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Modny jesienny płaszcz. 

Co oddają kobiety 
Ojczyźnie. 

(Co oddają kobiety Ojczyznie?) 
Czy się kto zastanowił nad tem? 
Mężczyźni dają w walce życie, 
kobiety prawie więcej nad to da- 

rowują krajowi wśród bólów i 

niebezpieczeństwa swego życia, 
obywateli 1 żołnierzy! 1 podczas 
kiedy przez dziesiątki lat panuje 
pokój, mężczyzna naturalnie od- 

sługuje swoje lata służby wojsko- 

wej, przygotowując się do naj- 

cięższego obowiązku spojrzenia 
na polu walki śmierci w oczy, 

kobiety tak w czasie pokoju jak i 

w czasie wojny walczą ciągle z 

niebezepieczeństwem życia, wy- 

dając na świat nowych ludzi. 

Może ktoś zarzucić, że podob- 
ne „współpracownictwo" kobiety 
niema właściwie na celu dopo- 

magania Ojczyźnie. Być może. 

Ale — odwaga mężczyzny nie 

jest ostatecznie wypływem wiel- 

kiej radości w przewidywaniu 
śmierci... Kobieta dając lu- 

dziom życie, bierze wielką odpo- 
wiedzialność na siebie i już w 

starożytności, działalność jej wy- 
soko była cenioną, którą uznać 

musimy w czci i poszanowaniu 
jakiemi otaczano bohaterskie, 

spartańskie matki. Bo czyliż nie 

jst heroizmem, odrywać się od 

najdroższego, co się posiada w 

świecie, ażeby zrobić ofiarę Oj- 
czyźnie? I chociaż kobiety w 

czasie wojny zostają w domu. 

czyliż ta niepewność, trwoga, tę- 
sknota, te bezustannie męczące 

myśli o swoich zrtajdujących się 
na polach walki, czyliż to wszy- 
stko, nie jest sto razy cięższem 
do zniesienia, jak walka, na któ- 

rą mężczyzna jest wystawiony ? 

Czyliż kto ocenić może i zrozu- 

mie te cierpienia serca i duszy, 
w całej swej tragicznej doniosło- 
ści i okrucieństwie? 

Co dają kobiety Ojczyźnie? 
Czyliż mało takich, które dobro- 
wohiie wyrzekają się wygody i 

spokoju domowego, biegną na 

plac boju. niosąc pomoc, pociechę, 
opatrują rannych, cierpiąc wraz 
z nimi niedostatek, oddają zdro- 

wie. pomagają gdzie mogą. 
i te, które w domu zostają, od- 

dają ostatnie siły swoje w pracy 
około spraw i kłopotów gospo- 
darstwa tam — gdzie brak żywi- 
ciela i głowy Homu. muszą starać 

się o wyżywienie dzieci, muszą. 

przyjąć wszystkie ciężary na bar- 
ki swoje, nie wolno im spocząć.! 

prawie, pracują, a co boleśniejsze 
— pracują z tą wieczną myślą 
kłującą ich serca, że może mąż— 

ojciec dzieci — brat — nie powró- 
ci już nigdy! Wychowują dalej 
małoletnie dzieci swoje, pracują 
dla nich z cichem, bohaterskiem 

zaparciem. 

Tych kobiet los jest najcięż- 
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ich liczba nic nia nadziei, czy po 

skończonej wojnie będzie lepiej.. 
Ból — smutek — wreszcie re- 

zygnacya, czyliż w takich wa- 

runkach być nioże ochota do pra- 
cy? \ jednak tak być musi. 
1 — podziwiając bohaterstwo 

mężczyzn/nie zapominajmy, że 
bohaterstwo kobiet wcale mniej- 
szem nic jest, przeciwnie, nieje- 
dna chętniej śmierćby wybrała, 
nad to ciężkie w trosce-o ukocha- 

nych — życie... ' 

Toalety d!a star- : 

szych pań. 
Pewność, żc wszyscy starzeje- 

my się, wpada smutnym dyso- 
nansem w wesołe akordy świata. 

Tendcncyą naszego czasu jest 
wieczne — „niwelowanie" z po- 

wodu głęboko ukrytych «przy- 

czyn- i praw, każda kultura tę 

drogę obiera, jeżeli nie chce 

zejść na bezdroża. Bo, jeżeli wre- 
szcie w świecie coś odpowiednie- 
go naturze i stosownego Zacznie 

się ustalać, natychmiast starają 

się złośliwe czy przeciwne duchy 
nakłaniać do przesady; tę ostat- 

nią można niemal nazwać — mo- 

dną chorobą. 
Do tych wybryków przesady, 

należy zaliczyć naszych star- 

szych pań usiłowanie stawania 

na równi z młodzieżą, usuwania 

zwyczai, które dawniej ostrą gra- 

nicę pomiędzy młodemi i staremi 

stanowiły. Uwydatnia się to naj- 
bardziej w modzie ubierania. 

Jeżeli dawniej przestrzega- 
no różnicę za ostro, obecnie po- 
pada się znowu w ekstrema, sta- 

rając się nie zważać na różnicę 
jaka zachodzi między starszemi 

paniami i — panienkami. 
W przeszłym stuleciu np. żad- 

na ze starych dam nic byłaby no- 

siła okrągłego kapelusza, jeżeli 
nie chciała się na śmieszność wy- 
stawić. Kapelusz wiązany, tak J 
zwana „kapotka" była jedynem 1 

stosownem przybraniem głowy; 
zwyczaj ten tak się przyjął, że na- 
wet młode mężatki nieśmiało u- 

bierały się w inne fasony. Było to 
także przesadą, i chociaż wcale 

tych dawnych czasów nie żałuje- 
my, to jednak — nikomu znowu 

dzisiaj podobać się nie może, kie- 

dy stare damy ubierają się tak 

prawie zupełnie jak młode pa- 

nienki i podlotki. Czyliż nie wi- 

dujemy stare kobiety, wydekol- 
towane i z półkrótkimi rękawa- 
mi? Nie mówiąc już o przewąs- 
kich spódnicach i żywych bar- 

wach? W kapeluszach — niema 

żadnej różnicy. Jakże niesmacz- 
nie wygląda stara pomarszczona 
twarz z pod kokietyryjnego przy- 
branego kwiatami kapelusza ! I 

jak rówhież niestosownie dla po- 
ważniejszego wieku matrony, gdy 
wszelkie waryactwa mody naśla- 

duje! 

W wielkich departamentowych 
sklepach i bazarach, nie znajdu- 
jemy również nic stosownego, ża- 

dnej mody'dla starszych pań, nic 
właściwego, indywidualnego dla 

podeszłych lat, coby dodawało 

wiekowi powagi i ubierało ele- 

gancką prostotę. Żadnej właści- 
wej mody dla starszych pań nie- 
ma : krawcy tłómaczą się, że — 

panie nie żądają tego, jest jed- 
nak wiele dam, które muszą same 

sobie radzić, które widzą całą nie-] 
stosowność rywalizowania z 

młodzieżą. A jednak byłoby tu i 

bardzo wdzięczne poić cna Kraw- 

ców i modniarek, gdyby zaczę'* 
myśleć o stosownych modelach 

dla poważnych pań ; możnaby 

prawie założyć się, że nawet to 

panie, które tak — niestosownie 

i za młodo ubierają sic — spró- 
bowawszy odpowiedniej dla sie- 

bie toalety, uznałyby, że — i .je- 
sień*' i „zima" ma swoje powaby 
kiedy jest ustrojoną w odpowie- 
dnie szaty. Że kobieta starsza, 

do wieku swego poważniej ubra 

na, wygląda zawsze o dziesięć 
lat młodszą. 

Naturalnie, że trudno jest po- 
jedyńczej osobie stworzyć jakąś 
indywidualną stostowną dla wie- 

ku modę. dla tego też sądzę, że 

właśnie w obecnym czasie, kiedy 
nasze miasto myśli o niezawisło- 
ści od Paryża, i innych wielkich 
miast europejskich i zamierza na 

•,vzór Paryża własne mody stwa- 
h 

rzać, prawie pewnem jest, że tak 
aityści mody jak i wszystkie mo-J 
dniarki, zyskałyby na tem a na- 

wet świetne interesaby robili, 

gdyby mieli ubrania i mody dla: 

„starszych pań". I dziwić się do- 

prawdy należy, że wszyscy ci 

„specyaliści", którzy „dziecinne 
mody" do przesady na pokaz wy- 
stawiają — przy swojej inteli- 

gencyi i zresztą chęci zarobku, 
nie wpadli na myśl zajęcia się — 

„starszymi paniami." 
Może przyczyną jest 

' słabość 

kobiety nie chcieć być starą, a je- 
dnak, starsza kobieta usiłująca 
być podobną do młodej panienki, 
zupełnie przeciwny skutek osiąg- 
nie od tego czego sobie życzy, 
mianowicie, straci wszelki urok, 

podczas kiedy, w poważną ładną 
toaletę ubranej, wdzięku przy- 

będzie. 

DZIENNIK CIIICAGOSKI zamie- 

szcza więcej drobnych oKioszeń. ani- 
żeli wszystkie inno dzienniki polskie 
w Chicago riuem wzięte. 

Jedwabne jesienne kapelusze. 

Fałszywa elegancya 
Próżność pest tak samo czło- 

wiekowi wrodzoną, jak pragnie- 
nie jedzenia. Jesteśmy zarozu- 
miałe na naszą powierzchowność 
{ — pragniemy zdobywać. Nawet 
nasze chcoroby dopomagają do 

próżności, o których opowiadamy 
z pewną przyjemnością; np. jak 
ciężką przebyłyśmy operacyę 

„Appendecitis", jak chorowałyś- 
my na tyfus, tak, że już wszyscy 
stracili nadzieję, jak codziennie 

„szalenie" głowa nas boli itd. itd. 

Szczególnem bywa, o ile kobiety 
pragnące wzbudzać zawsze w 

, swych przyjaciółkach tylko zaz- 
drość, na punkcie choroby — 

prześcigają się w opisywaniu 
swych cierpień, jest to charakte- 

rystycznem, nikt tego nie zaprze- 

czy, a czemu to przepisać? tylko 
próżności, oto — przebyła więcej 
niebezpiecznych chorób i chełpi 

się tem. Ale nie o to właściwie 

się rozchodzi, jednak o próżności 
kobiecej wogóle, która często na 

fałszywe drogi prowadzi i nawet 

podstawy prawdziwej elegancyi 
wypacza i — oślepia.... 

Jedna z moich znajomych lubi- 
ła opowiadać z dumą, jakie to o- 
na swoją osobą wrażenie sprawia, 
jak w mieście i na spacerze wszy- 

scy sic za nią oglądają. Ja — mia- 
łam swoje zdanie o tem, o przy- 
czynie dlaczego na nią tak patrzą 
i ogądają się za nią. 
Pewnego dnia zaprosiła mię, 

bym z nią poszła na popołudnio- 
wą herbatę do jednej z najwięcej 

Il 

zwracał uwagi, widziała*n bar- 

dzo wyraźnie, szczególniej na li- 

stach mężczyzn uśmiech ubawie- 

nia, od czasu do czasu wybuchy 
głośniejsze śmiechu i uwag. A 

ona biedaczka nie przypuszczała, 
wcale, że zamiast podziw obudzić 
stawała się śmieszną. Gdyśmy 
siedziały przy herbacie, odważy- 
łam się zrobić parę _uwag co do 

jej przesady, rozśmiała się tylko 
i pewna siebie powiedziała, że 

mówię to z zazdrości... poróżni- 
łyśmy się z powodu tego, nie 

schodziłyśmy się więcej na prze- 
chadzkach, widziałam tylko cza- 

sami z daleka, że była zawsze 

przesadnie z fałszywą elegancyą 

ubraną. « 

Dla kogo ubierają się 
kobiety? 

* 

Kobieta, która nie ubiera się 
tak dobrze, jak tylko może, nie 

jest prawdziwą kobietą — na tym 
punkcie zgadzają sic z sobą ko- 

biety i mężczyźni. 
Ale dla kogo właściwie lubią 

. 
» 

się stroić kobiety? 
Tak jak nikt w to nie wątpi, iż 

grecka Helena, egipska Kleopa- 
tra i inné kobiety przeszłości, o 

niczem tyle jak o strojach nie 

myślały, tak znowu nikt na jedno 
zdanie zgodzić się nie może, jaka 
jest przyczyna w«tem pragnieniu 
i gonitwie za strojami, tak u da- 

wnych jak i dzisiejszych kobiet. 

Właaściwie są trzy przypusz- 
czenia : jedno utrzymuje, że ko- 

Modna fryzura. 
x s. 

eleganckich restauracyi. Moje 

poglądy sprawdziły się.Kiedy wy- 
siadłyśmy z automobilu, szłyśmy 
przez parę „bloków" piechotą. 

Bez wątpienia nasza przechadzka 

była jakby pochodem tryumfal- 
nym, wszystkich oczy zwrócone 

były tylko na moją towarzyszkę, 

wszyscy się za nią oglądali. Opi- 

szmy jej kostyum : kombinacya 

czarnego z białem była modną i 

eleganckcą, ale niestety 
— wszy- 

stko było przesadzone. Duży czar 

ny kapelusz był ładny, ale upięte 
na nim białe strusie pióra, prze- 
chodziły granice najśmielszej Fan- 

tazyi modniarki. Biały jej żakiet 

garnirowany czarnym atłasem, 

zakończony był w tyle bardzo 

przedłużonemi ,.szosami" podob- 
nemi zupełnie do męskiego fraka, 
kamizelka biała ozdobiona czar- 

nymi dużymi guzikami, spódnica 
tak "wąska, że tylko z wielką tru- 

dnością stawiać mogła nogi 
— o- 

bute w czarne atłasowe pantofle z 

białemi dużemi kokardami! czar- 

ne rękawiczki z dużym białym 

hąftem, dopełniały toalety prze- 

sadnie ekscentrycznej, ah. zapo- 
mniałam jeszcze o czarnej lasce, 

którą z gracyą unosiła. Twarz jej 

była bardzo na biało pomalowa- 

ną, od której aż przykro odbij iały 
ponsowe usta. 

Tak — doprawdy, ludzie sta- 
wki na ulicy, przypatrując się 

jej. ja — w mojej skromnej toa- 

lecie, zresztą nikt na mnie nie 

biety ubierają się ładnie dla te- 

go, ażeby się mężczyznom podo- 
bać, drugie dowodzi, że czynią to 
dla innych kobiet, ażeby w nich 
zazdrość wzbudzić, trzecie osta- 

tecznie policzą, że kobiety myślą 

tylk^j o sobie, stroją się dla sie- 

bie samych. Które zatem jest 
najprawdopodobniejszem ? Pe- 

wien współpracowniik usiłuje to 

zagadnienie rozwiązać; w zajmu- 
jącej „pogadance" wszystkie po- 
wody wyjaśnić: „Naturalnie, że 

mężczyźni na i skłon niej si są do 

uwierzenia w pierwszy powód, i 

prawdopodobnie tak jest rzeczy- 
wiście, że początkowo piękne u- 

bieranie się miało na celu zdoby- 
cie mężczyzny. Przez długi czas 

było to jedynym powodem w 

świecie, chociaż kobiety zapom- 
niały o tern. 

W najstarożytniejszych cza- 

sach nie było innej drogi do przy- 

podobania się iftężczyźnie jak 

przyozdabianie ciała kobiecego w 

najmożliwszy sposób, nawet bar- 
barzyńcy cenili tylko kobiecą ze- 

wnętrzną postać. Ale — zarzut, 
że tegocześni mężczyźni wcale 

nie rozumią się na damskiej toa- 

lecie, również zaprzeczyć się nie 
da. Zwolennicy drugiego, wyżej 

podanego powodu, słusznie utrzy- 

mują, że przeciętny mężczyzna 

zwykle właśnie tego nie widzi o 

co się kobiecie w szczegółach jej 
toalety rozchodzi; ona „wkłada 

l całą duszę swoją" w jakąś „li- 

Białe lob kolorowe koszule. 

nię" „podpięcie" „podgięcie" itp. 
tymczasem, „barbarzyńca" męż- 
czyzna wcale nie widzi tego, co 

najwyżej — ocenia pobieżnie ca- 

łość, gdy tymczasem kobieta u 

drugiej kobiety najmniejszy 
, szczegół w jej ubraniu, tak kry- 
tycznym obrzuci spojrzeniem, że 

mężczyzna z najwyższem zdzi- 

wieniem sprawdzić to musi, gdy 
na to zwróci się jego uwagę. W 

każdym razie, przeważna ilość 

kobiet same przyczyniają się mi- 
mowoli do tego, że tylko dla tego 
pragną strojów, ażeby zaćmić in- 
ne kobiety i w nich zazdrość 

wzbudzić. 

Zwolenników trzecjego powo- 
du, że kobiety ubierają się tylko 
dla własnego zadowolenia, jest 
bardzo nie wiele, wierzę w to i 

dowodzą tego przeważnie kobie- 

ty, które posiadają wrodzony 
zmysł piękna i porządku, lubią 

być zawsze otoczone ładnemi tyl- 
ko rzeczami, nie znoszą też na 

-wojem ciele nieestetycznego u- 

br?nia tak jak — nieczystości. 

Pewien Anglik zapytał raz 

taką istotę o jej zdanie w tym 
kierunku. Popatrzyła na niego ze 
zdziwieniem i odpowiedziała: 
„Kobieta ubiera się tylko dla 

siebie samej ażeby poważnemu 
Anglikowi stać się zrozumialszą, 
dodała : „wątpić w to co powie- 
działam, byłoby to samo jak przy- 
puszczać. że dubry kucharz po- 
trafi dla siebie samego niedbale 

ugotować." 1 ima zapytana o to 

samo, podawała różne powody, 
dla których kobieta przy ubiera- 

niu myśli tylko o sobie .a nic o 

innych, że mężczyźni nie rozumie 

ją się na tcm i zapytani, nie u- 

mieją nawet opisać toalety wła- 

snej żony, że upodobanie w ła- 

dnem ubieraniu się jes^ wrodzo- 
nym przymiotem kobiet itd. wre- 
szcie przypomniała sobie ową 

sławną : „kobietę na dzikiej i pu- 

stej wyspie", która przypadkiem 
na nią się dostała, miała co jeść, 
ale raz na zawsze wyrzec się mu- 
siała nadziei widoku innych lu- 
dzi. Kiedy j;j wreszcie po długim 
czasie znaleziono, bvła otoczona " 
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najrozmaitszymi strojami jakie 

tylko mogła sobie sama sporzą- 
dzić ze znajdujących się do jej 
/dyspozycyi artykułów. Ubierała 

się więc tylko dla siebie. Nako- 

niec jeszcze dodała zwolenniczka 

trzeciego powodu: „Ładne ubie- 
ranie się jest mi taką samą po- 

trzebą i przyzwyczajeniem, jak 

popęd do jedzenia, mycia się, 
spania, ocierania kurzów, itp. te- 
go wszystkiego nie czynię dla ni- 

kogo innego, tylko dla siebie sa- 

mej." 

Najlepszy rezultat przynosi anons 

zamieszczony w DZIENNIKU CHI- 

CACOSKIM więc dlatego też naj- 

więcej ogłoszeń podaje stale DZIEN- 

NIK CH1CAGOSKI. 

Co do ogłoszeń — wielkich i ma- 

łych, każdego rodzaju i treści — 

DZIENNIK CHICAUOSKI zajmuje 

bezsprzecznie pierwsze miejsce w ca- 

łej Ameryce. 

Dziennik Chicagoski zamieszcza 

więcej drobnych ogłoszeń, aniżeli 

wszystkie inne dzienniki polskie w 

Chicago razem wzięte. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć u J. Zuber, 1315 Jackson 
ul. 

żadnych szalbierzy i naciągaczy, 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych, nie ma Dziennik Chicagoski 
na swych szpaltach, bo zawsze pra- 

cuje dla dobra ludu. Oszukańcze „fire 

sales" stanowczo w Dzienniku Chi- 

cagoskim ogłaszane być nie mogą. 

NO. 1060. 

Łatwa do uszycia sukienka dziecin- 

na z dowolnego materyału. Materyału 

potrzeba 2% jarda na sukienkę «dla 

czteroletnich. Modełko w czterech 

wielkościach: 6 miesięcy, 1, 2 i 4 lata. 

Wysyłamy za nadesłaniem do Red. 

Dz. Chic. 10c. 

NO. 1065. 

Ładny negliźyk, kimono z kamizel- 

ką. Jedwab, kaszmir, voile, batyst lub 

flanela mogą być użyte na ten ko· 

styum poranny. Materyału potrzeba 

5% jarda o 44 calach szerokości. Mo- 

delko w trzech wielkościach małe — 

średnie — i duże, wysyłamy na żąda- 

nie za nadesłaniem 10c. 

NO. 1063. 

Płaszczyk z pelerynką z niebieskie 

go szewiotu, lub z dowolnego mate- 

ryału sukna, aksamitu, serge, zibeliny. 

Pelerynka może być przypinana. Ma- 

teryahi potrzeba 3% jarda 44 cali sze- 

rokości, dla dziesięcioletnich. Model- 

ko w pięciu wielkościach: 6. 8, 10. 12 

i 14 lat. W redakcyl Dziennika Chl- 

cagoskiego za nadesłaniem 10c. 


