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“UCZMY DZIECI IMŁO- 
DZIE2 JCZYTAĆ!” 

Niema chyba dziecka, ktoreby 
t»ie lubiało czytać opowiadań i 
powieści, a por;ewal umysł dzie- 
cka jeat bardzo wrażliwy i poda- 
tny. to więc, co ono czyta wy* 
ariera dodatni lub azkddliwy 
wplyiw aa Jego duszę i charak- 
ter. 

Obowiązkiem więc matek 1 
wychowawczyń jest, wiedzieć za- 

wsze, ce dziecko czyta i kształcić 
•d najmłodszych lat, od dzieciń- 
stwa smak naszych dzieci do czy- 
tania. 

Niestety, czytania te są najczę- 
ściej przez nas zaniedbano; bar- 
dzo niejasno czynimy starszym 
dzieciom zastrzeżenia, żeby od- 
powiednie książki wybierały, na- 

wiasem mówiąc, nie wytłumaczy- 
wszy nieraz, jakie książki uwa- 

żamy za odpowiednie dla nich. 
Nie liczymy się takie z tem, że 

książki “zakazane” różną drogą 
Ido naszych młodydh się dostają, 
bądź to przez usłużnego kolegę 
lub koleżankę, bądź to przez nie- 
sumienną czytelnię i że książkę 
taką chowa się i czyta ukradkiem. 
Czasem matka spojrzy co dziec- 
ko czyta i jeśli tytuł nazbyt nie 
uderzy swą jaskrawością, prze- 
chodzi nad tem do porządku 
dziennego. * 

'Ależ bo ogół naszych matek 
tak mało czyta, tak słabo zna li- 
teraturę tak swoją jak i cudzo- 
ziemską, tak. niewiele naszych in- 
teligentnych kobiet kształci się i 
poważnie czyta lub choćby śledzi 
recenzye. Jakże więc nieprzygo- 
towane mogą kierować czyta- 
niem dzieci 1 młodzieży? 

Wyrabiać dfc/bry smak dzieci 

należy od najmłodszych lat w u- 

braniu, w uczesaniu, w dobrem 
ułożeniu, w zamiłowaniu porząd- 
ku i pewnej estetyki w otoczeniu, 
nawet w jedzeniu, chodzeniu, kła- 
nianiu się i t. p. Bardzo wyrabia- 
ją pewność i pewien smak w ze- 

wnętrznym układzie ciała: gim- 
nastyki i sporty, ale o smaku bar- 
iizo ważnym, bodaj czy nie naj- 
ważniejszym, bo decydującym o 

umysłowoścl dziecka, najczę- 
ściej większość matek zapomina. 
Nie uczymy dzieci naszych czy- 
tać odpowiednio do ich wieku i 

rozwinięcia, nie zadajemy sobie 
tnżdHi, żeby tem czytaniem celo- 
wo i systematycązqje, tak jak 
każdą pracą nad dnieckiem, po- 
kierować I 

Dziecko Jest gąbką, w którą 
wszystko wsiąka, więc od naj- 
słodszych lat, od najpierwszej 
książeczki powinno czytać rze- 

czy wybrane, zacząć od arcy- 
dzieł. 

Ojciec nowej pedagogiki, PeS- 
tafozzi mówi: "Niema nic 
za dobrego dla dzieci" — i 
ma racyę. Jako karm dla 
ducha dziecka, wybierajmy to, na 

co nas stać najlepszego. I my 
mamy w naszej literaturze dzie- 
cięcej takich: Thompsonów, An- 
dersonów. Selmy l^agerlof, dzie- 
ła których są pięknie i suto ilu- 
strowane; dajmy je więc naszym 
dzieciom, gdyż dzieci luhją nade- 
wszystko barwne i piękne ryci- 
ny, a od pierwszej chwili, gdy 
książka zaczyna dziecko zajmo- 
wać, od samych podstaw zaczy- 
nając pracę nad czytankatni na- 

szej dziatwy, wchodzimy coraz 

dalej i na coraz odpowiedniejsze 
tory. 

Szkota A koszary i 
Waaka Akn«a*rrl w frrjko Polak m po #ł»f praw I mtln4 najnowaarrk amarr 

kaftaklrh. Po MOn* itriapiłf waran 
ki »roaaa papai1 

Dr. J4mmt K< 

Byłoby bardzo wskazanem, a- 

by matki odczytywały książki, 
zanim je dzieciom podadzą i nie 
zaniedbywały głośnego czytania 
z dziećmi, do czego jesienne i zi- 
mowe wieczory są tak odpowie- 
dnie. Dzieci baridzo lubią, gdy im 
się głośno czyta i dopowiada to, 
czego w książce nie domówiono. 

Stosownie z rozwojem dziecka 
winny wejść na plan książki po- 
ważniejsze. Korzystnie jest, że- 
by rzecz przeczytaną dzieci opo- 
wiedziały, wywiązuje się bowiem 
z tego najczęściej wymiana my- 
śli i krytyka, i dziecko zaprawia 
się do własnych sądów w kierun- 
kach tak: historycznym, społecz- 
nym jak i moralnym. Nie należy 
dziecka zrażać krytyką, jeśli 
przedmiot jakiś w innem świetle 
1 z innego punktu przez dziecko 
jest widziany; należy zawsze, a 

więc i w tym wypadku szanować 
w dtziecku jego indywidualność, 
a nasze własne zapatrywanie po- 
dawać w formie delikatnej i o- 

gólnej, aby młodego umysłu nie 
mrozić i nie zniechęcać. 

Notowania, zapiski też wielką 
korzyść dla umysłu przynoszą. 

śledzenie systematyczne czyta- 
nia dzieci i młodzieży, nie wy- 
klucza bynajmniej osobistych u- 

pokfobań tychże co do rodzaju 
książek, bo tego lekceważyć nie 
można i z tem trzeba się liczyć. 

Postępując w ten aposgb, doj- 
dziemy już bez wysiłku do tego, 
że młodzież 17—>18 letnia, a więc 
w wieku naj krytyczniej szym, 
najwięcej zwykle wrażliwym na 

erotykę w życiu i książce, zasma- 

kuje w literaturze poważnej i 
prawdziwie pięknej i z przyjem- 
nością znajdzie czas, żeby czytać 
z zapałem szkice Szajnochy ł dzie- 
ła Dickensa, Szekspira, Goethe- 
go I inne historyczne, filologicz- 
ne i społeczne; śmiać się będzie 
z nieśmiertelnych typów Fredry 
i Moliera, nie mówiąc nic już o 

naszej nieśmiertelnej trójcy, ktc- 
rej utwory okflczytywać będzie, 
jak "biblię ojczystą.'* 

Umysł kształcony od najmłod- 
szych lat na pięknie w literatu- 
rze nabierze takiego smaku wy- 
kwintnego w czytaniu, tak już 
sam oddzielać będzie dobre ziar- 
no od plew, że literatura porno- 
graficzna, choćby w najpiękniej- 
szej szacie podana, nie zachwyci 
go, wałęsające się w różnych piś- 
midłach naidlzwyczajne — skan- 
daliczne opisy, nie pociągną, ra- 

czej wstręt obudzać będą. 
Dla debra więc naszych dziłcl 

i młodzieży, uważajmy i uczmy 
je, co i jak mają czytać 1 

KOBIETA. 

Pismo św. tak pisze o kobie- 
cie. 

"Kobieta święta i wstydliwa to 
łaska nad łaskami. Niema skar- 
bu, któryby wart był tyle, co 

czystość jej duszy". 
• * * 

Nasze Polki w imię tych azczy 
tnych wskazań i myśli, powinny 
gorliwie pracować nad odrodze- 
niem Ojczyzny, gdyż od nich za- 

leży wychowanie dzielnego po- 
kolenia i zbudowanie rodziny 

w ducha narodowym i Bożym. 
Was to rodaczki obawiał się 

nawet 1 “żelazny'* Bismarck, bo 
on wierzył na równi z poetą: 
“Oj, nie zginęła nasza Ojczyzna 
P<Ski niewiasty to czują!” 

* * * 

Teden z poetów tak pisze o 

kobiecie: 
Kobieta? A Ja wam powiadam 

zaiste. 
Gdy myśli porządne, a serce ma 

czyste, 
Gdy o dczczych uniesień i ma- 

rzeń jest wolna. 
Gdy szczerze dla drugich po- 

święcić się zdolna, 
Gdy ziemię swą kocha uczuciem 

poczciwem , 

Gdy myślą od pracy a* do Boga 

Och, wtedy kobieta jest świę- 
tem ogniwem. 

Które ziemię z niebem sprzęga1 

Wszyscy do rozkosznego żąda- 
ją iść nieba, — a mało co pomy- 
ślą. że wprzód cierpieć trzeba. 

J J.i 

UWAGI. 
Rodaice, uczcie dzieci swe mó- 

wić, czytać i pisać po polsku! 

Polki, czy już każda z Was 
złożyła ofiarę na Wydział Niepo- 
dległościowy? Zdaje się, że óiel 
Jest nas bowiem w Związku N. 
P. zwyi 30 tysięcy, gdyby więc 
każda z nas złożyła bodaj jedne- 
go d dl ar a, juiby było więcej niż 
30 tysięcy dolarów, a tymczasem 
wddżug umieszczanych list fun- 
dusz zbierany na rzecz naszej 
Ojczyzny i Braci nie doszedł na- 

wet do wysokości $10,000. Dalej 
więc do czynu; nie patrzmy na 

tych, którzy tylko mówić umie- 
ją o ofiarności na ten święty cel; 
my skażmy czynnie naszą ofiar- 
ność, okażmy, że naprawdę 
współczujemy z dolą sióstr na- 

szych w Europie, z dolą nie- 
szczęśliwych głodnych dziatek 
polskich! 

E dniem 19 września b. r. roz- 

poczyna się nauka języka pol- 
skiego w szkółkach sobotnich, 
prowadzonych przez Wydział 
Kobiet Z. N. P. Szkółki otwarte 

będą w następujących dzielni- 
cach: na Trójcowie, Wojciecho- 
wie, Bridgeporcie, Town of Lakę 
i w Arondale. 

W poniedziałek d. 21 września 
b. r. rozpoczął się w Chicago 
Sejm Związku Polek w Amery- 
ce. Siostrzanej Organizacyi śle- 
my życzenia jaknajpomyślniej- 
szych obrad, któreby godnie 
przedstawiły imię kobiety pol- 
skiej na ziemi amerykańskiej. 

Trzy nowe grupy żeńskie, trzy 
placówki, skąd krzewić będzie się 
miłość Ojczyzny — zorganizowa- 
ne zostały przez nasze dzielne 
Związkowczynie, a mianowicie w 

Lyndora, Pa. gr. 1764 To w. “Kró- 
lowej Jadwigi", gdzie prezeską o- 

brano, znaną z pracy na polu na- 

rodowem, p, Maryę Hydel. 

“Tow. Sokolic Bratnia Dłoń" 
w Chicago, 111. za inicyatywą p. 
Heleny Wasilewskiej, dyrektor- 
ki Wydziału Kobiet Z. N. P. 
przystąpiło do Związku N. P. ja- 
ko grupa nr. 1761. 

IZnana zaszczytnie p. Katarzy- 
na Szymkowiak w MoKeesport, 
Pa. energicznie zaagitowała i 
skupiła tamtejsze Polki, organi- 
zując Tow. “Wanda" gr. nr. 

1769. 
■Dzielnym organizatorkom na- 

leży się uznanie za ich pracę i 
starania, podjęte w celu rozwi- 
nięcia naszej największej w A- 
meryce organizacyi polskiej, ja- 
ką jest Związek Narodowy Pol- 
ski. 

“Szczęść Boże" nowym gru- 
pom! 

Zbliża się jasień; minął czas 

pikników i wycieczek, natomiast 
nadchodzi pora urządzania zabaw 
i balów przez rozmaite Towarzy- 
stwa. Należy jekłnak postawić 
pytanie: “czy wobec krwawych 
wypadków w Europie, wobec 
męczeńskiej śmierci naszych bra- 
ci na polach walk, wobec rozpa- 
czy żon i matek, sieroctwa i nie- 
doli dzieci, czy my możemy się 
bawić i tańczyć n W drwili, kie- 
dy siostry nasze rozpacznie ła- 
mią dłonie, opłakując śmierć lub 
kalectwo swych ukochanych, 
fcdy, na wołanie płodnych dzie- 
ci; "mamo, jeść!” serce im w 

piersiach z bólu pęka, wątpię, czy 
miłą może być taniec i muzyka. 
Wszak niemożliwem jest, aby 
nie stanęło przed nami widmo 
płodu i nędzy naszych braci i 
sióstr w chwili, pdy niebaczni sa- 

mi oddawać się będziemy tańcom 
ł muzyce. Nie czas, nie pora po 
temu! Fnke nie przystoi tańczyć 
i weselić się na grobach swych 
braci! 

Wprawdzie bale i zabawy u- 

rząrtzane są przez rozmaite To- 
warzystwa nietylko jedynie dla 
chęci użycia tańca i przyjemno- 
ści, lecz i dlatego, aby zasilić ka- 
sę danego Towarzystwa, skąd 
potem czerpie się fundusze na 

różne cele. Wstrzymanie wiec 

zabaw odbiłoby się niekorzystnie 
na kasach Towarzystw; lecz mo- 
żna temu bardzo łatwo zaradzić1. 
Zamiast balu, na którym skoczne 
dźwięki mazura przedrzeźniać by 
się zdały jęki i płacz rodaków 
naszych, — można urządzić 
przedstawienia amatorskie, na 
które złożyć się mogą odpowie- 
dnie sztuki; dalej koncerta połą- 
czone a odczytami naukowymi 
i t. p. Takie zebrania towarzyskie 
przyniosą nietylko dobry do- 
chód; przyniosą także korzyść 
moralną, a nadewszystko będą 
dowodem, że współczujemy nie- 
szczęśliwym ofiarom zaciekłości 
wrogów Ojczyzny naszej. 

Szczególnie zwracam się do 
(Młodzieży naszej, która z utę- 
sknieniem oczekuje chwili, kiedy 
to może potańczyć. Okażcie, że 
nie tylko bawić się potraficie, lecz 
umiecie także ponieść ofiarę z 

własnych przyjemności. Pamię- 
tajcie, że Polka, prawdziwa tań- 
czyć nie będzie, gdy kir żałobny 
okrył jej siostry. 

GRUPY 2EŃSKIE SKŁA- 
DAJA OFIARY. 

Na posiedzeniu Tow. “Ogni- 
wo" gr. 850 Z. N. P., zebrane 
członkinie rozważały nad* smut- 
nem położeniem Braci i Sióstr 
naszych za oceanem, gdzie mło- 
dzież nasza wałczy pod trzema 
zaborami nie za naszą wolność, 
ale przelewa krew za swych ty- 
ranów, a żony, matki i dzieci po- 
zostawione na głód i nędzę. 

Odczuwając tę straszną niedo- 
lę naszych Braci i Sióstr, zebra- 
ne panie uchwaliły jednogłośnie 
wyasygnować z kasy $100.00 na 

(fundusz niepodległościowy przy 
Zw. Nar. Polskim, wierząc moc- 
no w to, że Wydział Niepodle- 
głościowy przyczyni się do otar- 
cia łez naszym braciom, oraz o- 

swobddzenia naszej Ojczyzny 
Polski. 

Naród nasz przeżywa obecnie 
ważne chwile i nie powinien dzfe- 
lić się na partye i obozy i czas 

tracić na rozterki, ale wspólnemi 
i zjednoczonemi siłami dążyć do 
oswobodzenia Ojczyzny. W my- 
śli tej odzywamy się do Sióstr 
Polek, które nie należą do żad- 
nej polskiej organizacyi, aby łą- 
czyły się pod sztandar Związku 
N. P., gdzie znajdą wszystko to, 
co Polka na obczyźnie ukocha- 
ła: polską ideę! 

Władysława Krenz, prez. 
Konstancya Bucholz, sekr. 

Na posiedzeniu Tow. "Ognis- 
ko Domowe'’ gir. 1423 Z. N. P. 
uchwalono wyasygnować z kasy 
$15.00 na fundusz niepodległoś- 
ciowy Z.N.P. Poborczyniami z 

tej grnpy wybrane zostały pan- 
ny: iZbigniewa Żydhlińska i Sa- 
lomea Rymarkiewicz. 

Na zebraniu towarżyskiem z 

okazyi imienin p. Maryi Pluciń- 
skiej, żony właściciela składu ga- 
lanteryi, zebrano na ten sam cel 
$3-00- M. A. Kuflewska. 

NIE CZAS NA MODY. 
Między zabawami dzieci i mło- 

dzieży jest jedna: "Ojciec W-irgi- 
niusz uczy dzieci swoje." Towa- 
rzystwo, bawiące się. otacza oso- 

bę wybraną, którą nazywają o-, 

wym ojcem Wirginiuszem i ob- 
chodząc go dokoła, śpiewają pio- 
senkę, która kończy się słowy: 
"Dalej dzieci, dalej wraz, róbcie 
wszyscy tak jak ja" — a wtedy 
wszyscy powtarzają za ojcem 
Wirginiuszem to samo co on im 
wskazał. 

Ot zabawa, jak | inne w tym 
mdzajti, ale niestety coś podob- 
nego dzieje się i w życiu doros- 
łych. I my mamy swojego ojca 
Wirjriniusza, którego wszyscy 
naśladujemy: jest nim — menda. 

Nie wolno się stroik, jak się 
komu podoba, naraża to przecież 
na szykany ze strony licznych 
jej zwolenników i choćby moda 
wymyśliła najcudaczniejsze dzi- 
wolągi. to musi być dobre i ład- 

v ,v <; fjtr-S V 

**•— bo modne. “Hej, motdmisie, 
dalej wraz, ubierajcie się jak ja.” 

Wszechwładna ta moda nieda- 
wno kazała paniom nosić kape- 
lusze, jakby z głów swych pra- 
babek, i noszono je. Wspomina- 
my o wielkich kapeluszach, po- 
mimo, że nie są już przez panie 
noszone, lecz przytoczyliśmy to 
jedno, by wykazać, do jakich dzi- 
wolągów kte>jść może, niewyczer- 
pana w pomysłach, szukająca 
wciąż nowości, wszechwładna 
moda. 

Panuje ona oddawna, ale czy 
była często zmieniająca się, tak 
wciąż narzucająca się z nowo- 

ściami, jak teraz? iZdaje się, że 
nie! I niepomylimy się chyba, 
gdy powiemy, że poza korzyścią 
materialną, jaką osiągają mody- 
ści i modniarki przez ciągłe zmia- 
ny, nikt więcej korzyści nie osią- 
gnął. Bo i cóż skorzystał naród-, 
że panie się stroiły? Nic, zgoła 
nic, a nawet stracił, bo oto fata- 
łas*ki zajęły je tak dalece, że nie 
miały czasu myśleć o tern, o czem 

każdy dobry syn i córka swej oj- 
czyzny myśleć powinni. 

Są kobiety jednakże, które na 

równi z mężczyznami stają do 
pracy narodowej i w zupełności 
dorównywują mężczyznom, lecz 
niestety, tych mamy mało. 

Otóż dzisiaj, w tak ważnej 
chwili dla naszego narodu, po- 
winnyśmy obudzić się z upojenia 
myśli o modzie i zająć się praw- 
dziwą pracą narodową. Niech pa- 
nie nasze i w tym wypadku, jak 
pod względem mody, pójdą za 

głosem rodaczek i uczynią to sa- 

m<?: “Hej, Polki, dalej wraz, za- 

bierajcie się do pracy narodo- 
wej, jak i my.” 

ROZMAITOŚCI. 
CZEGO UCZĄ W SZKOŁACH 

ANGIELSKICH. 

Przy ciągle wymagającym się 
ruchu kołowym w wielkich mia- 
stach, przejście na drugą stronę 
ulicy staje się dla nieszczęśliwe- 
go przechodnia naprawdę zada- 
niem trudnem do spełnienia. Au- 
tomobile jadą jeden za drugim, 
tramwaje dzwonią co sekunda, 
dorożki i rowery krążą we 

wszystkie strony. Tworzy to 
zwarty (szereg, tamujący przej- 
ście przez ulicę. Jeżeli jednak 
chc«J się ktoniecznie przebyć tę 
przeszkodę, trzeba użyć niezwy- 
kłej zręczności, sztuki akrobaty- 
cznej 1 wiele zimnej krwi, aby 
wyjść całym i zdrowym z tego 
przedsięwzięcia. 

Pewien londyński profesor, 
Mr. H. Burgess, przejął się ta- 
kim stanem rzeczy i postanowił 
w jakiś sposób zapobiedz licz- 
nym wypadkom na ulicach miast 
pod kołami automobilów i noga- 
mi koni. Nie wziął się jednak do 
reorganizacjo ruchu kołowego, 
ale przeciwnie, do samych prze- 
chodniów. Według p. (Burgess, 
liczne wypadki na ulicach miast 
są z winy przechodniów, więc 

trzeba przedewszystkiem ich wy- 
kształcić. 

—„Ludzie nie umieją przecho- 
dzić przez ulicę — mówi — wię- 
kszość traci głowę, przeraża się 
bez powodu, źle wymierza prze- 
strzeń, lub oblicza czas potrze- 
bny na przejście ulicy przed na- 

dejściem jakiegoś pojazdu itp. 
Na specyalnych kursach w 

Clapton, profesor Rurgess daje 
swym licznym uczniom takie ra- 

dy: “Zanim macie przejść ulicę, 
rozejrzyjcie się na prawo i na le- 
wo Gdy osądzicie, że za późno, 
aby uniknąć jakiejś kolizyi, cze- 

kajcie cierpliwie, aż nastąpi prze- 
rwa w łańcuchu pojazdów, ale 
nigdy nie biegnijcie l Idąc pew- 
nym krokiem, prawie zawsze 
zdofacie ominąć zarówno auto- 
mobil, jak i dorożkę, jeżeli bie- 
gniecie, jesteście sami sprawcami 
katastrofy. 

Ale p. Rurgess nietylko teore- 

tyczne rady daje swym uczniom. 
•Aby z nich mogli korzystać w 

praktyce, ten niezwykły profesor 
wprowadza ich w najruchliwsze 
dzielnice Londynu i pokazuje im 

najlepszy sposób przechodzenia 
przez ulice. 
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^®t*wi®ni jeden przy drugim 
na brzegu chodnika, młodzi 
chłopcy muszą na dany znak iść 
naprzód i równym krokiem prze- 
chodzić przed toczącym się om- 
nibusem — automobilem. Czasa- 
mi gwizdnięcie zatrzymuje ich 
na mńejscu, czadami cofają się 
i t. d. 

Taka nauka poza swoim bez- 
pośrednim celem, rozwija też w 

chłopcach odwagę, zimną krew, 
karność i wiele innych zalet. An- 
glicy to rozumieją, a więc kursy 
p. Burgess’a są zawsze pełne. A 
czy miałoby to p*o wołdze nie u 
nas? 

KOBIETA ŻOŁNIERZ. 

Kie o samarytankach mowa, nie 
o stalowych duszach takich ko- 
biet, jak Emilia Platerówka. Dla 
kobiety rzemiosło wojenne otwie- 
ra i inne warsztaty. Przedewszyat 
kiem cała legia wojskowych u- 

rzędników kancelaryjnych, któ- 
rzy zdała od terenu wojny admi- 
nistrują skomplikowaną machiną 
wojenną, prowadzą kasowość wo 

jenną, zarządzają magazynowa- 
nie żywności, uzbrojenia, amuni- 
cyi, rynsztunku — mogłaby sna- 
dnie być zastąpiona energiczne- 
mi niewiastami — jak to się czę- 
ściowo dzieje we Erancyi, a z 

konieczności i w naszych /poczy- 
naniach powstańczych. Do biu- 
rowej pisaniny mobilizacyjnej 
nawet lepszą okaz aj e się skrom- 
na w żądaniach i wytrwała ko- 
bieta, niż żołnierz rwący się do 
boju. 

I eren operacyi wojennych, te- 
ren podstawy wewnątrz .kraju 
jest połączony siecią telegraficz- 
ną i telefoniczną. I tu kobieta 
może sunąć ramię <k» ramienia 
obok mężczyzny, życiem odpo- 
wiadając za szybkość komunika- 
cyi. Przy komendach etapowych 
mogą szoferki a nawet awiator- 
ki spełniać funkeye roznosicielek 
rozkazów, nie koniecznie do linii 
bojowej, gdzie trzeba wielkiego 
hartu ducha. Wreszcie na terenie 
operacyjnym służbę przy pro- 
wiantach, kasach i przy bagażu 
żołnierskim, służbę w twier- 
dzach, na stacyach telegrafu is- 
Itrowego można włożyć na wy- 
brane niewiasty, a zwłaszcza 
przy adjutanturach, gdzie pisani- 
ny nawet w boju jest bez końca. 
Ale tu trzeba prócz zdrowia cia- 
ła, wytrzymałości na chłód, głód, 
brak snu, prócz wzwyczajenia się 
do ciągłej jazdy na wozie i sta- 

lowej wytrzymałości na grozę 
śmierci — trzeba i znaczniejsze- 
go wy kształcenia frontowego i 

technicznego wojskowego. Mimo 
to można twierdzić, że na milio- 
ny młodych kobiet, znalazłyby 
się tysiące, któreby zluzowały 
tysiące oficerów i podctficerów, 
którzyby znacznie więcej zdzia- 
łali, stając bezpośrednio w ogniu. 
Tylko improwizowanie kobiet- j 
żołnierzy dziś jest rzeczą nie- j 
zmiernie trudną. Która kobieta 
nie przeszła twardej szkoły woj- 
skowej, może być użyta jako żoł- 
nierz tylko na terenie podstawy, 
spokoju, lub na etapach. 

Dla kobiety przyszłości — i li- 
nia bojowa otworem stać będzie 
do sławy lub śmierci. 

DLA KOGO Się STROJĄ. 
KOBIETY. 

Kobieta, która nie ubiera się 
tak debrze jak tylko umie i je9t 
w stanie — nie jest prawdziwą 
kobietą. Ale dla kojęo stroją się 
właściwie kobiety? Jak chyba 
nikt nie wątpi, że grecka Helena, 
egipska Kleopatra lub inne sław- 
ne piękności historyczne i współ- 
czesne, ubierały się bardzo do- 
brze, to jednak zostaje kwestya 
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otwarta, dla kogo czyniły i czy- 
nią owe miłe zresztą wysiłki toa- 
letowe? Objawiają się vv tej spra* 

trzy szkoły, wie trzy zdania, 
rzecby można. 

Pierwsza z nich utrzymuje, źe 
kobiety ubierają się pięknie dla 
mężczyzn, druga, żc czynią to 
•dła innych kobiet, dla pobudzenia 
w nich uczucia zazdrości. Trze- 
cia teorya głosi wreszcie, że 
wchodzą tu w grę czysto egoisty- 
czne pobudki. Gdzie jest słusz- 
ność? 

Rozumie się samo przez się, ie 
mężczyźni są zwolennikami pier- 
wszej teoryi. Prawdopodobnie 
mają nawet racyę; piękna suknia 
kobieca, poświęcona jest pierwo- 
tnie mężczyźnie. Długie, długie 
czasy upłynęły, zanim przyjęto i 
inne teorye. 

W przedhistorycznych czasach 
był jedyny sposób dla kobiet po- 
dobania się mężczyźnie, miano- 
wicie ukazanie w najpowabniej- 
szem świetle swych zalet fizycz- 
nych, do czego w wielkiej mierze 
przyczynia się, piękny, gustow- 
ny strój. 

Zwolennicy drugiej teoryi uza- 

sadniają swoje stanowisko twier- 
dzeniem. że przeciętny mężczy- 
zna nie zwraca uwagi na te szcze- 

py stroju kobiecego, które w 

pierwszym rzędzie przeznaczone 
są do pobudzenia jego uwagi 
czy zmysłów. 

Kobieta poświęciła nieraz po- 
łowę swej duszy, całe swoje na- 

tchnienie skoncentrowała w ja- 
kiejś subtelnej linii ubioru, w ja- 
kimś fałdzie lub iluzyi... Bar- 
barzyńca mężczyzna, nie widzi 
tego, nie uznaje... Jego oczy 
brną za czemś więcej realnem, 
więcej oczom i zmysłom się po- 
dobającem. Wzrok jego śledzi z 

zajęciem linie jej biustu, liczy 
niemal uderzenie pulsów pod 
przejrzystą gazą — lub usiłuje 
odgadnąć z fałdów i załamań 
kształt jej bioder i nogi!... Męż- 
czyźni zwracający uwagę na 

subtelniejsze szczegóły toalety 
prócz stanika lub pończochy — 

należą do nielicznych wyjątków. 
Liczba zwolenników trzeciej 

teoryi jest nader szczupła. Wła- 
ściwie są to zwoleniczki, a nie 
zwolennicy. Kobieta ubiera się 
sama dla siebie. Robi to podobne 
wrażenie prawdy, jak kucharz 
gotujący smaczne potrawy — dla 
samego siebie. 

Jakiekolwiek bądź zajmiemy 
stanowisko—jedno trzeba stwier- 
dzić: kobieta powinna st&rać się 
podobać mężczyźnie i w grani- 
cach wytyczonych prze* moral- 
ność i przyzwoitość — nie po- 
winna odrzucać żadnych środków 
prowadzących <do tego celu. 

Puhar życia byłby słodki, gdy- 
by weń od czasu do czasu łzy nie 
kapały. 
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