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Tajemnice szczęścia. 
URYWKI. 

SZCZĘŚCIE W MAŁŻEŃ- 
STWIE. 

■» » •'*1 
(Dokończenie). 

Na zakończenie moich dotych- 
czasowych uwag, których nie 

wyczerpałem bynajmniej, ale 
które już po winny by wystar- 
czyć każdemu poważnie myślą- 
cemu, i seryo starającemu się o 

pozyskanie szczęścia w mał- 
żeństwie, — winienem 

podać pewną receptę, którą po- 
dać przyrzekłem takim małżon- 

kom, których szczęście rwie się 
od czasu do czasu. 

Jest to recepta na szybkie, 
stanowcze, nigdy nie zawodzą- 
ce i zawsze skuteczne załatwia- 
nie wszelkich sporów i nieporo- 
zumień małżeńskich, jakie mu- 

szą wydarzać się od czasu do 
czasu w małżeństwach nawet 
na j przykładniej szych, a jakie 
niestety zbyt częste bywają w 

małżeństwach początkowo mało 

dobranych. 
Zdziwi się niejeden i mocno 

fozczaruje, gdy wymienię ten 

środek, bo zbyt on powszechnie 
jest znany i niejeden powie, że 

go zna przecież oddawna, ale że 

skutecznym on nie jest i nie 
wszędzie, nie zawsze da się za- 

stosować. Wyda on się. może 

żartem, może dowcipem tylko, 
takim np., jakim posługuje się 
lekarz, gdy jakiś chory na nie- 
zliczone urojone niedomagania 
człowiek do niego uda się o po- 
radę, a ten każe mu się napić 
szklankę zwykłej wody. , 

Ale jak wzgardzana często 
czysta woda bywa niekiedy nie- 
zawodnem lekarstwem na różne 
niedomagania, na które nic in- 

nego nie pomaga, by- 
leby chciano i umia- 
no ją zastosować, tak i ten mój 
środek niezawodnem i najsku- 
teczniejszem jest lekarstwem na 

wszelkie małżeńskie nieporozu- 
mienia, byleby chciano do niego 
się uciekać. 

Środkiem tym jest — całus. 
Doza zaś: regularnie wieczorem 

przed pacierzem i rano po pacie- 
rzu, a oprócz tego tyle razy na 

dzień, ile razy tylko zajdzie gwał- 
towna potrzeba. 

Jest to swoim porządkiem 
pewien rodzaj całusa. 

Nie jest to całus zakochanych 
namiętny, rozkoszą jakąś dla in- 

nych niezrozumiałą przejmują-' 
cy. Nie jest to pocałunek przy- 
jaciółek zimny, często powie- 
trze tylko za cel mający. Nie jest 
to pocałunek szacunku, lub ca- 

łus rodzicielskiej czułości. 
Jest to całus małżeński, zupeł- 

nie szczery, koniecznie obopól-. 
ny, bez namiętności, ale i bez 

najmniejszej obłudy; całus taki. 

jak kochający małżonkowie wy- 
mieniają często w miesiącach 
miodowych zarówno, jak i w 

'dniu złotego wesela swojego. 

Małżonkowie, chcąc uniknąć 
trwałych nieporozumień, dąsów 
i gniewów całymi dniami, kłót- 
ni i złości wzajemnych, przecią- 
gania się sprzeczek. — i uwol- 
nić się od tego wszystkiego raz na 

aawsze, na całe życie, niechaj za 

wspólnem porozumieniem się po- 
stanowią i w zwyczaj wprowa- 
dzą, że nie wolno im udawać się 
na spoczynek, a nawet uklęknąć 
do wieczornych pacierzy, dopó- 
ki się nie pocałują. Tak samo 

stale rano na "dzieńdobry" po- 
winni pocałunkiem dzień rozpo- 

cząć: ale powinni już *ak kon- 

sekwentnie, z taką żelazną wy- 

trwałością trzymać się tej regu- 
ły. by nigdy i pod żadnym wa- 

runkiem od niej nie odstąpić, — 

chyba że prs/padkowo nie są 
razem w domu i ?el'?o z nich 
jest nieobecnem. Nadto każda 
sprzeczka, choćby najgwałtow- 
niejsza i najżywsza, takimże ca- 

łusem kończyć się: powinna. 

Rzecz to na pozór drobna, a 

przecież niezmiernie ważna. 
Ale przytem /rzecz to na po- 

zór łatwa, a przecież niekiedy 
bardzo trudna. 

Trudna jednakowoi tylko w 

początkach, dopóki ttie 'wejdzie 

w zwyczaj; łatwa i oczywista, 
skoro raz już w zwyczaj została 
wprowadzoną. 

Trudność właściwie polega na 

tem: kto ma do wymienienia e 

go całusa doprowadzić, kto ma 

do wymienienia jego drugą 
nę nakłonić, a nawet zmusić w 

razie potrzeby? 
Czy mężczyzna, jako kierują- 

cy się rozumem, i pojmujący, że 

to jest koniecznie potrzebne do 

szczęścia małżeńskiego? Czy o 

bieta, jako przedstawicielka ser- 

ca w małżeństwie i kierująca się 
uczuciem? 

Czy strona urażona lub mają- 
ca w sprzeczce większą słusz- 

ność na znak przebaczenia? Czy 
strona obrażająca lub mająca 
niesłuszność na przeproszenie^ 

Takich pytań można statwiac 

bez końca i różnica zapatrywań 
pod tym względem może dopro- 
wadzać do nowych sprzeczek, 
nowych dąsów i nowego uporu. 

Najlepiej tedy nie myslec jest 
o tem, czyim to jest obowiąz- 
kiem, i to z małżonków, które 

najpierwiej ocknie się z chwi- 

lowego rozdrażnienia i po tym 
wybuchu obłędu (bo rodzaj to o- 

błedu zawsze, gdy przyjdzie do 

sprzeczek, waśni, lub nieporozu- 
mień pomiędzy małżonkami), 
najpierwiej przyjdzie do rozu- 

mu, powinno zażądać cału- 

sa i wymódz go, — jeśli za 

raz po sprzeczce, to już konie- 
cznie wieczorem przed udaniem 

się na spoczynek, i to bez 

względu na to, czy sądzi, ze słu 
'' 

r\r\ iefo jest stronie, sznosc po jegu j« 

czy też po przeciwnej. 
^ 

Jeżeli jednakowoż okaże się, 

że ciężko z tem idzie, i że na 

trwałe dąsy się zanosi, to osta- 

tecznie do takiego opieczęto- 
wania zgody i pojednania stano- 

wczo powinien doprowadzić 
mężczyzna. 

Od niego bowiem oczekuje 
się, że jako istota silniejsza, ro- 

zumnibjsza, energiczniejsza, po- 
trafi i nad sobą samym lepiej za- 

panować i siebie samego łatwiej 
przezwyciężyć, aniżeli kobieta: 

niechaj tylko zrozumie, ze tem 

wy możeniem .całusa bynajmniej 
się nie upokarza, ale owszem, 

siłę woli okazuje, że nie jest to 

oznaką jego słabości, tylko wła- 
śnie dowodem jego energii, ze 

nie poniżenie to u niego, ty *o 

okazanie powagi. 

Rozwiodłem się nad tą rzeczą 

pozornie tak błahą dość długo,bo 
z doświadczenia wiem,, jak mało 

na nią zazwyczaj zwraca się u- 

wagi, a jak ważną ona bywa 
tam, gdzie do niej się stosują. 

Nie ma nic śmieszniejszego i 

szkodliwszego a przecież nic 

powszedniejszego, niż dąsy po- 

między małżonkami, którzy ca- 

łemi godzinami, a nawet (Iliami 

całymi i tygodniami wcale do 
siebie nie mówią i porozumie- 
wają się albo na migi aloo prziz 
trzecie osoby. Zdarza się czasem 

nawet, żc ćo tego pośrednictwa 
używają dzieci, — a to już wiel- 

kie zgorszenie! Nigdy zaś ta- 

kich dąsów nie ma pomiędzy 
małżonkami, którzy ustanowili 

u siebie raz »ia zawsze regułę 
wymieniania takiego całusa i ści- 

śle się jej trzymają. Sprzeczki 
muszą powstawać od czasu do 

czasu i bez nich praw 2 obyć sio 
nie można: dąsy na siebie nig.Iy 
pomiędzy małżonkami istnieć 
nie powinny. 

______ 

— 

Jestem pewny, że skoro mał- 

żonkowie wezmą sobie do ser- 

ca uwagi moje, i do wszystkich 
zechcą się zastosować, to szczę- 

śliwymi być muszą. Mogą ich 

spotkać przykrości, zmartwienia, 
a nawet nieszczęścia innego ro- 

dzaju, ale pozostanie im zawsze 

jeszcze "szczęście w małżeń- 
stwie", które pocieGhę i ulgę w 

najprzykrzejszych przejściach 
im przyniesie. Każda radość bę- 
dzie im istotnie podwójną rado- 

ścią. bo radością we dwoje; każ- 
da przykrość stanie się tylko po- 

łową przykrości, bo na dwoje 
się rozdzieli i to na dwoje takich, 
z których kaide drugie będzie 
pocieszało. 

GAZ jest najlepszym opałem na Lato ponieważ wszystko cie- 

pło jest zawsze pod rondlami i nie jest rozdzielone po całej kuchni. 

Potrzeć zapałkę a będziecie mieli w momencie tyle ciepła ile chce- 

cie, akurat tam gdzie je chcecie. Pomknąć klapę a ciepło ustaje natychmiast. 
Wy powinniście mieć gazowy piec do gotowania T£AAZ—on uczyni waszą ku- 

chnię tak wygodną jak parlor. 
Kupcie Gazowy Piec do Gotowania na Łatwe Wypłaty jeżeli chcecie. Odstawimy 

i przyłączymy go darmo. Zapytajcie się w Głównym Ofisie albo jakiejkolwiek Filii o 

ceny i warunki. 
FILIALNE 0FI5A KOMPANII 

617 West Madison Street 1264 East Rarensirood Park 255 Blne Island Arenne 

Telefon Monroo 199 Telefon Sheridan 8.2 Telefon Caoal 1494 

11107 Michigan Arenne 1580 0*den Arenue 888 W. Slitr-third Street 548 Lincoln Arenne 

Telefon Canal 1137 Telefon Wentworth 417 Telefon North 1429 

8481 Archer Arenue 0215 Commercial Arenne 
Telefon Yarda 452 Telefon South Chicago 0(3 

Telefon Pullmaa 181 

1017 Milwankee Arenne 
Telefon Monroe 1811 

The Peoples Gas Light & Coke Company 

I u takich tylko małżonków 
da się po latach ich wspólnego 
pożycia zastosować piękne okre- 
ślenie miłości,, że jest to "serc 

dwojga jedno bicie i dusz dwojga 
jedna myśl": nigdy to określe- 
nie nie może się stosować do nie- 

znających się jeszcze wzajemnie 
dokładnie kochanków, a możli- 
wem jest tylko u małżonków po 
latach wspólnego zgodnego po- 

życia. 
U takich małżonków z czasem 

wyrobi się taka jednozgodnośt 
zapatrywań, upodobań, wyobra- 
żeń i myśli nawet, że wystarczy 
zapytać się o zdanie jedno z 

nich, ażeby wiedzieć, jakie jest 
zdanie drugiego. Często i coraz 

to. częściej zdarzać się będzie 
iż równocześnie jedna i ta sama 

choć niespodziana myśl im 

przyjdzie, — iz równocześnie je- 
dno i to samo powiedzą, iż prze- 
czuwać wzajemnie swoje myśli 
będą, iż znajdując się nawet w 

różnych miejscach, niejako my- 
ślami spotykać się, ba, i porozu- 
miewać się będą mogli. 

Wierzę w to nawet, że z cza- 

sem, z latami, małżonkowie zgo- 
dni stają się nawet fizycznie do 
siebie podobni, że ruchy ich pe- 

wne, a nawet rysy ich twarzy do 

siebie podobne się stają. Zgod- 
ność myśli i zapatrywań, zgod- 
ność upodobań i nawyczek, cią- 
głe harmonijne obcowanie ze 

sobą i zapatrywanie się na sie- 

bie —4 doprowadzają ostatecz- 

nie do tego. 
Rzadko to się zdarza, ale zda- 

rza się przecież na świecie, — a 

ażeby zdarzało się częściej, pra- 

gnąłbym i ja się do tego przy- 
czynić choćby w drobniuchnej 
części powyższemi mojemi uwa- 

gami. 
o—- 

Wyścigi samochodów. 

Wyścigi samochodów o nagro- 
dę Gordon Benneta, które od- 

bywają się corocznie od lat sze- 

ściu i stanowią przedmiot olbrzy- 
miego zainteresowania się w ca- 

łym międzynarodowym świecie 

sportowym, odbyły się tego roku 

w Owernii we Francyi, ponieważ 
w zeszłorocznych wyścigach, u- 

rządzonych w Niemczech, zwy- 

ciężył Francuz Thery. Droga, 
służąca' za tor wyścigowy, z Cler- 

mont Fenran, przez Rochefort, 
Bourg Lastic, Herment, Pontaiu- 

znur, Pongibaund napowrót do 

startu wynosiła 137* kilometrów 
444 metrów, ponieważ zaś prze- 

strzeń wyścigową okrążyć należa- 
ło cztery razy, przeto cały dy- 
stans wyścigów wynosił 549 kilo- 

metrów 776 metrów. Najsilniej- 
szą maszynę wystawiła fabryka 
francuska de Dietrich o sile 130 
koni parowych, potem austryac- 
kie i niemieckie fabryki Mercedes 

o sile 125 koni, włoska fabryka 
Fiat 110 koni, podczas gdy wóz 

Richaird Birasier, na którym je- 
chał; zeszłoroczny zwycięzca The- 

ry, ma siłę tylko 96 koni. W te- 

gorocznym wyścigu jednak 
mniejstze znaczenie miała.siła mo- 

torowa, gdyż przestrzeń wyścigo- 
wa obfituje w zakręty (200 za- 

krętów na przestrzeni 137 kilo- 

metrów), a1 w tych warunkach 

wytrwałość i elastyczność pneu- 
matyków odgrywa rozstrzygającą 
rolę. 

Napływ międzynarodowej pu- 
bliczności do Clermont Ferrand 

przewyższył wszelkie oczekiwa- 
nia. Pokoje płacono po 100 fran- 

ków za dobę, a mnóstwo osób mu- 

siało nocowiać pod gołem niebem. 

Do mety przybył pierwszy 
Th ery, który przebył 549,776 m. 

w 7 godzinach 9 m. i 42 sek., czy- 

li biegnąc po mniej więcej 76 ki- J 
lom. i 800 metrów na godzinę po 
drodze pełnej ostrych zakrętów. 

Po Therym przybył drugi 
Włoch Nazzari na maszynie Fiat, 
potem Włoch Cagno (Fiat), 
wreszcie Caillois (Brasier). Zwy- 
cięstwo Theryego, który odnosi 

je już po raz wtóry, przyjęli 
Francuzi z wielkim zapałem. 

N. L. PIOTROWSKI 
ADWOKAT. 

Dr. Geo. Hulla 
Polski 
Dentysta 

Dobrze wykonu- 
je wszelkie pra- 
ce podług najno- 
wszego systemu 

1 po n&jlllZBZJwi touttui. 

606 West 18* ul., u«SkV 
Godziny oflsowe: od 8ej rano do 9 wiecz. 

W Niedziele od 8 rano do 12 w południe. 

DZIENNIK CHICAGOSKI 

Jest Jedynym dziennikiem polskim w 

Ameryce który podaje eodzlennl* awo* 

Ją cyrkulaoyf. 

Największa Polska Drukarnia 
w Ameryce. 

DRUKUJEMY 

D n a j m niejszej 
karty wizyto- 
wej do naj- 
większego a- 

fisza. 
Drukarnia nasza 

jest zaopatrzona w najnowsze 
czcionki i prasy drukarskie, 
mamy także swoją własną od- 

lewiarnię (Stereotype Room), 
diatego jesteśmy w stanie wy- 

konywaó wszelkie prace w za- 

kres drukarski wchodzące 
szybko, guscownie i tanio. 

0^ 

Przyjdźcie i przekonajcie się. Na wszelkie zapytani* do- 

tyczące 6ię robót drukarskich służymy z objaśnieniami* 

DZIENNIK CflICAGOSk'1. 
I4I-M3 W. Diyisiou SL, CHICAGO, ILLINOIS. ^ 

TELEFON MONROE 794. 

NOWY 

Brswiarzyk Tercyarski 
UŁOŻONY PRZEZ 

O. Ł. K. 

Cena $1.50. Na przesyłkę lOc eitra. 

Do nabycia w 

administracji Dziennika Ghicagoskiego, 
141-143 W* DirisienSt* CHICAGO. 

Ogłaszajcie się w Dzienniku Chicagos ifinl 


