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Od wydawnictwa.
S tra jk drukarski i p ra ca nad reorg a
nizacją ,, Przeg ląd a kobiecego " z dwutygo
dnika na tygodnik, spow odow ały pew ną
przerw ą w w ydawnictwie.
Z dniem dzisiejszym ,.P rz eg lą d kobie
c y " zaczyna
wychodzić
regularnie
co
tydzień.
Pow iększyliśm y d z ia ł literacko a rty 
styczny.
Po czyn ając od N r. 10 „ Przeg ląd ko
b iecy" powiększony zostanie o dwie stroni
ce specjalnie literacko-artystyczne.
W listopadzie rozpoczniemy druk cie
kaw ej powieści.

Przed dalsza praca.
Zreformowawszy „Przegląd kobiecy11 i
zamieniwszy go z dwutygodniowego pisma
na tygodnik stajemy na naszym publicystycznym
posterunku do dalszej pracy. W ciągu kilku
miesięcy istnienia 1 publicystycznej działalnoś
ci „Przeglądu kobiecego1* szerokie katolickie
i narodowe kola kobieca w Polsce zapoznely
się dokładnie z kierunkiem w jakim praca
nasza idzie, z naszemi dążeniami.
Pod ogólnym sztandarem idei narodowej,
w wiernej służbie dla Ojczyzny, jej interesy
ponad wszystko ważąc, organizować i skupiać
chcemy publicystycznie kobiety polskie dla
wymiany myśli o sprawach kobiecych, dla
jej dalszego organizowania i ustalania jej naj
właściwszych, najracjonalniejszych kierunków.
Praca nasza po zamianie „Przeglądu kobiecego“ na tygodnik nabierze żywszego tem
pa. To też mamy nadzieję, iż ta zmiana w
naszem piśmie zyska uznanie kobiecych kół
czytelniczych.

Ridaksja „Przeglądu kobiecego \

TY G O D N IK
S PO ŁEC Z N O PO LIT Y C Z N Y ,
POŚW IĘCONY
SPRAW OM
KOBIECYM
pod naczelną red akcją

IR E N Y Ś L IW IC K I E J .

Cena 1.50 kor. lub 90 fen.

Praca kobiet na kresach.
NA UlTWIE
(Udział kobiet w walce wyborcze] w W il
nie.—Z Koła Polek. — Szkoła zawodowa
dla dziewcząt.
Na wsi.)
Wilno, we wrześniu.
Niedawne wybory do Rady miejskiej w Wilnia
wygrał obóz narodowy, dążący do zjednoczenia Wilna
z resztą Ojczyzny. Do zwycięstwa tego w znacznej
mierze przyczyniły się kobiety wileńskie. Udział ich
w akcji wyborczej był bardzo wydatny.
Polki patrjotki skupiły się w Komitecie Narodo
wej Organizacji wyborczej kobiet. Organizacja ta w je
dnej ze swych ode.w pisała m. i., co następuje:
„Nadchodząca niedziela zdecyduje los naszego
Wilna. Nabierze ono jeszcze wyraźniej zych cech pol
skich, gdy gospodarka miejska spocznie w rękach, nie
tymczasowych, lecz stałych pracowników, opowiedzialnych za dobro wszystkich warstw ludności i do speł
nienia swych obowiązków przygotowanych.
Walczyć będzie musiała nieustannie o swą pol
skość,\ gdy ster rządów w mieście dostanie się w ręce
wrogów naszych. Oni, podzieleni na grupy, złączyli
się, by tem większej nabrać przeciw nam mocy. Po
mimo to zwyciężymy, jeżeli dołożymy starań, by wszys
cy Polacy glosy swe do urn złożyli.
Narodowy chrześcijański Komitet Wyborczy, bę
dący wyrazicielem pragnień ośmiu wielkich ugrupo
wań politycznych i społecznych, pragnie gorąco widzieć
kraj cały w ścisłej z Polską łączności.
Do pracy kobiety Polki! Stańcie wszystkie w obronie Wilna, kióremu grozi gorsza niż przez bolsze
wików narzucona niewola.
Z tamtej wyzwoliło nas bohaterskie wojsko nasze;
grożąca nam dziś niewola, czyhać będzie nieustannie
na każde żywsze drgnienie serca i duszy polskiej, by
je zgłuszyć i zgnębić i nikt nas z niej wyzwolić nie
zdoła, bo ulegniemy jej sami, jeżeli przez niedołęstwo
czy opieszałość, pozwolimy na zwycięstwo wrogów".
Pięknym wyrazem nastroju i dążeń kobietwileńskich
był kobiecy wiec przedwyborczy zwołany przez rzeczoną
organizację. W dniu wiecu zwarty tłum kobiet przeważ ue
chusteczkowych, wypełnił Salę Miejską i galerję. Wiec
zagaiła p. Sokołowska, wybrano na przewodniczącą
p. Pietraszkiewiczównę, do prezydjum powołano pp.
Janinę Barhardtową i Englową Pierwszą mowę wy
powiedziała przewodnicząca, potem p. H. Węsławska
zdała sprawozdanie z działalności kobiet w Królestwie,
Cialicji, Poznańskim, Podolu i Ukrainie, opierając się
na materjale, zebranym na wolnem zebraniu Zjedno
czonych Ziemianek w Warszawie. P. Makowska mó
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wiła o pracy kobiet w Wilnie; p. Ochenkowska o ko
rzyściach wypływających d!a kobiet -z uzyskanego pra
wa wyborczego.
Prześliczną w formie i treści mowę wypowiedzia
ła p. Zofja Kietliczowa; słowa te płynęły z serca go
rąco miłującego Boga i Ojczyznę, rozumiejącego wol
ność obowiązków względem nich. Z zapałem i przejęciem
się nawoływała słuchaczki do pracy przedwyborczej,
do ratowania Wilna zroszonego krwią polską, od gro
żącego mu niebezpieczeństwa.
Po szeregu innych przemówień uchwalono rezo
lucję, wzywającą kobiety do solidarnego głosowania na
listę narodową.
Istniejąca od dłuższego czu*u przy „Kole Poiek“
w Wilnie Sekcja niesienia pomocy róii/.inotn żo’uie;/.y
liczy 1620 rodzin. Dotychczas była ona zasila vą
funduszami z ofiarności publicznej i wypłaciła do sierp
nia 198,277 rub. Na sierpień Sekcja otrzymała o.J
Zarządu Ziem Wschodnich zapomogę rządową w ilości
25,000 rub.
Sekcja postanowiła także zaopiekować się dziat
wą rodzinami żołnierzy, t. j. d iećmi lub rodzeństwem
tych ludzi, którzy wszystko poświęcili dla świętej spra
wy, 'życie nawet mosą w ofierze, a nas bronią swą
piersią.
Od trzech lat istniała w Wilnie szkoła zawodowa
dla dziewcząt imienia Emmy Dmochowskiej. Obecnie
dzięki szczęśliwej zmianie warunków ogólrych, szkoła
ma się rozwinąć na szerszą skalę i zostanie przek
ształcona według programów szkół zawodowych war
szawskich.
Zadaniem szkoły będzie przystosowywanie wy
chowania i wykształcenia do potrzeb życiowych, a przez
to dostarczenie krajowi dzielnych pracowniczek, któreby się stały pożyteczne ojczyźnie, łącząc wiedzę fa
chową z gorącem umiłowaniem swych obowiązków
obywatelskich.
Szkoła zawodowa obejmie następujące działy:
1) bieliźniarstwo z haftem i cerowaniem, 2) kra
wiectwo. 3) tkactwo, 4) introligatorstwo z galanterją,
5) gospodarstwo domowe, 6) koronkarstwo i guzikarstwo. Pozatem będą wykładane przedmioty ogólno
kształcące i uzupełniające wiedzę fachową Nauka
w szkole będzie trwała 4 lata.
Z inicjatywy Koła Polek w okolicach Wilna po-

wstają liczne Koła Młodzieży wiejskiej. Ostatnio z ini
cjatywy członkini Koła p. Wandy Leszczyńskiej Koło
takie powstało w Nowo Wilejce.

Nasz sztandar.
N a s z sztan dar tk a ła żyw a moc,
Co śm ierci się nia lę k a !
Prz ez chm urne dni, przez g łu c lją noc
T k a ła go duefrów ręka.
M y j e j d rg a ją c ą s n u ły nić,
Z s e rca co żarem b ije ..
Ten tylko n a ró d godzien żyć,
C o l z ije sam , że ż yje!
N a sz sztan d ar p o w ia ł iv- ja s n o ś ć zórz
N a drzewcu z tego drzew a
C o korzeniam i wszerz i wzdłuż
U rosło w tej ziem i trzewa.
I nikt i nic przez żaden trud
N ie zerw ie w ę z ła tego,
Co z ziem ią wiąże w ierny lud
A ziem ię z ducłjem jego.
N a s z sztan d a r jed no Ija s ło m a
I jed n o zaw o fanu '•
W jedności, w p ra c y żyje, trwa,
Je s t z klęski — z m artw ychw stanie
M y go z cz cią niesiem w ż ycia cfjram
O d ziem i od m acierzy...
Ten tylko w ejdzie do ju tra bram
K to w ju tro sw oja w ierzy!

Marla Konopnicka.

Sprawy kobiece w prasie.
O nowy typ kobiety.
Pod tym tytułem p. Juljuszowa fllbinowika pisze w , Kurjerze częstochowskim".
Nie od dzisiaj sprawa wychowania kobiety,
więc cała jej przyszłość, jest przedmiotem dociekań,
.... ................... ..

Babie Lato.
Dzień był pogodny, ciepły, senny—jeden z tych
dni, kiedy sl. rice różowo-złite przesiewa się przez
pożółkłe, w ciszy nieruchomo zŁsty.le i błyszcząe
liście starych drzew w ogrodzie, a przejrzały, r iężkl
1 słodki o w e b^z wiatru na ziemię opada... Wtedy
dynty ognisk, w których pastuchy pitką ziemniaki,
wloką się leniwo po rż)skach i żółtych trzecią już
trawą porosłych łąkach. Pteków nie wiele pozosta
to,—za to miljardy drobnych muszek i kc marów
brzęczą i dzwonią w ciepłem, cd sKńca aż złotem
powietrzu.
Na podwórzu pod ścianą stod- ły, której drew
niane boki zdawały się wyginać ped naporem cięż
kich snopów—na dwó. h w poprzek pi łożonych kior.ath stały w :l ńcu sanki. Zima misia przyjść nie
długo.
Myślano już o niej, choć było tak ciepło. San
ki wywleczone z wozowni gdzie kurzem przykryte
stały przez lato, wiejski stolarz naprawił i właśnie

.... ....
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Ś*i/Ż0 pociągnął pokostem. Stały teraz w słońcu i
suszyły się.
W powietrzu kłębił się nieprzeliczony rój drabniutklch muszek. Błyszczały w promieniach sło
necznych, jak piast k jłoty, przesiewający się przez
długie i cienkie struny i słychać było brzęk cichy,
melodyjny, nieustanny.
Dziwną fatalne śc'ą losu gnane, całą falą popły
nęły ku sannom i w jednej chwili lśniący świeży
lakier pokrył się gęstemi, ciemnemi punktami. Mu
szki uderzały o deski, przylepiały się i marły. Na
przód kilka, petem kilkadziesiąt, kilkaset, tysiące,
miljony.. W pół godziny już nawet farby z pod nich
nie można było wyróżnić.
Ze stodoły wyszedł stary chłop z golą głową.
Na plecach miał ogromny kosz plew dla bydła. Ko*
ło sanek prystanął i popatrzył. Kosz postawił na zie
mi, a zczerniałym popryskanym palcem wodził po
woli fo deska, h pokrytych nieprzebranym rojem
nieżywych muszek,.. Na twarzy widać było skupie
nie i wysiłek człowieka nleprzyzwyczajonego do my-
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zastanowień i rozpraw. Wiemy, że i w starożyt
ności już kwestja, jakie wychowanie jest najlepsze
dla kobiety, wywoł>wata wiele sporów. Ostatecznie
kończyło się faktycznie zawsze na tem, i to do
ostatnich dni przed wojną światową, że to wychowa
nie uchodziło za lepsze, które kobiecie zamążpójście,
nie ostanie się o własnych siłach, najlepiej zapewniało
jej wychowania. Stosunki te pod względem takiego
zabezpieczenia przyszłości kobiety od najdawniej
szych czasów nie wiele s i ; dotąd u nas zmieniły.
Dopiero ostatnie dziesiątki lat przyniosły i nam drob
ne zmiany, a to z chwilą, gdy ilość małżeństw u sfer
inteligentnych ubywała i wiele panien, z tak zwa
nych dobrych domów, już za mąż nie wychodziło,
bo ze zmianą stosunków i wzrostem materjalnych
potrzeb nie mogły wychodzić zamąż. A jednak ide
ałem dobrego wychowania u nas niemal dotąd po
zostało tradycyjnie takie, które rodzicom jako jedy
nie celowe się wydało, t. j. jako prowadzące i ajlelepiej do zainążpójścia.
Wraz z końcem tej nieznanej w dziejach ludz
kości wojny jeste my świadkami zupełnego przewro
tu stosunków, a co zatem idzie, przewrotu pojęć.
Dziś rozchodz się o to, czy kobieta Polka,
względnie czy rodzice polscy, powodując się wrodzo
nym konserwatyzmem mają być tym przewrotem za
skoczeni, nie zdając sobie sprawy z nowych warun
ków bytu, czy też Folki nasze powinny znaleźć
się na czele nowych zdrowszych prądów. Czy nie
lepiej w Polsce będzie, gdy i kobiety spostrzegą, że
tylko praca ma prawdziwą wartość i uszlachetnia
naród, a nie rzekomy majątek, więc i lalkowatość,
rozpieszczenie, życie w
wygodzie bez trosk;
zaś pozostawanie w dawnych warunkach życiowych
prowadzi do kata: t ofalnych następstw.
Eliza Orzeszkowa przewrót ten, dokonujący się
w naszych oczach, duchem swym proroczym w swej
„Marcie“ przewidziała, której bohaterka mimo t. zw.
starannego wychowania na sposób dzisiejszy boryka
się z strasznym losem, nie zdolna do pracy praw
dziwej.
Dlatego system nauczania i wychowania ko
biety-Po!ki musi teraz uledz rad>kalnej zmianie.
Nauka Polki, ze sfer zamożniejszyah zwłaszcza, nie
może już być zdaną na łaskę bon, guwernantek, nie

ślenia, który chce myśl jakąś uchwycić i ująć
w zdt.n'e.
Podszedłem ku niemu.
Trzeba będzie sanki na nown pomalować, —■
odezwełem się, — o tem myślicie?
Chłop wstrząsnął głową l uśmiechnął się.
I... to nie... To się zetrze, iak przyschnie. Ale...
ja myślę jeno... urwał i zn -wu przesuną! palcem po
świeżym, pełnym muszt.k lakierze. Po chwili pod
n ósl głowę i patrząc mi prosto w oczy, wzrokiem
w którym znsć byłu radość, że znała?! wreszcie to,
czego szukel, rzekł:
—Tek i ludzie, panie, tak 1 ljdzie...Jak ta mu
chy.. łażą, pchają się tam gdzie nic dla nich nie
m«, nie wiedzieć po co, i Durnieją.. mrą...
Zarzucił kosz na plecy i wolno odszedł ku
stajniom.
Nad sankami b zęczał ciągle rój muszek, jak
piasek złoty, przesiekają :y się przez cienkie i
dźwięczne struny słonecznych promieni.

może się ograniczać do liceów, w których nie ma
nawet nauki gospodarstwa domowego, nie -może się
ograniczać na wychowanie lalek. Każda kobieta
musi teraz, podobnie jak mężczyzna, wykształcić się
na samoistną pracownicę zdolną nietylko do racjo
nalnego gospodarstwa domowego, ale i do współ
pracy z mężczyzną.

Co pism nasze czytelniczki?
O o rg a n iz o w a n ie ro b o tn ic .

Od jedne) z naszych czytelniczek otrzymujemy
następujące uwagi:
Coraz groźniej rozlewa się w naszym kraiu,
kładącym dopiero podwaliny swej państwowości, fa
la wywrotowej, anarchistycznej agtacjl, prowadzonej
przez socjalistów różnych odcieni.
Akcja ta„ wro
ga naszym interesom państwowym godzi w byt Pol
ski, dezorganizuje jej życie społeczne 1 gospodar
cze. 1 dlatego kłaść jej trzeba tamy Wiele w tym
kierunku zdziałać możemy my kobiety, bądź
to zwalczając agitację wywrotową, bądź też prze
ciwstawiając jej odpowiednią twórczą pracę spo
łeczną pod zdrowymi hasłami. Ten drugi sposób
hamowania zgubnej roboty socjalistów jest racjonal
niejszy. Zas osować go możemy my kobiety najłatwiej
na drodze organizo wania pod sztanlare n narodowym
kobiet, które bądź to same są robotnicami, czy
pracownicami, bądź też należą do rodzin robotni
czych. W szeregach socjalizmu, lub pod jego wpły
wem znajduje się bardzo wiele kobiet.
W przeciwstawieniu do tego, a na pożytek Oj*
czjźile organizujmy, gdzie tylko można nleobałamu*
cone kobiety w Polskie Związki zawodowe, w orga
nizacje narodowo robotnicze lub chrześcjańsko - de
mokratyczne. Wszystkie te trzy organizacje naro
dowe t. j. Polskie związki, N Z. R. 1Chrześcjańska
Demokracja w wielu środowiskach rozpoczęły już
organizowanie kobiet robotniczych pod swymi sztan
darami. Wszędzie tam czujące narodowo kobiety
winny ze wszystkich sił wesprzeć tę pracę zbożną,
a gdzie jeszcze nie jest ona zapoczątkowaną dawać
ST. ROSSOW SKI.

1)

Czerwony punkt.
Nie wiadomo, co straszniejsze: ezy szrapnele
1 granaty, owe olbrzymie szerszenie, tysiącami żą
deł siejące śtnierć odrazu w całych szeregach, czy
też roje furczących przeciągle kul karabinowych, co
jak osy rozbrykane, opadają clę zewsząd.
Jedna z nich zaraz z początitu bitwy dosięgła
młodego żołnierza, gdy oddzlal >*>i kazano wyruszyć
z okopów i posunąć się naprzód. Był to szczupły,
ele rosły chłopak, z bujną, ciemną czupryną, rumień
cami na twsrzy i ogniem w oczach. Biegł zuchowa
to, jak do teń ;a, gdy kula przeszyła mu klatkę pier
siową. Postąpił jeszcze kilka kroków, potem odrzu
cił karabin, chwycił się obiema rękami za piersi,
szybko rozwarł usta, usiłując pochwycić oddech,
1 nagle, jt-kby go kto podciął kosą, zwalił się wstecz
na ziemię.
Pod wpływem gwałtownego wstrząsu, mózg
rannego w jednej chwili przestał funkcjonować. Naj*
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do nie) inicjat. wę. W ten sposób wzmocnimy dtć odpowiedź na pytania, co możemy i powinniśmy
wśród rzesz robotniczych zdn wy element narodowy 1 zrobić dla r zwinięcia naszego handlu, przemysłu
1 rolnictwa. Ta różnorodność 1 obfitość tematów,
katolicki.
czyni książkę zajmującą — nie mówiąc już o tem,
że z treści jej wiele każdy nauczyć się może.
Praca p. Dąbrowskiej zasługi je na jaknajszersze
Oliver Bournac.
rozpowszechnienie.

„CE QUI RESTE".
Zanim ziemia na wieki żołnierza przytuli,
co w jej obronie walcząc, padł na polu chweły
zabierają mu listy. — ten skarb jego cały,
skryte nieraz na piersiach w skrwawionej koszuli.
Te listy, poszarpane nierzadko od kuli.
A ch ! jakąż one wartość — jaki urok miały
dla żołnierzy, co w walce trwając wciąż wytrwałej,
dzięki nim — tak się blisko swych najdroższych czul i
Listy, które walczącym słodkie słowa niosły
miłf ś:l rodzicielskiej, — małżeńskiej, — dziecięcej
ileż szczęścia spływało z keżdym takim świstkiem!

Mowy dramat Zofjł Wójcickiej.
Zofja Wójcicka (Chylewska), znana autorka
granych u nas z powodzeniem dramatów: „Dyle
tanci", „Psyche", „W latarni", jak również szeregu
Innych utworów, między k óryml poemat drama
tyczny „Las“ uważany jest za najcenniejszy, napi
sała świeżo, po powrocie z zagranicy, dramat na tle
wypedków z r. 1915 w Galicji p. t. „Jeszcze wczo
raj", który wystawiono we Lwowie.
Olga Boznańska w warszawskiej Zachęcie.

Autorka przedstawia w krótkim zarysie wszystko,
co o Polsce intellgenty czytelnik wiedzieć powinien.
A więc opowiada o położeniu geograflcznem Polski,
jej granicach, portach, wodach, roślinach, zwierzę
tach, — o tem ilu jest Polaków na śniecie, ich roz
sledleniu, zejeciu, — mówi o ludzie pracującym,
oświacie narodu, bogactwach kopalnych ziemi poi
sklej, wydajności gleby, przedstawia obraz polskiego
przemysłu, wykazuje jego braki i potrzeby, zajmuje
ją także rolnictwo 1 przemysł rolniczy, bada wresz
cie drogi 1 sieć komunikacyjną, stara się w końcu

W sprawozdaniu z ostatniej wystawy malarskiej
w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych krytyk „Kurjera
Por." pisze m. I. co następuje:
Zacznijmy od tuzów.
Przedewszy8tkiem więc od Olgi Boznańsklej.
A t trzy jei studja portretowe nadeszły obecnie
wprost z Paryża, gdzie leżały przez dłuższy czas.
Najpierw portret a»tysty rzeźbiarza Dunikowskiego,
zapewne z czasów, kiedy artysta brnął Jeszcze
w epoce „Sturm und Drang", którą szczęśliwie
przebywszy, — jest dziś naprawdę znakomitym —
tylko przez wstręt do superlatywów nie powiem:
najznakomitszym—rzeźbiarzem polskim. Drugie dwa
portrety, treści zbiorowej, przedstawiające domy
w różnych wiekach, przeważnie dojrzałych — posia
dają bardzo wybitne cechy tej doskonałej portre
cistki z jej ostatniej fazy. Robią więc efekt czegoś
pośredniego pomiędzy mgłą a gobelinem; są dosko
nałe w rysunku, a jednak z rozpłyniętymi w bezkre
sie konturami, kształty zdają się być wyrt-żne, zde
cydowane I bardzo pewne siebie, a Jednak ta cie
lesność nie posiada wc*le granic, bo się one, nieco
sztucznie, zmieszały z tłem.
Te trzy studfa portretowe Olgi Boznańsklej.
są wlec nlezaprzeczenie piękne — ale Jej prace
z przed trzydziestu lat były prostsze, silniejsze
I jasne, a nadewazystko wcale a wcale nie zmanje*
rowane.

drobniejszy nawet przebłysk myśli nie rozjaśniał
ciemności, jakie go ogarnęły. Ale jeszcze nie na
zawsze wtargnęły one pod kopułę czaszki. Po chwi
U aparat życiowy drgnął na nowo — drgnął chwiej
nym ruchem wahadła zatrzymanego raptowrle, a potem pchniętego znowu.
To, co stało się już nlczem, było napowrót
czemś — I to czeitiś żywem, zindywidualizowanem,
jakkolwiek czemś zgoła Innem, niż przedtem. Ranny
doznawał dziwnych uczuć. Wszystkie dotychczas
czynne zmysły zawiesiły swą pracę. W ich miejsce
wstąpił zmysł nowy, przyoblekający szatą zmysło
wych wyobrażeń zgoła nlezmysłowe już sensacje.
Czasami ś.il się nam, że śnimy. Takim snem
w śnie były obecne myśli, uczucia i spostrzeżenia
rannego. Czuł, że Istnieje, ale poza sobą. Uciekł
z siebie; drobną przetoką w piersi przeclśnął się
wśród bolu poza obręb materjalnej swej Istoty. Ta
przestała go nawet zajmować; był to już tylko ohy-

dny wojłok, porzucony gdzieś daleko, w kurzu, czy
w błocie, powalany krwią, która rytmicznie wytry
skała z rany, nlewiększej prawie od punktu.
Kiedy ranny rozejrzał się dokoła, nie było
jeszcze n!c, krom—niczego. Zdało mu się wszakże,
iż owo nic okrąża w szalonym rozpędzie jakiś punkt
Idealny i zwolna zg^szcza się tem, jak materja ko
smiczna w dobie powstawania światów. Ruch zagad
kowy niepokoił go, przykuwał do skble, ból spra
wiał rannemu. To on, ranny, w niepojęty sposób
dostarczał z głębi swej Istoty materjełu niewidzianej
wirującej substancji; to z niego snuła się ona, gdy*
by przędza nieskończenie delikatna i nawijała się
automatycznie na oś niewidzialną, jak nić na szpulkę.
Doznał niejaklel ulgi, spostrzegłszy, że wresz
cie w samem ognisku wirów nieważkiej materji
gęstnienie czyni postępy. Ze rysował się zrazu jak
by ślad punktu, potem już punkt całkiem wyraźny,
aż punkt ów ostatecznie rozszerzył się, wypukli!,

Dziś — wracacie do domu żałobne wy posły.
A wasz powrót wymownie głosi: już po wszystklem,
nie wróci on do domu nigdy — n!gdy więcej!
Przełożył Kazimltrz Ryehłowskl.

KOBIETA W LITERATURZE I SZTUCE.
„O zjednoczonej Polsce, jej mieszkańcach
i gospodarstwie.
praca

M a r ji D ąbrow skiej.
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Pamiętajcie o żołnierzu polskim!
Nie żałujcie ofiar dla Czerwonego Krzyża!
Zarząd Główny.
— Narodowa organizacja kobiet w Małop ohce
Z ramienia warszawskiej centrali Narodowej
—
p. Zofia Seidlerow a. W Warszawie w Organizacji Kobiet, członek jej zarządu p. Janina Kaubiegłym miesiącu zmarła ś. p. Seidlerowa, redaktorka zimirska odbyła ostatnio podróż po odzyskanych tere
pisma . dwutygodniowego
„Bluszcz" poświęconego nach Małopolski urządzając we Lwowie, Krakowie
głów.iie życiu kobiety.
i Stanisławowie zebrania i konferencje, na których za
Po za pracą redaktorską, pełną zawsze staran znajamiała zgromadzone panie z programem, ideologją
ności i dbałości o wysoki poziom tygodnika ś. p. Sei
N. O. K., z przebiegiem wyborów do Sejmu, z rozwo
dlerowa zasilała swemi korespondencjami i artykułami jem obecnym organizacji, rozszerzającej się po całej
pisma codzienne
wiele czasu również poświęcała Polsce.
pracy na polu literackiem.
Na konferencje te, oprócz przedstawicielek wszy
Cześć Jej zacnej pamięci!
stkich sfer i warstw, wszystkich organizacji społecz
— Zjazd Stowarzyszeń I organizacji Ko- nych, filantropijnych, zawodowych, przybyły również
biet-Polek. Wszechpolski Związek Stowarzyszeń Ko delegatki innych miast, jak: Rudek, Sambora, Stryja,
biecych „Spójnia1* im. Królowej Jadwigi, zawiadamia, Tarnopola i innych.
Jak tego dowodzą przywiezione przez p J. Kazi
że dnia 15 października odbędzie się Zjazd po przer
mierską
protokuły i sprawozdania pism z tamtejszych
wie pięcioletniej — Delegowanych od Stowarzyszeń
posiedzeń,
kobiety Małopolski rozwinęły wszystkie swe
i Organizacji Kobiet-Polek.
Bliższych szczegółów
udziela Biuro „Spójni" Warszawa Krak.-Przedm. 71 1 siły i zasoby i przeprowadziły bohaterską akcję na
wszystkich dostępnych dla siebie pola;h.
od 4 -6 i Biuro Koła Pracy Kob et — Jasna 32.
W przemówieniach ich brzmiały tylko pełne go
—
D!» naszych Bohaterów Polski Czerwony
ryczy i żalu głosy na tak długą i dziwną obojętność
Krzyż nadesłał nam następująca odezwę:
Królestwa w okazywaniu pomocy wszelkiej a prze
Rodacy!
dewszystkiem militarnej Galicji Wschodniej.
Od roku blizko żołnierz nasz walczy i przelewa
To też witając delegatkę naszą i dziękując jej za
krew w obronie ojczyzny.
poniesione trudy w usiłowaniu zrzeszenia pracy ko
Nietylko jednak na froncie, ale nawet w szpitalach biecej pod hasłem „Bóg i Ojczyzna" wierzą, ż j na
brak mu najpotrzebniejszych rzeczy, a przedewszystkiem stąpi nierozerwalna spójnia w pracy przy warsztacie
narodowym i wyciągają ręce, by wspólnie podjąć trud
żywności i bielizny.
Rzeczy tych musi bezwględnic dostarczyć Polski dla dobra umiłowanej Ojczyzny.
W najbliższych dniach odbędą się zebrania
Czerwony Krzyż.
W tym celu Zarząd Główny Polskiego T-wa w miastach Małopolski, w celu formalnego zgłoszenia
Czerwonego Krzyża urządza zbiórkę żywności i bielizny akcesu przystąpienia poszczególnych miejscowych or
w całym kraju w dniu 15 października za pośrednic ganizacji do Centrali Nar. Org. Kob. w Warszawie.
Na zebrania te wyjeżdża delegatka N. O. K.
twem Oddz. Miejscowych i członków-korespondcntów.
Składajcie więc w dniu 15 października: bieliznę w Warszawie p. Kazimirska, która za naszym pośred
czystą osobistą i pościelową, sienniki, płótno, mąkę, nictwem wyraża słowa podzięki p. lir. Aleksandrowej
kaszę, zboże, inną żywność, oraz materjały opatrunko Skarbkowej (Lwów) i p. Sabinie Chowańcowej (Sta
nisławów) za pomoc w organizowaniu porozumienia
we, a ułatwicie żołnierzowi życie na froncie.
Każda ofiara będzie oceniona na gotowiznę i o się z paniami miejscowemi.
— Koło Polek w G ro ilnie zorganizowało zbiór
ile przekraczać będzie 20 Mk. ofiarodawca stanie się
członkiem Towarzystwa, na co utrzyma odpowiednią kę bielizny i dodatków ubraniowych dla grodzieńskich
legitymację.
oddziałów wojska polskiego, walczących na froncie.
Składajcie więc ofiary, a staniecie się członkami W dn. 28 września na ulicach Grodna odbyła się na
tak ważnej i koniecznej instytucji jak Czerwony Krzyż! ten cel kwesta publiczna.*

Kronika iycia kobiecego
w Polsce.

rozczerwieniał i niby bryłka kjwi skrzepłej, zawisł
w próżni. A gdy to się już stało, przestrzeń cała —
rzekłb)! wyczerpana pracą, czy też może zadowo*
łona osiągnięciem tern, popadła w stan nieruchome*
go spoczynku. Natomiast punkt, dotąd tak spokojny
począł się niepokoić Drgał, jakby koniecznie chciał
zmienić położenie; w istocie też, po jakimś czasie
nabrawszy rozmachu, wyrwał się, przelatywał to w tę,
to w ową stronę, a kędy przeleciał, pozostawała po
nim, niby ślad spadającej gw azdy, czerwona smuga.
Ruch szalonego punktu odbywał się naprzód po
linji prostej, potem zygzakami; zrazu zwolna, póżniej coraz szybciej — a ciągle zmierzał ku ranne*
mu, drażniąc go, wyzywając do pochwycenia. Ilekroć
jednak ranny porwał się, punkt uchodził spiesznie,
by za chwilę na nowo wyprawiać te same, co po*
przednio, figle.
— Ch:esz?Ja ci go podam! — zabrzmiał na*
gle z poza pleców rannego głos dziwnie miękki J—

niewiadomo, sVąd — zjawiła się ręka czyjaś, sama
tylko ręka, zwiędła podobna do opadłego listka.
Punkt zachwiał się próbował jeszcze kilkakrotnie
t ) w tę, to w ową stronę, wreszcie stanął 1z całym
impetem runął na dłoń rozpostartą.
Teraz dopiero można było przekonać się, że
jest znacznie większy, nlźli wydawało się, gdy wlsiał w przestworzu i bujał po niem. Dochodził roz
miarów poziomki, miał nawet jej kszałty. Z tej zaś
jednej jagódki, błyskawicznie wyłaniały się coraz
nowe 1 w okamgnieniu czerwieniało ich setki i ty
siące. Rozbiegły się na wszystkie strony; każda wy*
szukała sobie schowek ped listkiem, jagódki łączy
ły się w gronka, liście w krzaki — kryjąc się tu
pod gałęzie tarniny, ówdzie w zagłębienia butwlejących pniaków, tam znowu pomiędzy wysokie szty*
wne trawy i okwieclone zielska.
Z „Placówki"

(D. c. n.)
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— Ze Związku katolickich kobiet polskich
w Łodzi. Dnia 18 września w szkole miejskiej ul. Sien
kiewicza 83 w Łodzi rozpoczęły się wykłady na kur
sach wieczorowych, organizowanych corocznie przez
Zarząd Związku katolickich kobiet polskich.
Na dwa oddziały zapisało się ' 8 słuchaczek, lecz
dalsze kandydatki zgłaszają się bez ustanku. Prelegen
tów zaangażowano sześciu. Program wykładów, zbliżo
ny do programu szkoły powszechnej w szerokim za
kresie, obejmuje: język i historję ojczystą, krajcznastwo,
geografję powszechną, przyrodę, arytmetykę zwykłą
i handlową, pogadanki etyczne, wreszcie religję i śpiew.
— t e S to w kobiet polskich w Łodzi. W Do
mu Ludowym pod przewodnictwem panny Wicruckiej.
odbyło się kwartalne zebranie Stowarzyszenia kobiet
polskich, na którem zatwierdzono sprawozdanie kaso
we, a następnie, skutkiem nieporozumień usunięto zapomocą tajnego głosowania 3 członkinie zarządu, po
czerń również za pomocą tajnego głosowania, większoś
cią głosów wyrażono volum zaufania pozostałym człon
kiniom zarządu. Z powodu zatargu w łonie zarządu
14 członkiń wystąpiło ze Stowarzyszenia. W konkluzji
obrad zebrane członki ’ie uc!:waliły przyłączyć się do
Polskiego Związku zaw. robotników chrześciańskich
przemysłu odzieżowego, celem rozszerzenia szwalni
przez nabycie 1 1 maszyn.
Obecnie szwalnia liczy
5 ł maszyny Stow. wykonywa, między innemi, także
zamówienia dla intendentury wojskowej.
— Kursy dia instruktorek pnremysłu ludo
wego. Towarzystwo przemysłu ludowego w Warsza
wie otworzyło dnia 1 października 1919 roku. 0-cio
miesięczne Kursy dla instruktorek przemysłu ludowego
(tkactwo,, czapnictwo, koronkarstwo i kwiaciarstwo).
— Mominacja p. Skłod ow skiej Curie. Naczel
nik Państwa zamianował postanowieniem z dnia 0
lipca b. r. profesorkę zwyczajną Sorbony w Paryżu,
Marję Skłodowską Curie, profesorką honorową radjologji w Uniwersytecie Warszawskim.
— Odznaczenie dzielm j krakow ianki. De
kretem Wodza Naczelnego przyznane zostało starsze
mu wachmistrzowi 5 pp. leg. słuchaczce 4 roku lwow
skiej akademji weteryneryłnej Helenie Bujwid-Trzebickiej, prawo poborów i funkcji podporucznika podlekarza weterynaryjnego i korzystania z odznak oficerskich
na czapce, bez prawa używania innych odznak oficer
skich. P. Bujwid-Trzebicka walczyła ostatnio na fron
cie lwowskim.
Nowy kurs serr.inarjalny żeński w Gnieź
nie. Z polecenia wydziału dla dla spraw kościelnych
i oświaty przy Ministerstwie byłej dzielnicy pruskiej,
otwarte zostaną w połowie października rb. w Gnieźnie
kursy seminarjalne żeńskie dla nauczycielek pomocni
czych.
— W alk ę z nierządem podjęto w Częstocho
wie. W sprawie tej oraz zwalczania chorób wenerycz
nych w sali Rady miejskiej odbyło się zebranie przed
stawicieli miejscowego społeczeństwa, wojska i świata
lekarskiego.
Przewodniczył zebraniu prezydent Bandkic-Stężyński.
Dr. Wernic,
w dłuższej
przemowie
przed
stawił zgromadzonym całą grozę położenia. Statystyka
wykazuje, że cztery procent ogółu społeczeństwa pol
skiego zarażone jest chrobami wenerycznemi. Pozor
nie cyfra ta nie przedstawia się zbyt groźnie, ale je
żeli nie brać w rachubę dzieci i starców po nad lat
sześdziesiąt, to okaże się że procent zarażonych w Polsce
dochodzi do 25. Czyli że prawie czwarta część ludnodności kraju uległa zarażeniu.
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Nierząd, oraż idąca w ślad za nim ruina fizyczna
i moralna — to plaga straszna, którą w imię przy
szłości narodu zwalczać należy wszeikiemi dostępnemi
środkami. Olbrzymie w tym kierunku pole <'ziałania
otwarte jest przed Sejmem, rządem — względnie Mi
nisterstwem Zdrowia, oraz społeczeństwem. Akcja już
się rozpoczęła; -w Warszawie powstało Polskie tow.
do walki z nierządem i chorobami wenerycznemi, na
prowincji powstają jego oddziały,
Po wyjaśnieniu zadań Towarzystwa i odczytaniu
ustawy rozwinęła się dyskusja. Na zakończenie wybra
no przez aklaira:ję zarząd tymczasowy, który ma się
zająć organizacją Tow. na gruncie częstochowskim. Do
zarządu powołani zostali:
D-owa Biegańska, d-wa Nowakowa, dr. Marcze
wski, prezydent Bandkie - Stężyński, d-owa Rozenfeldowa, dr. Petrykat, dr. Purski, mec. Mężnieki, p. Markiewiczowa, ks. kan. Ciesielski, p. M. Paciorkowskr, dr.
Wacław Kon i p. Jan Dziuba. Do Komisji rewizyjnej
powołano pp. dr. Rozenfelda, dr. Łokczewskiego i dr.
Wiernica.

F a r b y „KOLORYT"
w torebkach z dokładnym przepisem są bezsprze
cznie najlepszym środkiem do własnoręcznego ufarbiwania wszelkiego rodzaju materji. — Ż ą d a ć
w s z ę d z i e . — Warfz. Fab. 1 Prod. Chem.,,Koloryt"
Warszawa, Chłodna 36 F i r m a C h r z e ś c i j a ń s k a .

Kronika życia kobiecego
za granicą.
K ó-owa rum i ńs ;a M ery, a Polska. P. W an
da Zeinbrzuska w korespondencji p. t. „ZKonstantyno
pola do Warszawy" zamieszczonej w „Gazecie war
szawskiej" pisze między innymi, co następuje:
Rumuńskie sfery k;erujące dalej w przyszłość
patrzące życzą sobie szczerze zbliżenia do Polski.
Prym wśród nich wiedzie, bardzo popularna
obecnie, królowa Mery. Mądry i tęgi z niej polityk.
Jej to Rumunja ma do zawdzięczenia, że się dzisiaj
znajduje wśród zwycięzców, okryta laurami i niespo
dziewanymi współzyskami. Ona to w Paryżu i w Bu
kareszcie powtarzała i powtarza: „Musimy mieć z Pol
ską wspólną granicę, musimy zawrzeć z Polską sojusz."
Przy każdej sposobności manifestuje swoje sympatje
do Polski: niedawno wysłała ona pieniądze, ubrania
i żywność dla dzieci polskich w Czerniowcach.
Zgon największej śpiewaczki świata.
Najznakomitsza śpiewaczka naszych czasów Adelina
Patti, zaślubiona przez szwedzkiego hrabiego ' CederstrOm, zmarła na swym zamku w Sodgalle w dniu
28 września.
V
Hinduski, a parlam ent Do parlamentarne
go komitetu dla spraw wschodnio-indyjskich zgłosiła
się delegacja wybitnych kobiet hinduskich, sufrażystek,
które domagały się prawa głosowania, we wszelkich
sprawach tyczących Indji wschodnich, dla kobiet. Ko
mitetowi przewodniczyła wysokiej osoba rasa, p. Saromi Maios.
Wszystkie indyjskie damy
wysokiej kasty
i wykształcenia, były w narodowych swych kostjumach.
X Pierwsza radna miasta Koepenick. Z Ber
lina donoszą: Rada miojska w Koepenick zamianowa
ła radcą miejskim pannę Emilję Elim z partji niezawi-
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stych. Panca FEhm jest wogóle pierwszą kobietą, która niu kursów poddane będą rządowemu egzaminowi
wchodzi do zarządu miasta w charakterze radcy i otrzymają dyplomy.
miejskiego.
Kobiety przy Dićicy w les e. „Przegląd
X r*a am erykańską skrfę. W Stanach Zje Leśniczy" wydawany W. !<s. Poznańskiem, donosi, że
dnoczonych Ameryki Północnej działa Związek Polek w braku robotnika męskiego, w Yolpersdorf posługi
liczący 22.000 członkiń Na czele tej ogromnej organi wano się kobietami. Pracowały one przy rozszerzaniu
zacji stoi p. Emilja Napieralska. Związek wziął ostatni sieci dróg w terenie górzystym, przy kulturze i trze
udział w uroczystein powitaniu przez wychodźtwo przy bieniu lasów. Również w łowiectwie nadawały się
byłego do Ameryki poselstwa polskiego.
-kobiety nietylko do polowania z nagonką, ale do za
V Kobiety na q iełd /ij. izba Handlowa w Ham opatrywania paśników w karmę dla zwierzyny, co
burgu uchwaliła dopuścić kobiety do czynności na w górach przy wysokim śniegu nie było rzeczą łatwą.
giełdzie.
Szko ły la żo > Londyńska „szkoła małżeń
X K obif ty w Austrji dopuszczone, do adwo stwa", przeznaczony dla narzeczonych kanadyjskich
katury. Z Wiednia donoszą: Rząd wniósł w zgroma żołnierzy, t. zw Khaki-College", osiągnęła tak dobre
dzeniu narodowem projekt, dopuszczający kobiety do rezultaty, że władze miasta Londynu postanowiły
reprezentowania stron wobec sądów i włćdz admini otworzyć większą ilość takich „szkól małżeństwa" także
i dia narzeczonych, nie wybierającyc się za ocean
stracyjnych.
Plan nauki tych nowych szkół nie będzie tak obszer
Praw a kobiet we Francji Wiedeńskie Biu
ro koresp. donosi z Paryża. Komisja senatu odrzuciła ny, jak w „Khaki-College", ponieważ przyszłe żony
ustawę o prawie wyborczem kobiet, uchwalono przez kanadyjskich żołnierzy otrzymać musiały wykształcenie
•gospodarcze bardzo gruntowne, które pozwoliłoby im
Izbę deputowanych.
w kraju mało cywilizowanym samodzielnie prowadzić
V Czeszki r a uniw ersytecie Z Pragi dono gospodarstwo. Dziewczęta musiały uczyć się, zdawać
szą. Dekretem ministra oświaty mogą wszystkie kobie egzamina i otrzymywały świadectwa z następujących
ty republiki czesko-słowackiej, które ukończyły średnie
przedmiotów: mleczarstwo, hodowla kur, ogrodnictwo,
zakłady naukowe, zapisywać się na wydział prawny pszczelarstwo, opieka nad niemowlętami, krawiectwo,
uniwersytetu praskiego.
haft, pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach,
X L :ga kobiet am erykańskich przeciw dro- roboty ręczne wszelkiego rodzaju, nie wyłączając szklarżyźnie. Pisma amerykańskie donoszą, że w Nowym stwa i stolarstwa...
Absolwentka „Khaki-College" ma być gospody
Jorku i w innych miastach Stanów Zjednoczonych po
wstała „Liga gospodyń", mająca za zadanie walkę nią w całem słowa tego znaczeniu, kompletnie nieza
z drożyzną. Zrzeszone w Lidze gospodynie ogłosiły leżną od obcej pomocy... Oczywiście angielka, która
nie potrzebu
bojkot całego szeregu firm i sklepów, uprawiających li nie ma zamiaru emigrować za ocean
chwę towarową. Bojkotowane sklepy zostały zamknięte je tak wyczerpująco programu nauk, jednakowoż „szko
i specjalne posterunki, złożone z członków Ligi, pilnu ły małżeństwa" przyczynią się niewątpliwie do wykształ
ją, aby nikt tam potajemnie nie kupował.
ielu kupców cenia szeregu dzielnych pomocnic mężom i praktycz
wskutek tego energicznego wystąpienia pozniżało ceny. nych gospodyń.
x Kobiety torreadorami. Zdawałoby się, że
Sara
rnhardt p rz y pr-cy. Znakomita trajeden pozostał jeszcze na świecie zawód, do którego
giczka francuska występuje wciąż jeszcze na scenie
„płeć słaba", nie rości sobie żadnych praw — miano
mimo, ze liczy już 7 4 lata i ma nogę amputowaną.
wicie zawód torreadora... A jednak... W Portugalji na
Obecnie występuje w Nowym Jorku w sztuce specyalarenie cyrkowej zbiera obecnie lamy kobieta, Juana
nie dla niej napisanej przez pewnego oficera francu
Maestrick, która w walce z bykami nie ustępuje wcale
skiego Akcja tej sztuki osnuta na przeżyciach wojen
swym męskim kolegom...
nych rozgrywa się na polu bitwy nad Sambrą.
X Dem onstracje włosowe. Osobliwsz go ro
X N a d w yik a kobiet po wojnie. Dr. Vaerting dzaju strajk odbył się w Aberdeen w irlanji. Przyczyna
w czasopiśmie „Gynaekologische Rundschau", podaje była następująca: Rada szkolna Aberdeen ze względów
cyfry dotyczące stosunków liczebnych obydwóch płci hygienicznych i z porady lekarskiej wydała rozporzą
w Europie. I tak przed wojną przeważała liczba ko dzenie nakazujące, aby wszystkie uczennice szkół od lat
biet między 40 a 60 rokiem ży ia, mężczyzn między 6 —14 nosiły włosy tak samo krótko strzyżone, jak
rokiem 1 a 25 — równowaga panowała w okresie chłopcy.
średnim, między 25 a 40 rokiem życia. Wojna, łącznie
Rozporządzenie to wywołało niesłychane oburze
z chorobami zaraźliwemi, niszcząc masowo młodych nie, niefylko wśód samychże dziewczynek, ale i wśród
mężczyzn w kwiecie wieku, zachwiała tą równowagą, matek. Odbyła się rada wojenna rodziców, i wszyscy
coi odbić się musi ujemnie na życiu i stosunkach bez wyjątku jak jeden mąż o jednej godzinie przystą
współczesnego pokolenia.
pili do oblężenia wszystkich szkół w mieście.
Władze szkolne zmuszone zostały do parlamentoX flkadem ja społeczna dla kobiet istnieje
wania
i ostatecznie -r- skapitulowały. Dekret odwoła
od roku 1917 w Dusseldorfie. Kurs ma dwuletni, Ce
lem akademji jest wykształcenie kobiet do pracy spo no uroczyście — walkę wygrali rodzice i dziewczynki.
łecznej, jako opiekunek, powiatowych pielęgniarek, przy
przy towarzystwach dobroczynności, ochronach dla g j i l t M i ą a H i i i i M i H i i i i M i i M W M i i i i i
dzieci, niemowląt, starców, matek, pielęgniarek przy
Zawiadamiam Szanują Klijentalę, ie po powrocie z Rosji
poradniach albo alkoholików, chorych wenerycznych,
przy jm u ję robotę
gruźliczych, jako sekretarek towarzystw dobroczynnych,
=
K O S T J U M Ó W i P A L T D A M S K IC H =
towarzystw opieki nad dziećmi, młodzieżą, jako prze
R. M A R C I Ń C Z A K
wodniczek młodzieży, opiekunek szkolnych, urzędniczek
Misjonarska Nr. 4 ra. 10.
przy poradniach prawnych, kasach chorych, kasach
ubezpieczeń, jako inspektorek domowych etc. Słuchacz
kom będzie dana możność specjalizacji. Po ukończę-
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„PRZEGLĄD KOBlfiCV“ Nr. 9

Co to jest „Koloryt"?
jest tonajbardziej udoskonalony barwnik
do farbowania wszelkich materiałów
domowym sposobem.
K O LO R Y T jest jedynym barwnikiem, który far
buje zarówno dobrze bawełnę, jedwab,
póljedwab, jak i wetnę.
K O LO R Y T nadaje materji zupełnie nowy wygląd.
K O LO R Y T daje bardzo trwale ufarbowanie, nie
płowiejące na słońcu, nie puszcza w pra
niu i nie smoli.
K O LO R Y T nie zawiera żadnych szkodliwych d!a
zdrowia substancji.
K O LO R Y T j««ł w y r o b e m k r a jo w y m .
K O LO R Y T konkuruje nie ceną, a wyłącznie do
brocią gatunku.
KOLO &YT jest zatem niezbędnym środkitm w każ
dym gospodarstwie demowem.
K O LO R Y T dostać można w torebkach z dokładnym
przepisem w składach aptecznych,
w składach farb 1 mydlarniach.
K O LO R Y T jest prawdziwy tylko z zastrzeżoną w u
rzędzie patentowym marką )abryczną
„ S o w a na tarozy*1.
Głów ny p r a a d a ta w lo la l na P o ls k ą I Litw ą
K O LO R Y T

„Przegląd Światowy"

rozpoczyna w krótkim czasie druk „llluitrowenej
Encyklopedjl Podręcznej1* I tą drogij zwraca się
do czytelników, by zechcieli nadsyłać nazwiska człon
ków rodziny i znajomych zasłużonych naszej ojczy
źnie wraz z dołączeniem krótkiej notatki, życiorysu
i fotografjl, celem zamieszczeni** tychże w powyższem dzieje. Adres: „Przegląd Śviatowy“ Warsza
wa, skrzynka pocztowa 135. — Wychodzi 15 go
każdego miesiąca, — Prenumerata półroczna 25 mk.
(50 kor.), roczna mk 50 (100 kor.) Około 1CK.0 ilu
stracji I 150.003 wierszy druku rocznie.

Konfekcja

Biuro Handlowo-Komliows I Informacyjna

- BLUZKI, SUKNIE, HALKI, |
SZLAFROKI, GORSETY I t. p.

Adam Szkliński

Początkowska Nr. 2 m. 7, parter Lublin, Izopsna Nr. 18. skrzyń, poczt. Nr. 70

G lic e r y n a w y b o r o w a .
Wazelina. Kosmetyki
P e r f u m e r ia z a g ra n ic z n a .
Olej, rzepak. Specyfiki zagrań
Wszelkie środki opatrunkowe.
- N A S I O N A . 8kład Materjał. Aptecznych I farb
AN TO N IEG O K 0 Ł T 0 N A
Lublin, ul. Leszczyńskiego
(przedmieście Wieniawa).

|

Depesze: Lublin— Szkliński

i B e z p ła tn ie poleca: nauczy: cielki, bony, freblanki, wycho
wawczynie, ochroniarki, panny do
towarzystwa; ochmistrzynie, go
spodynie, klucznice, dozorczynie,
kucharzy, kucharki; ogrodników;
służbę domową, pałacową, po— - — kojową. — — —

Dom Agenturowy L.M. Opatowski

„Tygodnik lllustrowany«

Warszawa, Koszykowa 32.

Najstarsze i najobszerniejsze czasopismo ilustrowane
w Polsce. Obfity dział ilustracyjny chwili bielącej w Polsce
i zagranicą. Walki żołnierza polskiego na ziemiach kresowych,
bogato ilustrowane. Mapy orjentacyjne z frontów bojawych.
Skupienie wszystkich najwybitniejszych sil publicystycz
nych i literackich w Polsce:
Z. B a rtk ie w icz , Ign. G ra b o w sk i, P . C heynow skl,
p ro f. I. Chrzanow ski, W ł. Ja b ło n o w s k i, J. K a s p ro 
wicz, p ro f. J. K le in e r, p rof. J. K. K o ch an o w sk i,
B . K o s k o w s k i, A. L a n g e , i. Lem ański, K . MakuizyAtki, W ł. M ickiewicz, S. M iłaszew ski, K . M o raw ski,
H. Mościcki, A N ow aczy/itki, W . P a rz y ń s k l, prof.
P o rę b o w ic z . W . Rab ski, W . Reym ont, W . Sm ole Atki,
L. Staff. Z. StefaA ikl, p rof. S. S tro ń ik i, Al. Sw i*to«
chow skl, A. SygietyA ski, p rof. A. Szeląg ow ski, K Tet
m ajer, J. W e ysse n h o ff, L. W ło d e k , S. Żerom ski.
Wszechstronne uwzględnianie literatury, sztuki i kultury.
Reprodukcje artystyczne dzieł sztuki polskiej i arcydzieł obcych.
Z początkiem kwietnia „TYGODNIK ILLUSTROWANY’
rozpoczął druk serji satyr politycznych znakomitego autora
„Dni politycznych” Jó z e fa W e ysse n h o ffa p. t.

tel. 173-33.
W Warszawie wychodzi nowe pismo codzienne
pod r e d a k c j ą W IT O L D A N O S K O W S K IE G O

DZIENNIK POWSZECHNY

organ niezawisły, poświęcony zagadnieniom politycznym,
społecznym i kulturalnym tycia polskiego.
DZIENNIK POWSZECHNY informuje o objawach życia na
rodowego we wszystkich dzielnicach zjednoczonej Polski.
DZIENNIK POWSZECHNY przynosi najświeższe informa
cje telefoniczne, oraz omawia szeroko wypadki politycznego
życia Polski ze stanowiska wspólnych już dzisiaj dawnym
zaborom interesów narodowych.
DZIENNIK POWSZECHNY w feljetonach uwzględnia naj
bardziej znamienne przejawy ż>cia kulturalnego z zakresu
sztuki i nauki.
DZIENNIK POWSZECHNY dzięki licznemu gronu współ
pracowników, wspartemu o siły pierwszorzędne, przynosi
czytelnikom materjał aktualny, obfity i interesujący.
Prenumerata w Warszawie z odnoszeniem i na prowincji
z przesyłką poczt, miesięcznie mk. 4.50. Kwartalnie mk. 13.50
Rocznie mk. 54.
Redakcji I Administracja: Warszawa Szpitalna 1.
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