
Suknia biała z haftem dla panienek. 

POGADANKA. 
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(Nerwowa matka). 

Zamierzając mówić o nerwowej 
matce, musimy przedewszystkiem 
udowodnić, że słowo . „nerwo- 

wość" często źle bywa umiesz- 

czone. 

Wszystkie złe przyzwyczaje- 
nia, błędy charakteru i wychowa- 
nia, brak chęci w wykonywaniu 
niektórych obowiązków, nawet — 
złość, tłómaczy się „nerwowo- 
ścią". „Ach tak jestem nerwowym 
lub nerwową" — mówi się dla 

wytłómaczenia szczególnego za- 

chowania się lub nieodpowiednich 
czynów. Tacy ludzie nie starają 
się wcale o zwalczanie „nerwowo- 
ści" a tem samem okazują, iż po- 
jęcia nie mają o cierpieniach o- 

sób prawdziwie nerwowych i o 

ich pragnieniu wyleczenia się ze 

swej choroby. Nikt nie cierpi 
chętnie na ból zęba, nikt nie pie- 
lęgnuje jątrzącej się rany, by jak 
najdłużej bolała, każdy szuka ul- 
gi w boleściach, tak i prawdziwie 
nerwowy człowiek, radby jak naj- 
prędzej zostać wyleczonym. Tyl- 
ko ci, którzy w swych „nerwach" 
mają na wszystko wygodną wy- 
mówkę, nie mogą być swobod- 

nymi i — przyjemnymi. 
W ogóle mężczyźni pracujący 

w swej walce o byt, mają mało 
czasu i sposobności do „wyrabia- 
nia" nerwowości, zmuszeni są 

trzymać swe nerwy na wodzy, t. 

j. opanować pod pozorem spoko- 
ju. Nerwowemi w wspomnianem 
wyżej znaczeniu, są przeważnie 
kobiety, posiadające mało — cier- 
pliwości w wypełnianiu swych do- 

mowych obowiązków, są one wie- 
cznie „rozdrażnione" nie mają na 

. nic ezasu i — to co ich najpięk- 
niejszem i najwdzięczniejszem 

mogłoby się stać obowiązkiem, t. 

j. wychowanie dzieci, zanied- 

bują pod pozorem, iż są :— „nad- 
to nerwowe". Oto przykłady z 

własnej obserwacyi : L' pewnej 
młodej, kwitnącej zdrowiem da- 

my, widziałam blade nieśmiałe; 
trzyletnie chłopiątko; uciekało z; 

pokoju nie chcąc przy nas zostać. 
Matka skarżyła się : „Dziecko wo- 

li służącę jak mnie". Zauważy- 
łam, że pewnie dzieckiem za ma- 
ło się zajmuje. Przyznała to, opo- 
wiadając, że dziecko przed połud-j 
niem zawsze jest ze służącą w 

czasie kiedy ta sprzącze i gotuje 
(!) i po południu naturalnie, bo 

ona — matka wychodzi i wraca 

dopiero do kolacyi. „Gdyż" — 

dodała, — „jestem zanadto ner- 

wową, ażeby się dzieckiem zaj- 
mować, a gdy jestem z niem, 

daję mu wszystko co chce, żeby 
tylko było spokojnem"'. Kobieta 

ta jak powiedziałam, była młodą, 
zdrową i w dobrych majątkowych 
stosunkach. „Denerwowało" ją 
własne dziecko! i za nic w świe- 

cie nie chciała drugiego! Samot- 
nie i smutno rośnie i wychowu- 
je się chłopczyk, w towarzystwie 
nieokrzesanej czeskiej dziewczy- 

ny, gdyż jego matka jest nadto 
„nerwową !" 

Inna znowu dama, która ma 

ślicznego, inteligentnego ośmio- 

letniego synka, z którym prawie 
nigdy razem nie jest, powiada, że 

jest „strasznie nerwową". Radzi- 

łam, żeby więcej przebywała ze 

swoim miłym chłopakiem. Na co 

dostałam tę szczególniejszą odpo- 
wiedź : „Ależ — ja mam dość 

rozrywki, rozrywką wcale nie są 
nudne pytania dziecka, które mię 
— denerwują Wcale nie zauwa- 

żyła zamiaru mego, zwrócenia jej 
duszy i serca ku dziecku. Naj— 

piękniejszem i najszlachetniej- 

Sportowe i do jazdy automobilem kapelusze. 

szem zajęciem dla matki, wszak 

są jej dzieci. Śledzić jak z malut- 

kiego bezsilnego stworzenia wyra 
sta „człowiek", cieezyć się jego 
pierwszym śmieszkiem, pierwsze- 
go szukać ząbka, pomagać przy 
stawianiu pierwszych kroków, u- 

słyszeć z radością pierwsze nie- 

wyraźne „paplanie" są to rozko- 
sze, z któremi mało rzeczy po- 
równać można. Później zaś, kie- 

dy mowa jego podatnym staje się 
instrumentem, nadawać mu ton 

właściwy, odpowiadać na pyta- 
nia, kształcić umysł i serce, wska- 

zując rzeczy piękne i dobre, czy- 
liż nie są to obowiązki warte za- 
chodu cierpliwości, i czyliż nie 

jest nieszczęściem dla dziecka i 

— dla matki, gdy ona jest za — 

„nerwową", by im odpowiadać? 
Xie możemy jednak krzywdzić 

kobiety,musimy przyznać,że dzie- 
ci często matkę zdenerwować są 
zdolne i to we właściwem tego 

słowa znaczeniu, ojcu, który 
mniej z niemi przebywa, daleko j 
łatwiej być dla nich zawsze — 

dobrym. Do matki odnoszą się 
dzieci ze swemi nieobliczalnemi 

wymaganiami. Już sama fizyczna 
pielegnacya niemowlęcia, wyma- 
ca wiele uwagi i cierpliwości, na- 

stępnie wszystkie choroby dzie- 

cinne, którym matka poświęca 
swe zdrowie czuwając przy nich 

noce cale, nie zaprzeczamy też, 

że dzieci niejednokrotnie bywają 
przyczyną „prawdziwej nerwowo- 
ści" matki. A jednak — siłą woli 

powinnebv kobiety opanowywać 
nerwy, ażeby dziecko nigdy ich 

nie spostrzegło. Pewien znakomi- 

ty lekarz powiada, iż prawdziwo 
chorc na nerwy matki, potrafia 
to da!eko lepiej jak te z urojone- 
mi nerwami, potrafią — Przy* 
tizymając ręką boleśnie drgające 
serce, uśmiechać się ustami do 

dzieci tak. — iż intencyjnie dzie- 

cko odczuwa walkę odbywającą 

się w duszy matki, uspokaja się, 

Jakim ma być tegoro- 

czny (modny) kandy- 
dat na męża. 

(Ciąg dalszy). . . 
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się cieszy wydany „kontest" i licz-1 
by nadesłanych odpowiedzi, reda-; 

kcya wspomnianej gazety odło- j 

żyła ostateczny wyrok udzielenia' 
nagrody za najlepsze zdanie je- 
szcze do piętnastego maja. O wy- 
niku doniesiemy naszym czytel- 
niczkom. 

„Jakim wymaganiom ma od-' 

powiadać „modny" kandydat na 

męża? Jest to faktycznie ciekawer 

pytanie i ciekawą też rzeczą jest, 
— jaka odpowiedź uzyska uzna—; 

nie. Po co ten dodatel*|— „mod-; 
ny?" Czyż w ogóle nie żyjemy j 
modnie? Szczególniej młodzi są 4 

— przemodni! My zamerykanizo-J 
wane, wiemy dobrze, iz pomiędzy 

amerykańskiem i europejskiem 

wychowaniem zachodzi znaczna 

różnica; omawiać ją bliżej nie na- 

leży do mnie, wspomnę tylko, 
że 

i w zapatrywaniach tu urodzonych 
i europejczykach taż sam różnica. 

Kilka listów, w których wyrażone 

pragnienie klejnotów, automobi- 
lów etc., które mają dodatnio prze 

i 

mawiać na korzyść przyszłego 
małżonka — udowadniają to. 

Moje życzenia nie idą tak dale- 

ko. Inne znowu panie ubierają i 

swe życzenia i pragnienia, jakiej 
mają być ucieleśnione w „kan— .j 
dydacic" w nadto idealne wyraże- 
nia. 

Realna strona życia jest bardzo 

rozmaita, dla tego nie powinna 

"rozsądna osoba stawiać nadto 

śmiałych wymagań swemu przy- 
szłemu mężowi. 

Ja szukam w moim przyszłym 
narzeczonym charakteru stałego, 

wiadomości, względnego wy— 

Skromne bluzki z „voila.'' 

i ją także.... Lepiej jest w 

pewnych razach uchodzić dzie- 

ciom z oczu, jak ciągle z nie- 

zadowoloną miną i bólem głowy 

powtarzać: „Ach na miłość Bo- 

ga bądźcie cicho, tak strasznie 

dzisiaj jestem zdenerwowana!" 
Dzieci wdzięczne są nad wy- 

raz, gdy się z niemi postępuje 
cierpliwie, a szczególniej wesoło. | 
Wdzięczność dzieci za — weso-| 
łość matki ubiera poeta w sło- 

wa. : 

„Od ojca mam nos i oczy i jego 

powagę w czynach, 
„Od mej mateczki wesołość, 

ochotę do żartów, dowcipów''. 
Tak utrzymywała pani radczy- 

ni, która miała dziesięcioro dzie- 

ci, pomimo tego zachowała swój 

dziecięcy umysł, i nigdy nie cho- 

rowała na nerwy, chociaż za jej 
czasów — „rozdrażnienie nerwo- 

we" było także modną chorobą. 

Zrozumiał. 

.—Czy w wawszem mieście u- 

rodzili się już jacy wielcy ludzie? 

B.—Nie, panie, do tej pory tyl- 
ko małe dzieci. 

Dzielny wojak. 
Niech wam będzie wiadomo, iż 

ja na polu walki zawsze się 
tam 

znajdowałem, gdzie było najwię- 

cej kul. 
— Gdzież więc? 
— Przy wozach z amunicyą. 

— Słuehajno Tgnaeiti — rzecze pan 

X. do swego przyjaciél, — ty jeidzisz 

po całym świecie, mógłbyś gdzie 
wy- 

szukać męża dla jednej z mej córek? 

— Z największy chęcif — tylko daj 

mi próbko. 

» 

kształcenia, zamiłowania w domoj 
wem pożyciu, usposobienia ja- 

snego i — tolerancyi w zagadnie- 
niach życiowych i porozumienia 
zgodliwego, chociażby po pew- 

nych walkach, bez których nie ma 

życia.... 
Mężczyźni w ogólności mniej 

skłonnymi są do religijności jak 
kobiety; „tolerancki" mężczyzna 

jednak a — uczciwy, w głębi du- 

szy przyzna, że są może rzeczy 
i 

sprawy, które kobieta lepiej rozu- 

mie i — czuje jak on, nie zadraś- 

nie jej zapatrywań, raczej sam do 

nich się nawróci, jeśli są tego 

warte. 

Mężczyzna posiadający te przy- 
mioty, jest dla rozsądnej kobiety I 

niejako zakładnikiem szczęścia, 
może mu ona powierzyć swoje lo- 

sy, powinna starać się, by stać się 
mu dobrym przyjacielem i towa- 

rzyszem życia i nie tylko to ; roz- 

sądna kobieta uzna wyższość męż 

czyzny, chętnie pozwoli mu się 

prowadzić, nawet ganić i w razie 

potrzeby i uczyć rzeczy, których 
dostatecznie nie rozumie. A za- 

tem — rozsądek i szlachetność 

mężczyzny, podatne usposobienie 
a łagodność kobiety związane ra- 

zem — są warunkami ziemskie- 

go sżczęścia". 

Już w samej naturze młodej i 

zdrowej dziewczyny leży, iż jej 

się podoba młody przystojny męż- 
czyzna, nie wyłącza to jednak 
możliwości, że można bardzo przy 
wiązać się do chorego i smutne- 

go, gdyż — pragnienie niesienia 

pociechy, ulgi i pomocy, jest rć>- 

wnież znamiennym przymiotem 
pradziwie kobiecych natur. 

Mężczyznę trudno poznać do- 
brze przed ślubem, ale — „miłość 
jest ślepą", szczególniej jeżeli nic 
w mężczyźnie nie widzimy jak 
tylko jego oczy i piękną posta- 
wę.... 

>ojem zdaniem: jeżeli przez 

ciąg dłuższej znajomości, męż- 
czyzna okaże się zawsze bez fał- 
szu — zawsze sczlachetnym i chę- 
tnym do pomocy bliźniemu, jeżeli 
kocha rodziców swoich i ojczyz- 
nę; nigdy nie wydrwi świętości 
naszych i ideałów, nigdy nie zra-i 
zi brzydkiem słowem takiemu 

ach takiemu ! bez namysłu poda- 
łabym rękę na całe życie, chociaż 

by nie posiadał automobilu i —! 

pierścionek ofiarowany mi nie 

był zdobny w brylant.... Dobrze 

wychowana i sercem rodziców 

prowadzona panienka, umie oce- 
nić szlachetność umysłu i serca, 

umie też na namyśleć się nim u— 

czyni stanowczy krok w życiu. 
Płytkie to umysły, które zakocho- 

wują się przy pierwszym spotka- 
niu w pięknym wąsiku i miodo- 

wych słówkach. ,,Podoba mi się, 
lecz chcę go poznać bliżej". Tak 

rozsądna panienka pomyśli jeśli 
chce zapewnić szczęście całego 

życia. Sama miłość nie wystarczy 
na życie, musi iść z nią wiara i 

szacunek, tam gdzie brak tych o- 

statnich, tam — pierwsza scena 

zazdrości zabija spokój na zaw- 
sze. 

Europejka. 

„Jestem farmerką, ale czytam 

pilnie waszą gazetę i chce również 

moje zdanie wyrazić. Mam dopie- 
ro lat -cie, mówią, że jestem ła- 

dną i bogatą. Xi gdy by m jednak 
nie zakochała się w mężczyźnie, 

który robił krzywdę koniom i 

psom, bo taki nie ma scrca. Mój 

przyszły musi dobrze rozumieć 

farmerską robotę i musi mię ko- 

chać dla mnie samej, już ja się - 

postaram, żeby nie wiedział, że 

ja mam majątek, pomimo tego, 

— sama doję moje krowy i chcę, 

żeby mój mąż był pracowity, za 

pracę całotyogdniową możemy 

raz na tydzień użyć przyjemności 
w Chicago. Auto — ja mam. 

Ema. I. .. 

List z Paryża. 
A więc stało się ! Doprawdy, że 

tak jest a nie inaczej. „Nosi się" 
znowu najmodniejszy ze wszyst- 
kich artykułów, ten — który ma- 
tki nasze i babki w ośmnastem 

stuleciu za niezbędny uważały po- 
mimo wszelkich drwin, mianowi- 

cie — tiurniurę. 
Na razie jest to mała rozharo— 

wa poduszeczka, przymocowana 
w miejscu, gdzie dotychczas moda 

nakazywała — płaskość. Ale — 

co dzisiaj jest pięknem, jutro już 
dla mody bywa brzydkiem. A 

więc widzimy suknie z tiurniurą, 

dotychczas wprawdzie tylko za 

oknami wystawowemi najmod- 

niejszych magaznów, nie potrwa 

jednak prawdopodobnie długo, a 

„modele" te odważą się wyjść 
— 

na ulicę. Wszakże widzimy „po- 
wrotne" tiuniki, falbany, podpię- 
cia, „kaftaniki", słowem wszyst- 
ko nosi charakter dawno przesz- 

łej mody, zaostrzonej szczegó- 

łem, którego dawniej nie było, tj. 

wyzywającej — przejrzystości 
A ten przewązki u dołu, ku gó- 

rze rozszerzający się, beczkowa- 

ty, „zwaryowany" kostyum, 
uko- 

ronowany będzie podobno dziełem 

zowiącym się kapeluszem, które- 

go waryacki fason i waryacki spo- 
sób ubierania, z niczem się porów- 
nać nie da. Najmodniejszy kape- 

lusz mianowicie, nie „siedzi" jak 

się należy na głowie, 
ale spada z 

niej zatrzymawszy się 
na prawem 

uchu, lewa zaś strona przybra- 
na w olbrzymią kokardę, rozstrzę- 

pione pióra lub niemożliwej 
ilości 

kwiaty, daje wrażenie przechylo- 

nej na bok indyańskiej ozdoby! 

Do tego najniemożliwsze krzyczą- 
ce i sprzeczające się z sobą 

bar- 

wy, najnieprawdopoboniejsze 
kon 

trasta, najkosztowniejsze ma te- 

ry ały i garnitury. 
Najmodniejsza tegoczesna 

ele- 

gantka, wygląda tak, jakby 
mia- 

ła częścią za wąskie, częścią 
za 

szerokie szczegóły ubrania, na 

które składają się wszystkie kolo- 

Toaleta dla panny drużki. 

ry tczv, idąca sztywno, niezgrab-| 
nie balansując głową ze spadają- 
cym kapeluszem, dla równowagi 
— podpierająca się laską. 
Tak! tak! szczególnym naro- 

dem jesteśmy, my — kobiety, cy-j 
wilizujcmy się, socyalnic i w oce- j 
nianiu — sztuk pięknych.... dą-! 
żymy wszelkiemi silami do ró— j 

wnuprawnienia, chcemy prze—j 
wyższyć rozumem mężczyzn, sło-; 

wem, dążymy ku tylu pięknym! 
poważnym i użytecznym · cc—; 

lem, tymczasem — przyjdzie ta-j 
ka waryacka, niemądra moda — i: 

oto, zapominamy o wszystkiem, ; 

głowy chylimy z ubóstwieniem 

przed tym o stu barwach 
— ciel- 

cem, i dla przypodobania się mu, 
zamieniamy nasze ładne posta- 

cie — w karykatury.... I — znaj- 

dujemy, że jesteśmy bardzo pięk- 
ne, bo czujemy się „modnemi" to 

jest... wprawdzie zrazu troszkę 

się wstydzimy, gdyż mamy uczu- 

cie jakobyśmy były nieco 
— śmie-j 

sznemi. .. ale bardzo prędko da- 

jemy się przekonać, że tak nie 

jest i że to co modne to ładne byc 

musi, no i—jesteśmy sobą i dru- 

giemi (sukniami nie kobietami) 
— zachwycone ! 
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przyjmie? Chi lo sa? Krynolinka 
na biodrach już od zimy robi wy- 

siłki -by się podobała. 
Że niegdyś krynolinka była. 

— 

„zachwycającą" widzimy to na 

balach kostyumowych i w rucho- 

mych obrazach, ale uznano, 
że w 

naszych czasach nie uchodzi, i 

że w przeciwieństwie do niej, ład- 

nie jest spacerować ze spętane— 
mi nogami. Może i z tiuniurą się 

tak stanie. W każdym razie, jakaś 
odmiana by nie zawadziła, gdyż 
ta jednostajność w kroju spódnic) 
i postępowanie jej węzizny, jeśli 

doprawdy niedobrą, i nudną. I 

musi jakiś przewrót nastąpić, wa- 

ryactwo wieczne trwać nie mo- 

że i ostatecznie może być i musi 

być uleczonem. 
Na szczęście podwójna spódnica 

i tiunika są również modne. A 
w 

obec sprzysiężenia (jak w po- 

przednim wspomniałam) pań z· 

orawdziwego paryskiego towarzy 
stwa, zostaje nadzieja, że zniknie 

wszystko brzydkie, nienaturalne i 

wszelka ekitrawagancya wyrzu- 

coną zostanie. Xa szczęście rów- 

nież, jest jeszcze dużo kobiet roz- 

sądnych, które ani sobie, ani cor- 
kom nie pozwalają na przesadę. 
Tego nas uczy bieżąca z czasem 

historya mody, której ck>trawa- 

gancye ostatecznie bywają od- 
rzucane przez rozsądniejszc na- 

szego rodzaju. A i żurnale dobre 

przynoszą nam wzory bardzo ła- 

dnych i elegankich toaiet, które 

wcale nie robią wrażenia, jakby 
ich właścicielki wyrwały się z do- 

mu obłąkanych. 
O kapeluszach można dużo po- 

wiedzieć! Obok wspomnianych 
powykrzywianych, spadających 
głowy, są bardzo ładne, zgrabne 
okrągłe kapelusiki i śliczne bire- 

ciki. Pierwsze, przeważnie czar- 

ne, ugarnirowane są ładnemi, do- 

prawdy łudząco do naturalnych 
pdobnemi kwiatami. Również i 

skrzydłami przybierają kapelusze 
wspomnieć należy, że obecnie wy- 
rabiane, są „rajskie pióra" (rei· 
herg) tak łudząco,· iż wcale je 
odróżnić od naturalnych nie moż- 

na, ale właśnie dla tego z pewno- 

ścią modnemi być przestaną, bc 

wielka dama nic zechce nosić o- 

zdoby, na którą sobie i jej poko- 
jówka pozwolić będzie mogła.Cyr 
jadłby kto z arystokracyi zupę z 

gniazd, gdyby tak drogą nie by- 
ła? Biedne samiczki rajskich re- 

gionów! i one odetchną, spełnia- 

jąc z rozkoszą i bez trwogi swo- 

je obowiązki macierzyńskie! 

Wytłómaczone. 
Nauczyciel: To jednak d::iwne, że 

tj zawsze mylisz się przy dodawaniu! 

Uczeń milczy. 

Nauczyciel: Pomaga ci kto przy wy- 

rabianiu zrdań? 

Uczeń: Tak jest! 

Nauczyciel: Kto taki? 

Uczeń: M6j ojciec! 

Nauczyciel: czem jest twój oj- 

ciec? 

Uczeń: Płatniczym w kawiarni! 

Ozdoby ze wstążek do bielizny. 


