
P. T. STACH. 
t 

Tajemnice szczęścia, 
URYWKI. 

SZCZĘŚCIE W MAŁŻEŃ- 
STWIE. 

W związku z tem, co powie- 
działem poprzednio, stoi obowią- 
zek żony, ażeby sitaraia się o u- 

trzymywanie całego mieszkania 
we wszystkich jego częściach, w 

jak najstaranniejszym porządku. 
Ani brak czasu, ani brak fundu- 
sjzów ocJpowiednich, ani żaden in- 
ny powód nie może jej usprawie- 
dliwić, gdy ten najważniejszy 
swój obowiązek jako gospodyni 
zaniedbuje. Czystość i ład taki, 
aby wszysitko było na swojem 
miejscu, żeby nic się nie „zarzu- 

cało", żeby niczego nie trzeba 
stzukać godzinami, ażeby na za- 

wołanie i w razie potrzeby choć- 
by niespodziewanej i czysta i 

sporządzona należycie bielizna 

się znalazła, i w obec gości moż- 
na bez wstydu wystąpić, i kurz 
nie zalegał sprzętów dniami ca- 

łymi, itp., — wszystko to nawet 

w najuboższych domach jest mo- 

żliwem, jeżeli gospodyni jest do- 

brą: a wszystko to tak jest? pc- 
trzebne do szczęścia] małżeń- 
skiego, jak powietrze do oddy- 
chania, bo każde wykroczenie 
przeciw temu musi wprowadzać 
w złe usposobienie i zły humor 
męża, zwłaszcza jeśli on ma spo- 
sobność porównywać z tern inne 

schludniejsze i porządniejsze o- 

gniska domowe u krewnych lub 

znajomych, a niejedna <* drobno- 
stka świadcząca o niedbalstwie 
gospodyni, do swarów, kłótni, 
wybuchów gniewu doprowadzać 
może. Dom, mieszkanie "własne, 
to nieograniczona dziedzina wła- 
sności i rządów pani domu; za 

wszystko, co w nim jest i jak w 

nim jest, ona jest odpowiedzial- 
ną. Niezmiernie ważną jest rze- 

czą, by mąż z tych rządów i te- 

go utrzymywania domu nietylko 
osobiście był zadowolony, nie- 

tyiko w porównaniu z innymi do- 
mami o ile możności nic nic miał 

co zarzucenia, ale także, ażeby 
mógł się czy to tym ładem, czy 
blaskiem czystości i porządku, 
czy wreszcie gustownością w u- 

rządzeniu pochlubić przed obcy- 
mi. 

Jednakowoż, — może kogo 
zadziwi moja uwaga, — trzeba 
w tem unikać przesady.xSą bo- 
wiem niektóre kobiety, które pod 
tym względem wykraczają zbyt- 
nią pedanteryą i niemiłą przesa- 

dą. Znam cacka mieszkań, w któ- 

rych sam pan domu jednakowoż 
czuje się niejako obcym i go- 
ściem, bo zbyt troskliwa o po- 
rządek żona jego nie pozwala mu 

swobodnie wchodzić do pewnych 
izb, zapalić fajki lub cygara z o- 

bawy o firanki, używać dowolnie 
niektórych przedmiotów włas- 
nych, ale przez nią dla gości tyl- 
ko przeznaczonych. Otóż obok u- 

trzymywania skrupulatnego ładu 
i porządku, należy dbać o to, a- 

żeby mąż istotnie czuł się w do- 
mu, gdy przyjdzie do siebie, aże- 

by mu było swojsko i wygodnie, 
ażeby nie czuł się obcym, jak w 

gościnie. 
Należyty takt, w połączeniu z 

serdecznem przywiązaniem do 

męża i dbałością o jego wygody 
i zaspokajanie potrzeb codzien- 

nego życia, dla rozsądnej kobiety 
będą tu przewodnikami. Dokła- 
dne poznanie upodobań, nawy- 
czek, potrzeb nabytych zwycza- 

jami, życzeń męża, także i tu 

niezbędnie jest potrzebne. Po- 
znawanie się wzajemne i stoso- 

wanie się do tego, o czem tyle ra- 

zy wspominam, także i tu jest 
rzeczą bardzo ważną. 

Do tego należy, że krótko tu 

wspomnę o tem, dbałość o kuch- 

nię, bez względu na to, czy żona 

sama gotuje, czy też utrzymuje 
kucharkę. Jeżeli mąż w domu nie 
znajdzie odpowiedniego dla sie- 
bie posiłku, to szukać będzie i 

znajdzie go łatwo gdzieindziej, a 

z tego wyniknie i stronienie od 
domu i trwonienie niepotrzebnie 
pieniędzy. Niezawodnie niejedna 
żona zrobiła już to doświadcze- 
nie; w jej ręku leży zapobieżenie 
tfnui. 

Ważną tedy dla żony jest rze- 

czą zaraz w pierwszych czasach 
pożycia zapoznać się jak naj- 
szczegółowiej z upodobaniami i 

nawyczkami męża. Troskliwa żo- 
na starać się będzie badać, co 

mężowi się podoba, a co nie po- 
doba w jej gospodarowaniu, wy- 

badywać nieraz będzie matkę lub 

siostrę męża, któ^ dawniej go 
znały i najlepiej są obznajmione 
z jego potrzebami, a wreszcie i 

jego samego wypytywać będzie 
o jego życzenia lub zdanie i do 

tego postara się zastosować. 

Wspomniałem jednak, że żona 
ma jeszcze jedno wzniosłe i wa- 

żne zadanie do wypełnienia w ro- 

dzinie i w obec męża, i że o tem 

osobno pomówię. 
Dziwną może niejednemu, czy- 

tającemu te moje uwagi, wyda 
się rzeczą, że dotychczas nigdzie 
nie wspomniałem o najważniej- 
szym pierwiastku -wszelkiego 
szczęścia na ziemi, a zatem i 

szczęścia w małżeństwie, t. j. o 

religijności i pamiętaniu o Bogu, 
o przykazaniach Jego i Jego Ko- 

ścioła, o stosowaniu się do nauk 

tego Kośeioła i postępowaniu 
zgodnem z temi naukami. 

Nie czyniłem tego i właściwie 

czynić tego nie chcę najprzód 
dlatego, że przekracza to moją 
kompetencyę, jako człowieka 

świeckiego. Pozostawiam to 

księżom w konfesyonałach i na 

ambonach, a wreszcie i w ich 
dziełach: wymowniejsi oni i bar- 

dziej przekonywujący będą ode- 
mnie. Powtóre uważam za rzecz 

tak naturalną, że człowiek niere- 

ligijny szczęśliwym być nie mo- 

że, iż wcale dla zupełnie niereli- 

gijnych ludzi nie piszę. Uważał- 

bym to za groch rzucany o ścia- 

nę gdybym niereligijnego zupeł- 
nie człowieka chciał uczyć zyski- 
wać szczęście na ziemi, czy to w 

pożyciu małżeńskiem, czy w po- 
życiu rodzinnem, czy w obcowa- 
niu z innymi ludźmi. 

Tutaj jednakowoż muszę zro- 

bić pewien wyjątek*i sprawę tę 
poruszyć, gdyż inaczej nie wyko- 
nałbym zadania, które sobie po- 
stawiłem. 

Ludzi, a zwłaszcza mężczyzn 
głęboko i szczerze religijnych, 
wypełniających istotnie wszelkie 

przykazania Boże i kościelne i 
szczerze starających się naprawić 
wszelkie przekroczenie, jakie im 
się zdarzy zrobić pod tym wzglę- 
dem — ludzi takich w naszych 
czasach znajduje się niestety sto- 

sunkowo mało. 
Świat zewnętrzny, z którym 

człowiek, a zwłaszcza mężczyzna 
ustawicznie się styka, na każdym 
niemal kroku działa ostudzająco 
na gorliwość religijną ■ człowie- 
ka, i wydziera mu nieraz wiarę 
zupełnie, a ma na to tak rozliczne 

sposoby, że prawie tylko albo 
zupełny prostaczek, mało maący 

z tym światem do czynienia, al- 
bo człowiek naprawdę i głęboko 
uczony, — należycie przeciw tym 
atakom są uzbrojeni. Inni tak 
zwani średnio wykształceni, któ- 

rych przecież jest najwięcej, naj- 
częściej ulegają i stają się albo o- 

ziębłymi, albo obojętnymi w wie- 
rze, albo wreszcie wprost niewie- 

rzącymi i szydercami. 
Pomimo tego u większości z 

nich nie "zamarła zupełnie wiara 
prawdziwa i nie przycichł zupeł- 
nie głos sumienia, a przy pew- 
nych ważniejszych wydarze- 
niach życiowych w nich się odzy- 
wają i ich ratują. 

Ludzie tacy narażeni bywają 
na największe niebezpieczeństwa 
utraty zbawienia. Nieszczęśliwy 
ten zwodniczy ludzki rozum w 

zetknięciu się ze światem zewnę- 

trznym okrywa ich niewidzialną, 
a przecież nieprzenikalną szatą i 

zasłoną pychy, która niegdyś z 

aniołów uczyiiiła chartów, i nie 
dozwala im dostrzedz tego, co dla 

nich najważniejsze, a przytłumia 
głos serca i uczucia, w którem 
sumienie i miłość Boga obrały 
główne mieszkanie. 

Bez porównania mniej ulegają 
temu wpływowi świata kobiety, 
dlatego właśnie, że one ^sercem 
dużo się kierują. Kobieta nie po- 
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trzebuje być ani prostaczką ani 
bardzo uczoną, aby była szczerze 

religijną, dużo kobiet średnio i 
bardzo wykształconych, choćby 
nie były uczonemi, bywa religij- 
nemi, podczas gdy mało jest ta- 

kich mężczyzn, skoro za "wy- 
kształconych" się uważają, a w 

rzeczywistości bywają tylko pół- 
mędrkami nie dostającymi się na 

najwyższe szczeble wiedzy. 
Otóż i ważne' i piękne zadanie 

kobiety: wpływać na męża, któ- 

ry może przestał być szczerze re- 

ligijnym, ażeby nie ulegał zgub- 
nym tym wpływom śwatowym i 
szczerze do Boga się nawrócił. 

Nie radzę tu bynajmniej tego, 
by żona pouczała męża o rze- 

czach. religijnych, ażeby uczyła 
go na nowo zapomnianych zasad 

wiary, ażeby go ganiła, łajała, 
sprzeczała się z nim o te sprawy 
i w dysputy z nim się wdawała, 
z których nie zawsze wyszłaby 
zwycięzko: wszystko to, zamiast 
prowadzić do celu, mogłoby po- 
psuć sprawę; wszystko to nale- 

ży do kapłana lub innego mądre- 
go mężczyzny, jeżeli tenże riia 

jaki sposób wpływania na takie- 
go mężczyznę. 

Ale radzę, by żona taka takto- 
wnem swem postępowaniem, 
przykładem, cierpliwem ubocz- 
nem przekonywaniem, korzysta- 
niem z nadarzających się róż- 

nych sposobności i tysiącznymi 
innymi sposobami, które jej serce 

poradzi, wpływała na to, ażeby 
głos sumienia i wrodzone z pew- 
nością uczucie, jakoteż za młodu 

nabyte nauki, umysł męża rozja- 
śniły i otworzyły mu oczy na to, 
co dla niego i jego rodziny prze- 
cież jest najważniejsze. 

Wspomniałem raz o znakomi- 
tem dziele Sienkiewicza p. t. 
"Rodzina Połanieckich." Znowu 

radzę każdej małżonce czytać pil- 
nie i uważnie tę powieść. Jego 
Stach Połaniecki był człowiekiem 
bardzo wykształconym, choć nie 
uczonym, i tak "mądrym", że po- 
czciwa jego Marynia nieraz ten 

rozum podziwiać musiała. Ona 

zaś, ta Marynia, była kobietą ró- 
wnież bardzo wykształconą, choć 
nie tak jak "Stach" mądrą; była 
też szczerze religijną.Uczyć "Sta- 
cha" nie ośmieliłaby się ona ni- 

gdy, gdyż był*on o tyle "mądrzej- 
szym" od niej; cierpiała jednako- 
woż, widząc, że Stach ten tak o 

"bojętnym był dla religii. Stach 
schodził też na bezdroża, bo mi- 
mo swego rozumu był człowie- 

kiem zwykłym, skłonnym do u- 

padku. Ale przecież nakoniec 

przyszło do tego, że Stach pew- 
nego razu wieczorem ukląkł do 

pacierza dawno zaniedbywanego 
i odtąd już "służbie Bożej" odda- 

wał się wraz z Marynią, ile razy | 
tylko miewał sposobność. Jakim 
do tego przyszło sposobem? Czy 
jakie nadzwyczajne zdarzenie do 

tego doprowadziło? Nie: głównie 
do tego doprowadziła Marynia 
swojem postępowaniem nadzwy- 
czaj taktownem, ale wysoce ser- 

cowem; serce Maryni z głową 
Stacha później najcudowniejszą 
utworzyły harmonię... 

O tak, czytajcie tę powieść 
małżonkowie i małżonki; nau- 

czycie się z niej więcej, niż z ty- 
sięcy "niesłychanie zajmujących" 
roma'nsów!... 

(Ciąg dalszy nastąpi we 

czwartek w przyszłym tygod- 
niu}.. 
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REV. C. S. Qt7INN. 
St. Louis, Mo., 25go lutego, 1905 r. 

Słowa pochwały dla firrąy Kobolo Tonik 
Medicine Co., Chicago, UL 

Do cierpiącej ludzkości! 
Cierpiałem przez kilka lat na cho- 

robę sercową, i ogólne osłabienie, 
lecz nie mogłem doznać żadnej ulgi 
aż na szczęście dano mi Tonlk Kobo- 
lo, dzięki któremu czuję się tak zdro- 
wym jakr nigdy w życiu. 

Nic dziwnego ża polecam tę medy- 
cynę z całego serca. Wiem że ona 

przyniesie radość i szczęście nia je- 
dnej cierpiącej rodzinie, tak jak mnie 
uszczęśliwiła. 

Bardzo wdzięczny Jestem firmie 
Kobolo Tonie Medicine Co. i pozo- 
staję (Ks.) C. S. Qu!nn, East St. Louis. 

Butelka togo lekarstwa kosztuje $1.00, a nabyć 

i a moftna we wazystklch aptekach lub u Kobolo 
?onic Medicine Co., 820 Milwaukee Ave., Chicago. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonu- | 
jo wszelkie pra- i 

) ce podług najno- j 
WBzeeo BTitemu 

1 po najnlźazych cenach. 

606 West 18t» ul., uS'„'k5i,. 
Godziny ofisowa: od 8ej rano do 9 wlecz.' 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

DR. J. A. CHRZANOWSKI, 
DENTYSTA 

Codzień od 9 rano do 8 wiecz. 

179 W. DljlsIoilSL 25 fi™ 

Columbia Dental Parlors, 
712 Milwaukee Ave., 

róg Noble ulicy. |ł 

Aby oprowadzić w użytek naszą nową 1 oryginalną metodę denty- 

sty ki bez bólu, ofiarujemy następujące specyalne ceny na krótki 
czas tylko: / 

22 karatowe złote korony $3.75 
Mostkowa robota $3.75 
Cały garnitur zębów.... $5.00 

Złote "fillings" $1.0 U 
Srebrne "fillings". 50c 
Cementowe "fillings" 25c 

BEZPŁATNE U KKUłYAiMłi itijuun ujcia duuu( 

COLUMBIA DENTAL PARLORS,7'2 
DR. COCOLINSKI, właściciel. 

Wyszło co tylko okazałe dzieło 
w dwóch tomach p. t. 

Z ILLUSTRACYAMI 
przez JULIANA BACZYŃSKIEGO. 

" ■ 

Dzieło to, objętości 944 stronnic, 
zawiera około 200 pięknych illa- 

stracyi, które przedstawiają por- 

trety królów, hetmanów, wybi- 
tnych mężów, zabytki history- 
czne, jak zbroje, starożytne zamki 

epizody z biterw i wiele mapek. 
Dzieło opracpwane starannie 
podłng najnowszych źródeł, na- 

pisane językiem czysto-polskim 
przystępnie i zajmująco. 

Cena egzemplarza 
oprawnego $2.50. 

Opłata poozty • 

22o. 

NABYĆ MOŻNA W ADMINISTRAOYI 

Dziennika Chicageskiegn, 
141—143 w. DWIslon Ulloa, 

CHICAGO, ILL. 


