Amerykanki umieją tak w 

swoich synach wyrabiać tę ry- 
cerskość dla kobiet, że za nic 
tak ich nie karzą w dzieciństwie, 
jak za brak uprzejmości i do- 
broci dla sióstr. 

W naszym społeczeństwie 
nieraz najzacniejsze matki mają 
zupełnie inne wymagania pod 
względem moralności od syna a 

inne od córki, i bardzo utarte 

jest zdanie, że co synowi ujdzie, 
tego córce robić nie wolno. A 
jednak to jest fałszywe zdanie, 
najzupełniej fałszywe. Moral- 
ność jest tylko jedna i ona jest 
obowiązkiem zarówno dla ko- 
biety, jak i dla mężczyzny. 

Gdybyśmy byli równie suro- 

wi w sądzeniu niemoralności tak 
u synów, jak u córek to społe- 
czeństwo nasze byłoby zdrow- 
sze fizycznie i moralnie. 

Pod tern względem Anglia 
świeci przykładem. Państwo nie 
opiekuje się występkiem, a za- 

równo mężczyźni złego prowa- 
dzenia jak i kobiety są pogar- 
dzani i przed nimi zamknięte są 
drzwi każdego uczciwego do- 
mu. 
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UWAGI. 
Mamy nową sprawę, którą 

ogół Związkowczyń powinien 
się żywo zająć. 

Podłóg uchwały, jaka zapadła 
na ostatnim Sejmie w Detroit, 
grupy związkowe muszą się or- 

ganizować w gminy. Tym gmi- 
nom wyłącznie będzie przysłu- 
giwało prawo wybierania dele- 
gatów na Sejmy. 

Otóż, szan. Siostry, jeżeli chce 
my być dobrze reprezentowane 
na Sejmach, to musimy orga- 
nizować własne gminy, t. j. 
gminy składające się wyłącznie 
z grup żeńskich, bo w gminach 
mieszanych trudno nam będzie 
uzyskać wiele delegatek. 

Na to należymy do Związku 
Nar. Pol., żeby, jako dobre Pol- 
ki, coś działać na polu narodo- 
wcm i społecznem, a czem lepiej 
będziemy reprezntowane na Sej- 
mach, tern łatwiej nam będzie 
przeprowadzać sprawy', które 
nam leżą na sercu. 

aic zęby modz tworzyć ^mi- 
ny żeńskie musimy mieć w każ- 
dem mieście i w każdej okolicy 
swoje grupy. A więc, organizuj- 
my jak najwięcej żeńskich grup 
i pracujmy stale nad ich rozwo- 
jem. Niejedna Związkowczyni, 
która należy do grupy miesżanej 
razem z mężem lub ojcem i ni- 
gdy nawet nie chodzi na posie- 
dzenia, a niema w jej miejsco- 
wości grupy żeńskiej do której 
mogłaby się przenieść, powinna 
z pomoczę drugich zwerbować 
kilkanaście nowych członkiń i 
założyć żeńską grupę; w ten 
sposób stałaby się czynną 
członkinią, miałaby w swej gru- 
pie dużo sposobności do działa- 
nia i jej wartość dla ogółu 
Związkowczyń podniosłaby sic 
bardzo. 

Kobiet w Związku N. P. jest 
obecnie przeszło 31 tysięcy, co 
stanowi jedną trzecią część 
wszystkich członków. Gdyby 
wszystkie Związkowczynie na- 

leżały do żeńskich grup, a wszy- 
stkie grupy łączyły się w żeńskie 
gminy, to jedną trzecią część 
delegatów na każdym Sejmie 
stanowiłyby kobiety. Do tego 
powinnyśmy usilnie dążyć. 

Ażeby zorganizować gminę, 
grupy muszą mieć wspólnie nie 
mniej niż 500 członków czy 
członkiń. Gmina ma prawo być 
reprezentowaną na sejmie sto- 
sownie do liczby swych człon- 
ków, a mianowicie na 250 
członków przypada jeden dele- 
gat 

W każdym mieście czy oko- 
licy grupy żeńskie powinny się 
ze sobą porozumieć i organi- 
zować w gminy. 

O pośrednictwo w tej pracy 
i o dalsze informacje proszę się 
zgłosić do Zarządu Wydziału 
Kobiet albo do redakcji “Zgody” 
żeńskiej. 

Popierajmy swoich! Nam Po-' 
lakom, tak w Europie jak i tu w 

Ameryce, bardzo na tern zależy, 
żeby nasz naród jak najlepsze 
zajmował w świecie stanowis- 
ko. Chcemy, żeby kwitł prze- 
mysł i handel polski, bo w ten 
sposób podniesie się dobrobyt 
całego społeczeństwa, a dobro- 
byt i znaczenie w świecie stano-, 
wią fundament ,na którym mo- 

żemy budować nadzieje lepszej 
dla Ojczyzny przyszłości. 

Do dobrobytu dojść możemy 
przez skupianie sił naszych, 
przez pracę, oszczędność i za- 

pobiegliwość i przez popieranie 
swoich wszędzie i zawsze. 

“Swój do swego!" to hasło, o 
którem polskie kobiety nigdy nie 
powinny zapominać. Nie powin- 
nyśmy nigdy chodzić do obcych 
kupców, jeżeli możemy zała- 
twiać swe sprawunki zupełnie 
zadowalająco w polskich skle- 
pach. 

Niektóre kobiety są uprzedzo- 
ne do wszystkiego, co polskie i 
zdaje im się, że co obce to lepsze. 
Mniemanie to jest zazwyczaj 
zupełnie mylne, bo polscy kup- 
cy zwykle ąie ustępują w nic rem 

ohconarodowcom. Tylko nie 
trzeba ich omijać lecz przez 
popieranie dać im sposob- 
ność do wyrobienia się. Zawsze 
powinnyśmy się poczuwać do o- 

bowiązku dawania pierwszeń- 
stwa swoim. 

Do hasła "popierajmy swoich" 
musimy się stosować nietylko w 
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handlu ale i w polityce. Czcm 
więcej będziemy mieli Polaków 
na urzędach, czem więcej roda- 
ków biorących czynny udział w 

polityce, tern większe będziemy 
mieli znaczenie w tym kraju, 
więcej się z nami będą liczyli i 
łatwiej nam będzie uzyskać Vo, 
czego żądamy, łatwiej zwalczać 
sprawy nam nieprzychylne, jak 
np. bil imigracyjny, przeciw któ- 
remu obecnie walczymy. 

S^uzę, że jak tu w Chicago 
tak i wszędzie, nie można się u- 

skarżać na brak solidarności u 

Polaków, bo oni zawsze głosują 
za każdym polskim kandydatem, 
który tylko jest godny popar- 
cia. 

AIe teraz sprawa ta przybiera 
nową fazę w stanach, które da- 

•ją kobietom prawo głosu. 
W stanie Illinois naprzykład, 

Amerykanki zajmujące się za- 

wsze żywo sprawami publiczne- 
mi, wezmą czynny udział w na- 

stępnych wyborach. I jeżeli my, 
Polki, nie poczujemy się do obo- 
wiązku głosowania, to procento- 
wo głosów polskich będzie mniej, 
i stracimy na sile, a nasi kandy- 
daci będą mieli mniejsze szanse 

zwycięstwa. Dlatego też musimy 
się starać o to, żeby jak najwię- 
cej Polek- obywatelek szło gło- 
sować, bo rozchodzi się nietylko 
o dobro tego kraju i dobro społe- 
czeństwa, ale chodzi o utrzyma- 
nie siły politycznej Polaków na 

wychodźtwic. 

Moda a Piękno. 
“Kobieta rie ma prawa być 

brzydką”, twierdzi kategorycz- 
nie Oscar Wilde. 

Zdanie to nie pozbawione jest 
słuszności, gdyż sama natura 
dała zasadnicze podstawy. Ciało 
prawidłowo zbudowanej kobiety 
przedtsawia najdoskonalsze pię- 
kno plastyczne, na które składa 
sie estetyczna proporcja poszcze- 
gólnych części, miękkość i po- 
toczystość linii, wytwrność 
kształtów i doskonała ich har- 
monia ogólna. 

Najwyższy kult piękności fi- 
zycznej dała nam Grecya, której 
ideałem był jednak harmonijny 
współrzędny rozwój piękności 
cielesnej i duchowej. Apoteozę 
piękności kształtów kobiecych 
znajdujemy w rzeźbie- klasycz- 
nej w szeregu nieśmiertlnych 
posągów Wenery, na które do 
dziś dnia spoglądamy z najwyż- 
szym zachwytem. Grecy też, ci 
arcymistrze piękna plastycznego, 

.przekazali wszystkim następ- 
nym pokoleniom racjonalną za- 

sadę ubioru kobiecego, polegają- 
cą na podkreśleniu naturalnych 
kształtów ciała i zostawianiu mu 

absolutnej swobody. 
Klasyczne peplum lub tuniki 

opadały w spokojnych, harmo- 
nijnych fałdach wzdłuż postaci 
kobiecej, nie tamując swobody 
jej ruchów, a przeciwnie, uwy- 
datniając wdzięk każdego poru- 
szenia. Miękko układająca się 
draperya, w harmonijnych li- 
niach opływająca ciało nasze, 

i jest ideałem estetycznego ubio- 
ru ludzkiego. Ten ideał powinien 
służyć jako pewne kryteryum 
estetyczne, do którego wedle 
możności zbliżać się należy. 

jako silna bowiem, a często 
bardzo niebezpieczna rywalka 
Piękna zjawia się Moda, ta ar- 

bitralna władczyni, której tak 
bałwochwalczo hołdują legiony 
kobiet, nie chcące lub też nie 
umiejące wniknąć w konieczność 
pierwiastku istotnego piękna, nie 
zbędnego do estetyki stroju ludz- 
kiego. Pierwiastek ten zaś po- 
gwałcony zostaje, ilekroć moda 
narzuca nam czynniki, zasadni- 

I czo zmieniając naturalny kształt 
ciała ; dosyć wspomnieć takie 
krynoliny lub tiurniury, robiące 
z kobiety jakąś odrutowaną ka- 
rykaturę, w bombiastych po- 
twornościach zatracającą do- 
browolnie najwyższe piękno, ja- 
kiem Natura w przyrodzonych 
kształtach jej ciała tak hojnie 
ją obdarzyła. 

Kobieta jednak często dziw- 
nie bezkrytycznie poddaje się 
tyranii mody, która jest niczem 
więcej tylko wynikiem kapry- 
su kilku lub kilkunastu jednos- 
tek, kaprysu nie opartego najczę- 
ściej na żadnym kanonie p:;kiia, 
lecz wynikłego z przelotnego u- 

podobania, dążenia do ciągłej 
zmiany i rozmaitości. Zdrowy 
zatem rozsądek i bodaj szczypta 
dobrego smaku nakazuje odrzu- 
canie i niestosowanie się do wy- 

I bryków .nody, o ile wkracza ona 
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w dziedzinę dziwactwa i potwor- 
ności 

Niestety jednak, wiele kobiet 
nie posiada należytej odwagi 
zaprotestowania przeciw dziwo- 
lągom, przez wszechwładną mo- 

dę narzucanym, chyba że dojdzie 
ona do takiego nonsensu, jak 
niedawno projektowane “jupes- 
culottcs”, które jednak wobec 
wyjątkowo silnego oporu ze 

strony kobiet nie zdołały wywal- 
czyć sobie najmniejszej popu- 
larności. Przykład ten może być 
dowodem, iż zgodny opór ogó- 
łu kobiet może z łatwością obró- 
cić w niwecz nielogiczne zaku- 
sy mody, która częslo wchodzi 
w kolizyę nietylko z estetyką, ale 
i z hygieną. 

Przez długie lata naprzykład 
hyjpcnisc* protestowali przeciw- 
ko gorsetom, uciskającym w 

wielce szkodliwy sposób organa 
wewnętrzne, położone w okoli- 
cy pasa; moda zaś stale nakazy- 
wała, aby kobieta w pasie mia- 
ła możliwie jaknajmniejszy ob- 
wód, a kobiety ślepo zastosowy- 
wały się do jej nakazów, nie ba- 
cząc na własne zdrowie i nie 
zastanawiając się, że jednocze- 
śnie wykraczają przeciw hygie- 
nie i estetyce. 

Obecnie od paru lat moda prze 
stała wymagać od kobiet śmie- 
sznej figury osy, a przeciwnie, 
dąży do utrzymania możliwie 
płynnej linii ciała, zbliżonej do 
jego naturalnych zarysów. 

I kobieta współczesna, głucha 
dotąd na bezustanne nawoływa- 
nia hygienistów, upominających 
ją w imię \^ględów zdrowot- 
nych, głucha na głosy artystów- 
plastyków, przypominających 
jej, iż Wenus Milońska nic skła- 
da się bynajmniej z dwóch zbli- 
żonych do kuli kształtów, możli- 
wie jaknajcieńszym przesmy- 
kiem połączonych — kobieta na 

żądanie mody rozstaje się wre- 

szcie ze swą "wyciętą" figurą. 
Wstyd tylko przejmuje, iż bcz- 
krytyczność i ślepy instynkt ma- 

sowy nie pozwolił jej uczynić 
tego dobrowolnie w imię wznio- 
ślejszych ideałów bezskutecznie 
przez czas tak długi jej okazy- 
wanych. 

Dwa bowiem, niestety, spoty- 
ka się typy kobiet, kobieta lal- 
ka, bezmyślny manekin do za- 

wieszania na sobie dziwolągów 
mody i przekształcania się na jej 
rozkaz w strojne czupiradcłko, 
i kobieta- człowiek, istota czu- 

jąca i myśląca, dbająca przede- 
wszystkicm o swoją stronę du- 
chową, nie zaniedbująca jednak 
bynajmniej swej powierzchowno- 
ści; przeciwnie, w wysokim 
stopniu dbała o swój zewnę- 
trzny wygląd, lecz zastosowują- 
ca go do wymagań istotnego pię. 
kna, a nie do bezsensownych 
wybryków mody. 

Nie chcąc zbyt silnie wyróż- 
niać się swym wyglądem, kobie- 
ta zmuszona jest dostosowywać 
się do wymagań mody, lecz czy- 
nić to powinna bardzo ostrożnie 
i względnie, biorąc z mody tylko 
to, co nie wykracza przeciwko 
estetyce i co odpowiada jej indy- 
widualnym warunkom zewnętrz- 
nym. To bowiem, co pięknie u- 

biera kobietę wysoką i smukłą, 
nie odpowie zupełnie swemu ce- 

lowi,^ ile zastosowane bidzie 
do osoby pełnej i niedużego 
wzrostu. 

Przy odpowiednio rozwinię- 
tym dobrym smaku i poczuciu 

estetycznem, kobieta zawsze do- 
brać może krój i barwy ubrania, 
które staje się nalciytcm tłem 
i dopełnieniem jej urody. 

Główna zasada estetyczna jest 
tu niezmienna — suknia powinna 
uwydatniać zasadnicze linje cia- 
ła, a nie doprowadzać ich do ka- 
rykatury w imię wymagań mo- 

dy. Gładka, obcisła lub też w 

swobodne fałdy układając* się 
suknia jest najodpowiedniejszem 
ubraniem dla osoby proporcyo- 
nalnie zbudowanej i rozwiniętej 
fizycznie. Nie często jednak przy- 
roda jest tak uprzejmą, aby dać 
nam kształty bez zarzutu, a ko- 
bieta pragnie zwykle ubraniem 
wypełnić te braki Dążenie to 

jest naturalne i możliwe do osią- 
gnięcia przy należytem zastoso- 
waniu barwy i kroju ubrania. 

Wiadomo jest naogół, iż w 

barwach ciemnych wygląda się 
szczuplej niż w jasnych, ii 
wszelkie linie poprzeczne na su- 

kni czynią figurę tęższą, podłu- 
żne zaś wyszczuplają ją; suknia 
powłóczysta dodaje nam wzro- 

stu, krótka zaś ujmuje i rozsze- 

rza kształt postaci. Są to złudze- 
nia wzroku ogólnie znane, które 
jednak kobiety nie zawsze wyzy- 
skać umieją, kierując się bez- 
krytycznie wymaganiami mody. 

Tu właśnie kobieta wykazać 
może swój dobry smak i umieję- 
tność zaakceptowania swej in- 
dywidualności, która jest niezbę- 
dną cechą dobrego ubierania się. 
Każda wytworniejsza kobieta o 

estetycznie wyrobionym guście 
powinna wytworzyć sobie pe- 
wien typ ubrania najbardziej pod 
kreślający jej indywidualność 
zewnętrzną. 

Powinna ona znaleźć odpowie- 
dnie dla siebie kftlory materya- 
łów, najbardziej zastosowane do 
swej urody kształty sukni, ka- 
pelusza i uczesania, i te, z ma- 

łcmi, nicodzownemi. co pewien 
czas zmianami, stale sobie przy- 

| swoić. Wtedy tylko wytworzy 
ona indywidualną całość zewnę- 
trzną, odpowiednią dla danej o- 

soby i jej tylko właściwą, dają- 
cą pewien trwały zarys wzroko- 
wy, urozmaicony zmieniającemi 
się szczegółami, stały jednak w 

swej zasadniczej formie. 
Nie odbiegając w ten sposób 

od mody, uniknie ona szablonu 
i bezmyślności, oraz zaznaczy 
indywidualność swych estetycz- 

nych upodobań, umiejących za- 

stosować się do pewnych, odręb- 
nych cech jej właściwości fizycz- 
nych. 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 

Oprócz "Zgody" tygodniowej Zwio- 
zę k Narodowy Polski wydal* Jeazczo 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
plamo codzienne, polityczna, • poleca- 
ne I literackie. Prenumerata wynoal- 
Hf dawniej $3.00, a obecnie zoatała 
zniżona na $2.00 rocznie. Półroczni* 
wynoal $1.00, a kwartalni* $0 ,e*n> 
tów. 

Dziennik Związkowy wychodzi co- 
dziennie o 8-mlu stronicach, jest na> 
tahszem pismem polskiem w Amery- 
ce. kosztuj* bowiem prawi* (yl*. c» 

gazeta tygodniowa. 
Kto chce poznać wartość I pożyte 

czność Dziennika Związkowego, niech 
nadeśle awćj adres, a otrzyma darmo 
kilka numerów na okaz. Bracia Zwtgs> 
kowcy, popierajcie swoi* własno 
dzienne pismo przed wngrsttuemj ła- 
nami. 

Adres: 
DZIENNIK ZWIĄZKOWY 

1400—1408 w. Di /islon et 
Chloago, III. 

Potrzeba dla Dziennika agentów w* 

wszystkich oeadaoh polskich. Prost- 
my zgłaszać alg po Informaoy* | w» 
maili. 
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