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Służba kobiet.
W lipcu b. r. została uchwalona przez
Sejm nasz ustawa niezmiernie doniosła dla
życia społeczeństwa.
Myślę tu o ustawie o powszechnym obo
wiązku osobistych świadczeń publicznych.
Ustawa ta obejmuje również i kobiety, a przez
to wprowadza ziipełny przełom w obecne sto
sunki.
Decyzja tak podstawowa zapadła w g łę 
bokiej ciszy, jakby tu szło o drobnostką — a
nawet teraz nikt nie zabiera się do poinfor
mowania społeczeństwa o szczegółach usta
wy, eni do zapoznan a władz z poglądem
społeczeństwa na jej wprowadzenie w życie.
C o to znaczy?
Wszak ta sama kwestja, dziś u nas prze
sądzona tak nagle i bez przygotowania, w
Niemczech dyskutowana była poważnie od
samego początku wojny.
Leży przedemną kilka książek z tego za
kresu, wydanych w latach 1914 i 1915. Naj
poważniejszą z nich jest F. Giese’go: „D ie
idee einer Frauendienstpflicht ‘ jako próba
skończonego projektu jednorocznej służby ko
biet, analogicznej do służby wojskowej męż
czyzn. Stworzona w ten sposób armja kobie
ca (umundurowana, podległa specjalnym re
gulaminom i sądownictwu) miałaby służyć
do ważnych zadań w czasie pokoju, ale po
myślana jest głównie dla służby wewnątrz
kraju na wypadek wojny. Giese przewiduje
wyszkolenie ogólne, jednak dzieli owe ,,Wehr
frauen“ wedle ich specjalności, na szereg
grup—jakoto: 1) rolnicza, 2) komunikacyjna
(pocztowa, telegraficzna, telefoniczna, kolejo
wa, automobilowa), 3) przemysłowa, 4) biu
rowa, 5) sanitarna, 6) strażnicza (uzbrojona,
przeznaczona do służby wartowniczej i ochro
ny lasów państwowych). W czasie pokoju
praca wszystkich tych grup służyłaby całej
ludności, a zwłaszcza opiece społecznej nad
szpitalami, przytułkami, oraz ułatwiałaby go
spodarkę dóbr i kolei państwowych — w cza
sie wojny mu*iałaby się ześrodkować na po
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mocy dla armji walczącej, a także dla uc hodź
ców, chorych, rannych, inwalidów— navspółdziałaniu w wyżywieniu kraju i zagospodaro
waniu zniszczonych przez bitwy obszarów
Wysłużone rezerwistki powoływane mają
być co kilka lat na ćwiczenia.
Najbardziej skomplikowana jest w tym
projekcie zasada powoływania do służby. Gra
nica wieku b. szeroka, od 18 b3 lat, a to
dlatego, że kobietom, mającym wiele dzieci,
przesuwa się czas służby. Zasadniczo jednak
posiadanie dzieci nie zwalnia od niej wcale
— teoretyk Giese nie waha się nawet przeka
zać opieki nad opuszczonemi w ten sposób
dziećmi... grupie sanitarnej , Frauenwehr’u“
(ciekawa rzecz, kto zyska na tem przesunię
ciu obowiązków? — chyba nie dziecko w żad
nym razie?).
Lily Braun w książce „D ie Frauen u. der
Krieg" żąda dwuletniej służby kobiet, a w y
obraża ją sobie podobnie, jak Giese.
Rozwijają one kilka projektów, nawet
dość szczegółowo opracowanych, z którycti
wynika, że Niemcy już naprzód jakoś sobie
wyobrażali służbę kobiecq.
Jakże ją sobie wyobraża nasz Sejm, któreiru ani literatura, ani prasa żadnych w tej
mierze wskazań nie dały? Ostatni chyba czas,
aby sprawozdawcy sejmowi naszych pism
przeniknęli te tajniki i podali je wyczerpująco
do publicznej wiadomości. Wtedy będziemy
dopiero wiedzieli, o czem właściwie dysku
tować.
Przedewszystkiem dowiedzieć się musimy
o ile służba kobieca odnosi się do wspoma
gania zadań wojska, a o ile do opieki spo
łecznej i wogóle zadań cywilnych.
Dziś wiadomo tylko jedno: uczyniono ja
kiś przełomowy krok W kierunku istotnego
równouprawnienia kobiet: bo wszak tylko
równe obowiązki dają równe prawa.
W tej myśli trudno nie przyklasnąć uchwalonej zasadzie. A jednak trzeba się po
ważnie zastrzec, że ta zasada, w interesie
całego narodu, nie może być stosowaną tak
bezwzględnie, jak w niemieckich projektach,
t. j. z istotnem pokrzywdzeniem wychowania
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dzieci. Wyobrażam sobie, że możnaby oder
wać matkę od dziecka poniżej lat 15 tu tyl
ko w tym wypadku, gdyby ona mogła je zo
stawić pod opieką rodziny, albo— po 10 roku
życia— oddać do dobrego internatu. Radykal
nie usunęłaby tę drastyczną kwestję przynaj
mniej na czas pokoju ustawa, zakazująca ko
biecie wstępowania w związki małżeńskie
przed odsłużeniem swego jednorocznego obo
wiązku. Zresztą nawet w braku tego środka
przymusowego, procent dziewcząt wychodzą
cych za mąż pr?ed 18-ym rokiem jest u nas
4
na szczęście dość mały.
F\ teraz druga kwestja: jak i kiedy wpro
wadzić w życie zasadę powszechnej służby?—
zdaje mi się, że to pytanie rozstrzyga właś
ciwie o celowości całego zamierzonego dzieła.
Ta właśnie zasada
jak wiele innych,
równie pięknych i słusznych jest teorią, któ
ra da się zrealizować tylko bardzo stopnio
wo, powoli, bez gorączkowania się.
Uważam, że należy zacząć i to natych
miast realizowanie sejmowej uchwały od sze
regu prób z ochotniczą na razie służbą tych
kobiet, które do niej od dawna wzdychają i
przygotowują się.
Ich to powinno być zadaniem opracować
wśród tych nowych doświadczeń plan osta
teczny powszechnej służby, w ścisłem poro
zumieniu z Nacz. Dowództwem, z Minister
stwem wojny i innemi ministerstwami. Bo
chyba to przejąć powinniśmy z projektu Gie—

—

—

—

—

se’go: aby cały system służby kobiecej pro
wadziły same kobiety.
Niechże się dowie społeczeństwo, Sejm
i wojsko, że istnieją takie kobiety, które uwa
żają się za powołane do kształtowania tej
nowej gałęzi służby narodowej,— a to na tej
zasadzie, że już dziś są gotowe ochotniczo
zaciągnąć się do niej, uzupełniając teoretycz
nie i praktycznie swe wykształcenie w po
trzebnych działach. Byłyby to kadry dla przy
szłej wielkiej armji — a wszak każda armja
najpierw kadrów potrzebuje.
„Gaz. Polska".

Zofja Zawlsza-Gąslorowska.

Wigilia dla żołnierza poi*
skiego.
W Warszawie zawiązał się już Komitet zorgani
zowania wigilji dla żołnierza polskiego. Wydał on nastędującą piękną odezwę
„Rodacy!
Nadchodzi czarowr.a noc Wigilijna — noc, w któ
rej spłynęło na ziemię Zbawienie Świata. Przez sto
pięćdziestąt lat wszystkie pokolenia Polski w dniu tym,
łamiąc się opłatkiem, jedno sobie składały życzenie:
wyzwolenia Ojczyzny. 1 oto idzie ku nam ta wyzwolo
na Ojczyzna nasza, idzie opromieniona marzeniem i tę
sknotą tylu lat, idzie ku nam osłabiona męczeństwem.
Ramieniem, które ją wspiera, krzepi i wiedzie do nie
podległości fest wojsko nasze.
Młode ono, ale zasłużone jest wielce Narodowi
swemu, przez ciężką lecz wytrwał] straż przy raz
wzniesionym sztandarze. I znowu ten wieczór Wigilijny
spędzać będzie ten nasz ukochany Obrońca na pla
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Jabtoń szczęścia.
Z francus lago przaloiyła M. C.
Sikle; by! synem łatacza bucików z Behramabad
i żył za panowania sułtana Argliun‘a. Od swego pię
tnastego roku życia zaczął młody człowiek wykazywać
właściwości, nie zgadzające się z jego niskim stanem.
Uczęszczając do domu mistrza, sędziwego Khaiuma,
s ał się Sikles nad wyraz mądrym, to znaczy i auczył
się czytać, zapoznał się z opowieściami oraz odróżniał
p awdę mieszczącą się w legendach.
W tym to czasie mówiło się wiele w Persji
o słynnej jabłoni, której owoce przynosiły szczęście.
Ci, którym dane n było zbliżyć się do niej, musieli
tylko wyciągnąć dłoń po owe owoce, gdyż rosły one
zawsze na odległość ramienia. Po zerwaniu jednego,
należało tylko wymówić swe życzenia, by zostać prze
niesionym w otoczenie, w którem by się żyć pragnęło,
pomiędzy zabawy, napoje i kobiety, o których się ma
rzyło. Istniała jedna < pewna trudność, którą od dłu
gich lat zajmowali sie mędrcy: nikt nie wiedział gdzie
się ona znajduje. A jeśli jakiś szczęśliwy śmiertelnik
spotkał jabłoń na swej drodze i zerwał jedno z jabłek,
wymawiając przytem życzenia, było to jednak wyni
kiem szczęśliwego przypadku Należy jednak zauważyć,

że nikt z Behramabad ani skądinąd nie widział nigdy
tak wyjątkowo szczęśliwego człowieka. Wiedziano je
dynie, że tacy istnieli.
Z tego było widocznem, że wszechświat należeć
będzie do człowieka, który odnajdzie miejsce istnienia
jabłoni. Otóż jeden tylko człowiek znał tę tajemnicę, był
nim Khalum. Przez sto pięć lat (liczył już 120 lat ży
cia) Khahlum czytał księgi i mówiono o nim, że umie
je na pamięć. — Z ksiąg tych dowiedział się o miej
scu istnienia jabłoni. Lecz ponieważ przekroczył już
wiek życia, osądził słusznie, żo jest zapóźno, by sam
z niej korzystał. Drzewo nie mogło mu dać tej jedynej
rzeczy która jeszcze wartość miała w jego oczach,
to jest: młodości.
Na kilka dni przed śmiercią zamknął się ze swy
mi uczniami i hołdując duchowi sprawiedliwości, oddał
najbiedniejszym z pośród nich swe księgi mądrości,
najsłabszym swe pierścienie, najmniej wiedzącym swe
muły, zaś najbrzydszvm swe żony. Najmilszemu z po
między nich Siklesowi zaradził, wziąwszy go na stro
nę, swą cudowną tajemnicę.
Umarł i Sikles wyruszył na zdobycie szczęścia.
Z początku poszedł na północ, jak mu powiedział
Khalum. Poznał zimno i głód, skoro już pierwej ucier
piał upał i pragnienie.
Wychudł i pożółkniał. Stracił włosy i zęby. Od
mroził sobie nos i uszy. Lecz cóż znaczyły te wszyst-
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cówce, zdała od ogniska rodzinnego, łączyć się z na
mi wszystkiemi myślami i ofiarnem sercem. Odpowiedz
myż Mu również gorącą miłością, pośpieszmy do Nie
go z symbolicznym opłatkiem, po raz drugi w Ojczyznie wolnej po latach niewoli i postarajmy się, by w tą
mroźną noc zimową miał dowód naszej serdecznej
o Nim pamięci".
W myśl tej odezwy w całym kraju powstać win
ny Komitety wigilijne. W pierwszym rzędzie ich orga
nizacją zająć się winny Polki-patrjotki. Piękny pod tym
względem przykład daje p. prezydentowa Paderewska,
która stanęła na czele Komitetu warszawskiego.

Kobiety polskie w walce
oreinej za wolność oi*
czyzny.
Lw o w ska le g ja k o b ie c a . — O d le g e n d a r 
n e j W a n d y . - Ż o łn ie rz e i sa m a ry ta n k i. —
Lista m e cze n n icze k n a ro d o w y c h .
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kobieta z męstwem nieporównanem stawiała opór
zbrojny wrogom Polski.
We Lwowie, nakładem „Ochotniczej I egji kobiet"
ukazała się broszurka Józefa Białyni-Chołodęckiego p.
t. „Kobieta polska w obronie Ojczyzny". Broszura ta,
bardzo mało zresztą wyczerpująca i chaotyczna w ukła
dzie — daje krótki przegląd bohaterskich czynów Po
lek w obronie'Ojczyzny. Autor zaczyna od legendar
nej Wandy, wspomina o królowej Jadwidze i Annie
Dorocie Chrzanowskiej i nadmienia pobieżnie o dzia
łalności kobiet kresowych, które niejednokrotnie pod
nieobecność mężów, braci i synów musiały same bro
nić swych domów przed napadami tatarskimi.
Martyrologja epoki porozbiorowej zapisała rów
nież wiele imion kobiet, które odznaczyły się bądź to
jako żołnie'ze w walce orężnej, bądź jako samarytan
ki. Wśród bohatefek, walczących w szeregach bojo
wych powstania 1863 roku, pierwsze miejsce zajmuje
Emilja Plater, uwieczniona przez Adama Mickiewicza
w wierszu p. t. „Śnierć ‘ pułkownika". Towarzyszką
Platerówny była Marja Raszanowiczówna, która wa
lecznością swą zdobyła stopień porucznika.
I jej imię zostało uwiecznione w noezji, z powo
du wstąpienia razem z Platerówną w szeregi walczą
cych, w wierszu, którego pierwsza zwrotka brzmi:

W chwili, kiedy Polska po upadku państw cen
tralnych zrzuciła jarzmo stuletniej przeszło niewoli —
„Strojne kwiatem młodości, ozdobne urodą,
placówka polskości w Galicji wschodniej, Lwów, za
Jakieś dwie bohaterki na bój mężnych wiodą,
grożona była inwazją ruską. Wówczas to zerwała się
Czyż Bóg, któremu walka o wolność tak miła,
do boju dziatwa polska, a obok niej stanęły w szere- .
W pomoc dzielnym .powstańcom dwóch Aniołów
gach walczących kobiety. Z bronią w ręku, znosząc
[zsyła"...
dzielnie trudy, pełniły służbę na najniebezpieczniej
W oddziale Grużewskiego walczyła 16-letnia An
szych posterunkach.
Utworzyła się legja ochotnicza kobiet, której gene tonina Tomaszewska. Odznaczyła się ona bezprzy
rał Iwaszkiewicz głośno wyraził swoje uznanie. Wiele kładną odwagą, a na wypadek wzięcia do niewoli
nazwisk kobiecych zapisało się chlubnie krwią dla i zniewagi ze strony dzikiego żołdactwa, nosiła ukryty
Ojczyzny przelaną w dziejach obrony Lwowa. Nie po w zanadrzu sztylet. W oddziale Łabanowskiej zna
raz to pierwszy kobiety polskie wystąpiły czynnie do lazła się młodziutka dziewczyna, Wilhelmina Kaspro•walki orężnej. Historja nasza, zarówno przed, jak wiczówna. Raniona w bitwie pod Wilnem dwiema
porozbiorowa notuje cały sze eg wypadków, kiedy naraz kulami, — omdlała. Gdy odzyskała chwilowo

kie cierpienia wobec tego bezmiaru nagrody, którą
miał na celu.
Wżył się tak zupełnie w swe marzenia, że znosił
cierpliwie najgorsze dolegliwości chwili o b e c n e j .
A w tem nie był człowiekiem wyjątkowym, lecz czło
wiekiem takim, jak ?ą inni.
Szedł na północ przez trzy tysiące sześćset dni
i nie odnalazł jabłoni. Khalum podał mu nieomylne
znaki: ma to być samotne drzewo na szczycie małego
pagórka w kształcie dyni. U stóp niego tworzy po
tok dwa zgięcia, z których jedno obejmuje las sosen,
drugie zaś las buków. Po trzydzieści już razy Sikles
mniemał że znajduje się u celu, lecz zbliżywszy się
poznawał, że albo był tylko jeden las, albo potok nie
tworzył zgięć, albo, że sajnotne drzewo było śliwą.
Przybył wreszcie na wybrzeże wielkiej płaszczyzny
lodowej, o której mu powiedziano, że jest to kraniec
świata. Wyczerpanego zupełnie znaleźli ubodzy myś iwcy fok, odziani w niedźwiedzie skóry. Położono
go na prostem łóżku i zajęto się nim.
Skoro odzyskał siły, zrozumiał iż traci czas
i wyjawił chęć odejścia.
„Zostań z nami — rzekli mu owi poczciwi lu
dzie. Bylibyśmy szczęśliwi robiąc Ci miejsce przy
naszym ognisku".
„Nie — odrzekł dziwnym tonem — wy nie je
steście szczęśliwymi. Prawdziwe szczęście ja jedynie

kiedyś osiągnę i wierzcie mi, wtedy nie zapomnę
o Was".
„Lecz my nie życzymy sobie niczego, ponadto
co posiadamy".
„Jakżeż W y możecie, niczego sobie nie życzyć".
„A czegóż właściwie ty szukasz"?
Powiedział im o jabłoni. Rzekli, że wiedzą już
coś o tein. Przechodzili już t. dy podróżni, którzy jej
szukali. Przyszedłszy na wybrzeże oceanu Lodowate
go, podróżni ci szli odtąd na wschód.
A więc Sikles wyruszył na wschód. Szedł jesz
cze cztery tysiące dni, aż przybył na wybrzeże Oceanu
Spokojnego. Udał się tam do wielkiego chińskiego
filozofa, by go spytać o radę. — Gdy skończył swą
opowieść, uczony rozśmiał mu się w twarz.
„Mój biedny przyjacielu, zadrwiono sobie z Cie
bie. Ta jabłoń nigdy nie istniała. Odpocznij sobie
przeto i nie chodź tak daleko, by szukać szczęścia,
które znaleźć możesz i w naszem miasteczku.
Masz wygląd porządnego chłopca i jeślibyś się
zgodził na poślubienie jednej z mych czternastu córek,
wziąłbym Cię chętnie na zięcia, mimo opłakanego sta
nu, w jakim się znajdujesz. Lecz Sikles oburzył się,
że ktoś mógł posądzać jego mistrza Khaluma o oszukaństwo.
„Człowiek, którego głęboko kochałem, który żył
120 lat i przeczytał wszystkie księgi świata, zapewnił
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przytomność, pierwszem jej słowem było pytanie, czy
miasto zdobyte i czy jest w Wilnie
Pocieszono ją
mylnie, że zwyciężyli powstańcy, to też z uśmiechem
szczęścia zakończyła swój młody, męczeński żywot —
na polu chwały.
P. Białynia Chołodecki popełnił w swej broszu
rze kapitalny błąd, podnosząc zasługi i rzekomo boharerstwo niejakiej Marjanny Dembińskiej albowiem
była ona, — jak to wiemy z ówczesnych pamiętników,
zwykłą awanturnicą, która jeżeli trzymała się wojska —
to wcale nie dla celów patrjotyeznych.
Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 ro
ku zasłynęło imię kobiety-żołnierza Henryki Pustowojtówny adjutanta dyktatora Langiewicza. W bitwie
pod Małagoszczą zginęła, przeszyta ośmiu kulami, Zofja z Stenzlów Dobronoki. Inna bojowniczka, Koby
łecka, służąca w szeregach powstańczych pod nazwi
skiem Kobyłeckiego, została przez Moskali powieszoną.
Długą, bardzo długą jest lista męczenniczek na
rodowych, które zakończyły życie na wygnaniu lub
w kazamatach Sybiru.
W walce o wolność kobieta polska była zawsze
wierną i mężną towarzyszką mężczyzny, nie ustępując
mu odwagą, a przewyższając go niekiedy gotowością
do ofiar i poświęceń.
Nie zawiodła też wttdy, kiedy niebezpieczeństwo na
wschodniej rubieży kraju wezwało ją do czynu. Speł
niła kobieta-żołnierz dzielnie swe zadanie, ale teraz,
gdy juz utworzona została silna, regularna armja —
kobieta na linji bojowej stała się zbyteczną... Boć po
mimo całego uznania dla bohaterstwa walczących
orężnie kobiet — nie należy zapominać, że krwawe
pole bitwy nie jest stosownym terenem dla działalno
ści kobiety, że inne czekają ją zadania, trudy i cele...

J . M.

mię, że jabłoń ta istnieje. A więc ona istnieć musi —
r z ekł.
Jeśliś jest tak o tem przekonanym — odpowie*
dział spokojnie chiński filozof — nie leży w mojej
mocy odwieść cię z tej drogi".
„Słyszałem o tobie, że jesteś mądrym człowiewiekiem, — ciągnął dalej Sikles. Przyszedłem więc
zapytać, czy dojdę do mego celu, idąc teraz na po
łudnie, skoro przeszedłem już północ i wschód".
„łezprzecznie — odrzekł Chińczyk z ironją, któ
rej jednak tamten nie zrozumiał:
I Sikles wyruszył na południe.
#

*

*

Był juź 40 lat w drodze Włosy miał białe
a skóra jego była pomarszczoną iak u starego jabłka.
Przeszedł po kolei północ, wschód, południe
i zachód i oto znowu stanął u wrót swego rodzinnego
miasteczka. Aż do tego dnia nie wątpił ani przez
chwilę. Pewność, że odnajdzie szc ęście, obiecane
mu przez Khaluma, pozwalała mu przetrwać wszelkie
cierpienia i rozczarowania. A jednak gdy poznał, że
po tak długiej wędrówce doszedł znów do punktu
wyjścia, zasmucił się i począł wątpić.
Lecz nagle ujrzał u wejścia do miasteczka pa
górek, którego nie zauważył nigdy za czasów swej
młodości. Miał on kształt dyni, a u stóp jego płynął
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Narodowa organizacja ko*
biet polskich w Wilnie.
W „Dzienniku wileńskim1* czytamy:
Doczekaliśmy się swobody pod opiekuńczym
rządem własnym, polskim.
Wszelka więc praca konspiracyjna ustać musi
i każde nowo powstałe stowarzyszenie, powinno mojem zdaniem przedstawić się niejako społeczeństwu
ujawniając swe cele i zadania, by wstępujący do
niego członkowie wiedzieli dobrze, do jakiej pracy
przystępują.
Otóż Narodowa organizacja kobiet polskich
w Wilnie, Z'Ht>ila zatwierdzona przez Starostę Okrę
gu Wileńskiego p. Niedziałkowskiego, jako filja ta*
kiegoź Towarzystwa w Warszawie, zatwierdzonego
przez Minlsterjum spraw wewnętrznych.
W czasie uroczystości uniwersyteckich, w obe*
cności delegatki z Warszawy posła Balickiej, Orga
nizacja Narodowa Kobiet Polskich, u;ęta została
w konkretne formy jako flja autonomiczna, gdyż
różrl:a warunków życia politycznego Warszawy
i Wilna, zmusza do pewnych odrębności, na które
zgodziła się organizacja warszawska, po dyskusjach
przeprowadzonych na walnem zebraniu w Warszawie.
Naród >wa organizacja kobiet polskich, tworzy
stowarzyszenie wyraźnie polityczne, niezbędne dziś
wober przysnania kobietom praw politycznych.
Muszą one uświadomić sobie kim są, co my
ślą i czego pragną, jłka koncepcja pr lityczna wy
daje im się najłeDSzą, jaki ustrój państwowy chcą
popierać i na jakim polu służbę narodową pełnić będą.
Organizacja narodowa kobiet polskich, nie pój
dzie na pasku ż8dnej partji, ale jako samodzielna
partja polityczna, tworzyć będzie blok z pokrewne*
mi organizacjami narodowemi, współdziałając z nie*
mi przy odbudowie Ojc?yzny.

potok, tworzący dwa zgięcia jedno z nich obejmowało
las sosen, drugie zaś las buków. Na szczycie wzno
siło się samotne drzewo a była to jabłoń.
Sikles zaczął natychmiast żałować, że wątpił kie
dyś w Khaluma.
„O mistrzu — rzekł — jakżeś Ty był mądry.
Zapewne, było Ci wiadoinem, że drzewo to znajduje
się tak blisko. Lecz chciałeś wystawić mnie na wiele
prób, bym później mógł lepiej ocenić radości, które
mu przeznaczyłeś. Cóż znaczą cierpienia, które przeszłein, wobec szczęścia, które dziś stanie się mym
udziałem.
Odmówił przepisane modlitwy i zaczął wdzierać
się na pagórek. Tak to były rzeczywiście obiecane
jabłka, najpiękniejsze z pomiędzy jabłek. Z trudem
dotarł do upragnionego drzewa i wyciągnął rękę po
owoc. Lecz, jak powiedziane było w księgach Kha
luma, ich odiegłość od ziemi obliczorą była na dłu
gość człowieka. Otóż 40 lat wędrówki zużyło nogi
Siklesa aż do kolan i nieszczęśliwy nie posiadał już
odpowiedniego wzrostu, by módz sięgnąć po jabłka.
Niezdolny je zerwać, ogarniał tylko wzrokiem ca
łą nadzieję i szczęście, które przedstawiały, a kilka
dni później znaleźli go pasterze pod drzewem, gdzie
zginął z głodu, zmęczenia i rozpaczy.
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Podstawowem hasłem Narodowej Organizacji
Kobiet Polskich w Wilnie jest: „Cudzego nie chce
my, swogo nie damy“ .
W logicznym rozwoju tego hasła, organizacja
narodowa trzymać się będzie tej koncepcji poli
tycznej, że wszystko co polskie, co glos ludu w ty
siącznych deklaracjach uznał za polskie i co ciąży
wyraźnie ku Polsce, musi być bez żadnych zastrze
żeń zlane W jedną całość z Polską.
Na tym punkcie Organizacja Narodowa nie do
puszcza żadnych wahań, wątpliwości czy kompro
misów.
Nie narzucając nikomu swego zdania, przyjmu
je do swego grona tylko kobiety niewzruszenie je
dnomyślne na punkcie tej zasadniczej koncepcji po
litycznej.
W stosunku do innych narodowości Organiza
cja Narodowa Kobiet Polskich, przejęta będzie po
czuciem sprawiedliwości, niech się każda rozwija
swobodnie, o ile jednak objawiać będzie wrogie
względem polskości zamiary — takowe bezwzględ
nie zwalczane być muszą.
Antynarodową akcję w samem społeczeństwie
paskiem, Organizacja Narodowa Kobiet Polskich,
w miarę możności paraliżować będzie i wpajać
i podtrzymywać będzie ideje i obowiązki narodowe
we wszystkich warstwach. Strzedz będzie nieustan
nie, by prawa narodowe nigdy na szwank nie były
narażone.
Usilnie starać się będzie o sanację stosunków
społecznych, rozbudzenie sumienia narodowego
i podniesienie etyki społecznej.
W szkolnictwie, domagać się będzie kierunku
narodowo chrześcijańskiego; obowiązkowego wykła
du religjl dla wszystkich wyznań, połączonego z wy
kładem etyki i moralności społecznej. Dzieci
i młodzież chronić będzie c d w ływów haseł, podko
pujących zdrowego ducha narodowego.
Na polu ekonomicznem dołoży wszelkich sta
rań, by hasło „swój do swego** jako obowiązek na
rodowy, przeniknęło wszystkie warstwy i w życie
jaknajprędzej wprowadzone zesteło i to w jaknajszerszym zakresie.
W sprawach kobiecych, Organizacja Narodowa
pilnować będzie, by uzyskane prawa były wszędzie
stosowane i, by kobieta zawsze jako równorzędna
obywatelka kraju traktowaną była, tak przy wybo
rach jak przy zajmowaniu przeróżnych stanowisk;
* dmgiej znów strony wymagać będzie, by kobiety
przyjęte obowiązki spełoieły sumiennie, zawsze
i wszędzie zachowując godncść kobiecą.
Da każdej pracy narodowej, którą wytworzy
potrzeba chwili, Organizacja Narodowa Kobiet Pol
skich, przystąpi z całym zapałem, pełniąc służbę na
rodową, która jest głównem zadaniem organizacji.
Narodowa Organizacja Kobiet Polskich w W il
nie, złożona jest z dwóch wydziałów.
1) Rada Naczelna (wydział polityczny).
2) Zarząd Organizacji. Reda Naczelna utrzy
muje kontakt, przez swą przewodniczącą, ze wszystkieml organizacjami narodowemi rozslanemi na
całym terenie Rzeczypospolitej; przez posła swego
W Sejmie Warszawskim otrzymuje, jako jednego
* ognisk Organizacji Narodowych — wskazówki
działań politycznych i takowe przeprowadza.
Zarząd organizacji kieruje pracami wewnętrznemi i dzieli się na sekcje;
1) odczytowo-organlzacyjną,

2) pedagogiczno etyczną,
3) ekonomiczną.
W miarę potrzeby, nowe sekcje powstawać
będą, by objąć całokształt prac narodowych.
Do organizacji wsiępować mogą wszystkie
Polki od lat 18-tu, hołdujące wyżej wspomnianej
koncepcji politycznej.
Opłata członkowska wynosi 1 m. mięslęcznie.
Mamy nadzieję, iż wszystkie kobiety, pragną
ce naleieć do wielkiego zrzeszenia, mającego na
celu służbę narodową, skupią się w OrganLacjl Na
rodowej Kobiet Polskich, która ubiegać się nie bę
dzie o popularność, ale śmiało nieść będzie swój
sztandar, nie lękając się napaści, krytyk, szyderstw,
dążąc do umiłowanego celu odbudowy silnej, zje
dnoczonej Pciskl.
Przewodnicząca Rady Naczelnej
Emilia Węsławaka.

S p r a w o z d a n ie 2 d z ia ła ln o 
ści S lu ib y b r o d o w e j
I C o b i e f P c S ik S c B i w Rocku.
O d d n ia t e lis to p a d a 1918 r. d o 1 s ie rp n ia
1919 r.
W radosnej chwili Zmartwychwstania Ojczyzny,
kiedy młodzież wstępowała do wojska, a mężowie
przejmomali rząd w swoje ręce, biorąc odpowiedzial
ność za wewnętrzny ład i bezpieczeństwo, kobiety
polskie zaciągnęły się solidarnie pod sztandar S ł u ż 
b y N a r o d o w e j, aby dowieść pracą zorganizo
waną, praktyczną, dobrze obmyślaną, że nietylko
uczuciem, ale l czynem dorastają do pojęcia P r a w 
dziwej Wolności.
Miały przed sobą zadania wielkiej wagi; l )
Stworzenie służby pomocnic*ej dla armji narodowej,
2) rozwinięcie silnej propagandy na rzecz skarbu,
3) zorganizowanie pogotowia pomocniczego tymcza
sowo przy obejmowaniu różnych placówek opusz
czonych przez okupantów.
Służba Narodowa Kobiet Polskich uruchomiła
biuro komendy głównej dnia 18 listopada 1918 r.
Na czele całej organizacji stoi komendantka
Rości«zewsk«, wybrana przez aklamację, jako inicja
torka S. N. K. P. w Płocku l w okolicach.
W skład komendy głównej wchod*ą: komen
dantka, zastępczynie, skarbniczka, buchaiterka, se
kretarka i intendentka.
Lokal biura mieścił się do dnia 1 czerwca
w gmachu sądu okręgowego (Rynek Kanoniczny)
obecnie jest przeniesiony do gmachu Powiatu, go
dziny biurowe od 5 pp. — 7 wiec*.
Biuro komendy powołało do życia rozliczne
sekcje, z tych czynne do chwili obecnej:
P r a s a. Przewodn. p. I. Kisielewska. Prowa
dzono rozległą akcję prasową. Została ułożona
1 wydrukowana dla filjl prowincjonalnych, specjalna
odezwa wraz z instrukcją o stosunku gniazd S. N.
K. P. do Kom. Głównej.
S z w a l n i a , przewodn. p. Wagnerowa I Gundelachowa, od dnia 18 listopada 1918 roku do dnia
1 sierpnia 1919 r. szwalnia przygotowała z nowego
materjafu 1657 szt., przerobiła 510 szt. zreperowała
1424 szt. bielizny l ubrania. Bielizna została zużyta
na potrzeby miejscowego garnizonu i dla Lwowa.

„P R Z E G L Ą D K O B IE C Y ”
Sekcja Artystyczno-dochodowa,
przewód, pp. Gośclcka i Źenczykowska, zajmuje stę
organizowaniem w celu zasilenia funduszów S. N.
K. P. znaczków, przedstawień, koncertów, kinematografów i t. p.
P r a l n i a , p. Mlelęcka. Ogółem wyprano
i wyrepero&ano 7390 szt. bielizny.
Sek cja Admlnlstracyjno-społec z n a, kolo studentek. Studentki p r a c o w a ł y
w Głównej prowianturże, Urzędzie Gospodarczym,
Wzajemnym Kredycie, Tow. Opieki nad mową oj
czysta.
Sekcje tymczasowe:
Święcone
d l a ż o ł n i e r z y . S. N.
K. P. wyasygnowała 1550 mk. na — 1000 dla gar
nizonu miejscowego, 550 mk. na 100 fun. kiełbasy
dla 8 p. piech. i na front.
D o b r o c z y n n a . R. G. O. zwróciła się
do Komendy S. N. K. P. z orośbą o uszycie ubra
nek dla biednych dzieci. Z 400 przeszło metrów
materiału, skrojono rozmaitych ubranek i płaszczy
ków około 150 szt. Panie rozebrały między siebie
ubranka do szycie, ofiarowując przytym niezbędne
dodatki, jak nici, guziki i t. p.
G w i a z d k o w a : urządziła „Gwiazdkę dla
żołnierza'4. Wieczerza składająca się z barszczu
z pierogiem, ryby smażonej z kartcflami, kompotu
i strucli z makiem, przygotowana była dla 198 uła
nów i 186 piechoty; ogółem dla 584 żołnierzy. Po
Wilji rozdano żołnierzom przygotowane paczki z po
darunkami.
W y b o r c z a : Sekcja ta przed wyborami do
Sejmu zorganizowała odpowiednie pogadanki i od
czyty w celu uświadomienia szerokich warstw Ko
biet Polskich, które po raz pierwszy stanęły do tak
ważnej czynności społecznej, jak wybory.
Oprócz wyżej wymienionych Sekcji S. N. K. P.
wspiera materjalme i bierze czynny udział w pracy
następujących organizacji:
1) „Czerwony Krzyż" S. N. K. P. za zebrane
z Płocka i swoich ftlji pieniądze, łącznie z „Czerw.
Krzyżem*1, wysłała na front dla 4 p. 111 szwadronu
ułanów, czołówkę sanitarną. Suma ogólna zebra
nych przez S. N. K. P. w Płocku i filjach fundu
szów wyniosła rak. 15627 fen. 55.
2) S. N. K. P. zbiera po wsiach i miasteczkach
za pomocą swoich filji fundusz na Dom Inwalidów
w Płocku. Zebrała dotychczas mk. 4761 f. 11.
3) G o s p o d a : Tow. „Gospoda Żołnierska"
wydała od dn. 15 listopada 1918 r. do 28 sierpnia
1919 r. ogółem: śniadań 21.919, obiadów 22 595, ko
lacji 23 020. Oprócs płatnych dań wydano w tym
czasie około 800 porcji bezpłatnie. W gospodzie
pracuje stale 14 pań z S. N. K. P.
4) W uniwersytecie ż<?łr.ier$kim uczyli się anal
fabeci w 3 kompletach pi* 40 osób
5) S. N. K. P. zebr»ta na Bibljotekę Zołnler
ską w gotówce 150 mk. 50 f„ 1462 tomy książek
1 prenumeruje 3 pisma. Bibljoteka mieści się W gospodle żołnierskiej (Plac Fłorjański).
6) S. N. K. P. popiera stale „Płocki Komitet
Obrony Lwowa“ . Biuro v,>erbunkowe mieściło się
w lokalu Sł. Nar. S*wslnia szyje bieliznę dla
ochotników idących pod Lwów i dla szpitali lwow
skich. Gospoda żywiła ochotników.
7) S z p i t a l , panie członkinie S. N. K P.
otaczają stale opieką. W gotówce komenda ofiaro
wała mk. 1855 fan. 50, w bleliżnie i pościeli mk.
8527 fan. 35.
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S. N. K. P. założyła dziesięć fllji na prowincji.
Przez Kasę Głównej Komendy przeszły z poszcze
gólnych filji na Lwów, Czerwony Krzyż, inwalidów
i na cele S. N. K P. następujące sumy:
1. B'eżuń mk. 1557 f. 65. 2. Bodzanów mk.
1803 f. 13. 3. Bielsk mk. 2357 f. 87. 4. Borzewo
mk. 274 f. 77. 5. Gostynin mk 427 f. 40. 6. Płońsk
mk. 1000. 7. Sierpc mk. 5377 f. 33 8. Staroźre
by mk. 1382. 9 Wyszogród mk. 2103 f. 25. 10.
Żuromin mk. 1475 f. 42. Razem mk. 17.755 f. 82.
Niektóre filje wnosiły ofiary na wyżej wy
mienione cele bezpośrednio do kas komitetów.
Członkinie i przewodniczące wszystkich pod
komitetów S. N. K. P. stanęły zwartym szarcgiem
do mrówcze) pracy, spełniały wzorowo, iście po
żołniersku wszystkie polecenia Głównej Komendy.
Należy im się za to cześć i uznanie.
Na szczególne wyróżnienie i uznanie zasługują
Komitet Sierpecki ze swą dzielną, niezmordowaną
naczelniczką p. przeł. Pinjarowiczówną.
Bilans S. N. K. P. za czas rzeczony wykazuje
w dochodach i rozchodach 73579 mk. 71 fen.
Komendantka: Marcallna Rośclszawska.
Sekretarka: W. Dąbrowska.
Skarbniczka: H. Trambacka.

Pierwszy śnieg.
Przysypał śnieg jesienne róże
i ich ostatni, k wawy żar —
i zcichły w sercu wszystkie burze.
Ten biały błogi niebios dar
Spłynął jak łaska ukojenia:
w duszę swój rzucił jas y czar!
O cudna chwilo przemienienia,
gdy z uczuć burzy, z ognia krwi
Zakwita s ebmy kwiat n arzenia..
Świat w płdszczu z gronostajów lśni,
w ogniu się białym cicho pali,
w skrach dyamentów sny >we śni...
Na nic już serce się nie żali,
lecz war krzepnący parnych dni
w chłodnych brylantach strof krysztali.

H. S.

Praca jpołecsraa kobiet
w Sosn o w c m .
„Kurjer Zagłębia" pisze:
Praca społeczna naszych kobiet nie miała chara
kteru odrębnego, noszącego piętno jakiegoś określone
go ruchu feministycznego, czy tendencji wyróżnienia
się w pracy ogółu społeczeństwa, szła natomiast z pra
cą mężczyzn, równolegle bez żadnej z nią rywalizacji.
Kobiety miały dostęp do wszystkich instytucji,
zrzeszeń i towarzystw, pracując wszędzie na równi
z mężczyznami, zwłaszcza w zakresie kulturalno-oświa
towym i filantropijnym. Praca w obu tych kierunkach
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szła niemal równocześnie i równolegle od wybuchu re
wolucji rosyjskiej tj. 1 ) 5 roku.
Datą, od której, począwszy, spotykamy się z okre
śloną już, świadomą pracą sdołeczną sosnowiczanek
jest r. 1900, tj. okres, kiedy Sosnowiec, na lat kilka
przed nadaniem mu nazwy miasta, dzięki rozwojowi
tutejszego przemysłu — , zaczyna skupiać większe ma
sy ludzi, dążące tu w zamiarze otrzymania pracy i zdo
bycia zarobku. Ponieważ zwiększać się zaczyna itość
ludzi nie mogących zapracować na sie ie, a wymaga
jących pomocy ogółu — na skutek tych potrzeb- po
wstaje Sosnowiecko-Sieleckie T-wo Dobroczynności,
dnia 16 sierpnia 1900 roku dzięki zabiegom kilkunastu
osób dobrej woli. W r. 190 rozpoczyna swe czynności
oficjalnie T-wo Dobroczyrnośei, podejmując opiekę nad
dziećmi robotników biednych. SWstają dwie Ochrony
i Sekcja Rozdz. Odzieży, dalej Sosnowiec zostaje po
dzielony na 15 dzielnic opiekuńczych.
\V drugim roku działalności T-wa powsta e
w Sielcu druga Sekcja Rozdawnictwa Odzieży. Panie
nasze organizują zarówno w Sosnowcu jak i w Sielcu,
szwalnie i salę zajęć o charakterze szkolnym dla bied
nych dziewcząt, gdzie prowadzoną jest nauka robót
ręcznych. Dzięki sprężystości p. Jadwigi Waśniewskiej,
szWalnia ta wkrótce staje się uczelnią, szkołą szycia,
zatrudniającą yv niektórych latach do 60 dziewcząt.
W tun czasie powstają w Ząbkowicach z inicja
tywy ks. Musielewicza i p. W. Gawęckiego pierwsze
kolonje letnie dla dzieci słabych i chorowitych, opie
kujące się z początku 30 dziećmi, później większą
ilością, gdzie kobiety znajdują szerokie pole dla dzia
łalności na polu społecznem. Nabycie 70 prętów ziemi
nad Przemszą i wzniesienie na placu tym budynków
dla Ochrony i Sali zajęć, założenie trzeciej Ochronki
przy walcowni Milowice (rok 1903), zabiegi, bez
owocne coprawda, w celu stworzenia czytelni bezpła
tnej, oto dalszy etap trudów kobiet.
W roku 1904 na Wygwizdowie powstaje czwarta
z kolei Ochrona, dzięki poparciu pracowników Towa
rzystwa fabryki Kulczyńskiego, dzizłalność T-wa a za
tem i działalność kobiet staje się intensywniejszą. Opie
ka T-wa, dzięki interwencji u władz, rozciąga się na
Sosnowiec, Sielce, Milowice, Piaski, Saturn. Powstają:
biuro pośr. pracy, kuchnie bezpłatne, a wszędzie krzą
ta się ręka kobieca narówni z męską.
Przyszedł jednak rok ciężki, rok wielkich doświad
czeń i wielkich nieziszczonych nadziei, rok 1905. W tych
ciężkich niewymownie chwilach doświadczę i — praca
kobiet w Sosnowcu staje się coraz intensywniejszą,
zdobywa realne podstawy, dążąc szybko do kulmina
cyjnego punktu swego rozwoju. W Sielcu powstają no
we kuchnie, wydające tysiące bezpłatnych obiadów dla
ludności biednej, a mająca na celu pomoc doraźną,
aby w ten sposób ułatwić przetrwanie chwil ciężkich.
I tu znów kobiecy nasze na czele z pp. Jadwigą Ró
życką, dr. Kołudzką, Rogalewiczową i Waśniewską czy
nią wszystko, cokolwiek mogą, powodowane gorącem
współczuciem dla nędzy. Powstaje osobny Komitet
Głodowy, na utrzymanie którego rodziny zamożne
z inteligencji dają 25 proc. ze swych dochodów osobi
stych. W końcu 1905 r. powstaje piąta Ochronka
w Czeladzi, na której utrzymanie łoży tamtejsze T-wo
Bezimienne Kopalni tamtejszej. W r. 1906 T-wo Dobr.
przejęło szóstą Ochronę od ks. Staniszewskiego, otwie
rając przy niej kursy wieczorowe dla analfabetów.
Szereg placówek instytucji kulturalno-oświato
wych powstaje w tym czasie, a dość wspomnieć
o działalności kobiet w takich instytucjach jak „Dom
Ludowy", gdzie pp. Kalińska, Rychterowa, Płodowska,

Fa kowska i szereg innych pań pracowały niezmordo
wanie ze swymi małżonkami na równi w kierunku
uświadomienia jaknajszerszego warstw robotniczych
i mieszczańskich w duchu narodowym; jak Io w . Kra
joznawcze, oddział którego powstał w Sosnowcu.
Tow, anlialkoholiczne „Przyszłość**, które skupiały do
koła siebie szereg działaczek chętnych i o niewyczer
panej energji, by mieć pojęcie o pracy kobiecej w r aszem mieście. Trudno mi tu wymienić wszystkie po
imieniu, znamy je jednak dobrze wszyscy.
Rok 1906, który nie był pomyśl iejszym od swe
go poprzednika, zastał kobiety nasze znów przy pracy
intensywnej. Powstają kursy analfabetów na Pogoni.
Niestety, środki T-wa dobroczynności wyczerpały się,
liczba dziewcząt pracuj ,cych w domu zarobkowym
spadła do minimum, a lokal tegoż musiano wynająć
no szkołę polską, by módz spłacić ratę w T ie Kredytowem. W tym to czasie zbliża się z kagańcem
oświaty do ludu i robotnika Zagłębia a zatem do So
snowca w szczególności Polska Macierz Szkolna.
Instytucja ta mająca na celu oświatę mas jaknajszerszycb, jest w stałym kontakcie z Tow. Dobroczynności
i korzysta z jego funduszów. Powstaje szereg szkó
łek i szkół pod egidą T-wa oświatowego „Światło",
pięć c ytelń bezpłatnych w Sosnowcu, Sielcu, Pogoni.
Konstantynowie i w Milowicach. Jednocześnie ilość
ochron wzrasta, bo oto siódma powstaje w Milowi
cach (druga w tej dzielnicy miejskiej), ósma na Srodulce, dziewiąta w Sielcu, a dziesiąta w Konstantyno
wie. Przy ul. Czystej otwarto dziewiąte z kolei kursy
wieczorowe dla a alfabetów pod kierunkiem i opieką
p: Kołudzkiej.
Powstaje Uniwersytet ludowy Macierzy. Macierz
na polu oświaty, gdzie dziesiątki kobiet pracują pracą
wytężoną, prowadząc wykłady, kierując administracją,
Organizując odczyty i pogadanki — napotyka rywala,
bo oto powstaje tak zw. „Uniwersytet Powszechny",
uczelnia stworzona przez tutejsze koła postępowe —
asymilatorskie żydów, wśród których było wiele kobiet,
dążących również do oświaty mas zarówno żydów
skich jak i chrześcijańskich, lecz drogą, usuwającą
z programu oświaty religję i powodującą uświadomie
nie mas zbyt jednostronne, niedokładne i powierzchowne,
nic opierające się na trwałych podstawach
J . St.

Sprawy kobiece w prasie.
Przewrót w rodzinie.

Pod

tym

tytułem

pisz<3 p, Nostitzowa

w ,,Echu“ grodzieńskiem.
Z lamiennym i bezpośrednio każdą rodzinę do
tykającym faktem jest opuszczenie domowego ogni
ska przez kobietę; są to skutki wojny, zużytkowujące siły męzkie ku obronie kraju, a otwierającej szero
kie- pole działalności fak na niwie społecznej, pedago
gicznej, jak i urzędniczej kobietom.
i
zieje się to na całym świecie, lecz u nas
w Polsce zjawisko to przybrało kolosalne rozmiary.
Kot^tatując fakt dokonany, trzeba się zastano
wić, czy na ogół zmiana ta przyniesie korzyść lub
też wyrządzi krzywd^ tak rodzinie samej, jak i spo
łeczeństwu. Gdybyśmy miarę sądu naszego przykła
dali do urządzeń krajów zachodnich, gdzie wszy
stko jest przygotowane do ułatwienia tak gospodar-
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czego ży(^a kobiety, jak i wychowawczego jej dzie
ci, tobyśmy ten objaw u nas w kraju uważali za
normalny, nie wykolejający w niczem biegu życia
rodzinnego i rozwoju młodzieży, tam, gdzie od nie
mowlęcia do wieku późniejszego prawodawstwo ota
cza specjalną pieczą młode pokolenie, gdzie są
specjalne instytucje, jak żłobki, szkoły freblowskie,
świetlice, w której ucząca się młodzież przygotowuje
się do wykładów pod okiem i kierunkiem doświad
czonych wychowawców, a z drugiej strony wszel
kie ułatwienia gospodarcze pani domu dają możność
użycia minimalnej ilości czasu na sprawy gospodar
skie; tam praca pozadomowa kobiety li tylko poży
tek rodzinie przynieść może,
Natomiast u nas w Polsce, takie zupełne lub
połowiczne opuszczenie rodzinnego życia, może spro
wadzić wyniki katastrofalne w wychowaniu ogólnym
dzieci naszych, które stanowczo muszą być na łasce
u sług. Czy matka zmęczona kilkugodzinną pracą biu
rową, i nieodłącznem zdenerwowaniem, może wyżej
przytoczonym zadaniom podołać? a z drugiej strony
czy ogólny ład i zabiegliwość w gospodarczych
czynnościach nie przyniesie strat materjalnych równo
ważących osiągnięte zyski, gdy dodamy do tego zu
pełną niemożliwość pracy umysłowej już nie mówię
głębszej, ale chociażby tej dorywczej, której każdy
umysł kulturalny wymaga, by nie zjałowieć a co gor
sza nie zmaterjalizować się.
Czyżby nasze życie rodzinne, nasze ognisko
domowe, nie zyskały stokroć więcej, gdyby nasze
panie tylko w ostateczności przyjmowały posady biu
rowe — t. j. które rzeczywiście pracują na utrzyma
nie rodziny, lub też, które dziećmi i obowiązkami
związanenii z macierzyństwem — wychowawczem nie
są obciążone.
Przy tein jeśli już ostateczność zmusza nasze
polki — do zajmowania posad urzę iniczych, niech,
korzystając z tego, wnoszą z sobą atmosferę godną
tradycji naszej narodowej, wyróżniającą nasze pracowniczki w biurach nawet za rosyjskich czasów
Niech na pole pracy, jeśli ma być areną kobie
cej działalności, wnoszą z sobą to, co jest jej dodat
nią stroną — t. j. ład, systematyczność, estetykę w oto
czeniu, ogładę towarzyską w obcowaniu z kljentami,
poszanowanie mowy ojczystej i tę dostojność przy
rodzoną każdej kulturalnej polce, którą w koleżańskim
biurowym stosunku łatwo zatracić, a jako najwięk
szy skarb prawdziwej kobiecości strzedz i pielęgno
wać należy!

KOBIETA W LITERATURZE I SZTUCE.
..Wypisy szko lne" na kl. 3-cią i 4-tą,
C. Bogucka i C. Niewiadomska
Nakład Gebethnera i Wolffa. Wydanie 111 uzu
pełnione.
Książka ta, jak wszystkie podręczniki powyższych
autorek, zasługuje na polecenie wychowawczyniom i mat
kom.

,,Ż y c ic "
Powieść Al. Leśniewskiej. *
Autorka, jak sama powi.ida w przedmowie, chce
młodym dziewczętom powiedzieć o życiu. Temat wdzię
czny i rozległy. Czyż jest człowiek na świecie, który
przeżyłby życie tak, jak marzył i pragnął w okresie

swej młodości? Autorka ujmuje temat dość powierz
chownie, nie pogłębia psychiki osób działających, ra
czej je szkicuje na tle rozgrywających się wypadków.
Akcja l;oczy się żywo i zajmująco i dlatego powieść
czyta się do końca z zajęciem.

Kronika życia kobiecego
w Polsce.
— Ze Stoiv

Zjedn.

Ziemianek w Warsza

wie.

Dn. 11-go i 12-go b. m. odbyły się posiedzenia
Stow. Zjed. Ziemianek, na których oiruwiane były na
stępujące sprawy. Na posiedzeniu Wydziału Pedago
gicznego, przedstawiła p. Zaborowska, kierowniczka
sekcji szkół zawodowych przy Ministerstwie Oświece
nia, sprawozdanie z dotychczasowych prac sekcji oraz
projekty na przyszłość. Po referacie wywiązała się
ożywiona dyskusja, p. Karsz Siedlewska komunikowała
0 kursach pracy społecznej, organizowanych przez W y 
dział społeczny z udziałem kilku innych Stowarzyszeń,
p. Grzybowska przedstawiła projekt Wydziału urządze
nia konkursu dla dzieci szkół powszechnych i średnich,
pozostających pod opieką Ziemianek. Temat na kon
kurs: Co wiesz o Polsce. Dlaczego ją kochasz i dlacze
go dla niej pracujesz? Sprawa kolportażu książek lu
dowych również była omawiana. Przystąpiono do
zorganizowania komitetu zbiórek ofiar na wigilję dla
żołnierzy wśród Stowarzyszonych. Na posiedzeniu
sekcji ogrodniczej, poruszana była sprawa sprzedaży
nasion hodowczyń Stowarzyszonych z uwzględnieniem
potrzeb Kresów i Małopolski. Na sekcii Samokształ
cenia wychowawczego przemawiał p. Świątkowski na
temat Przyszłość Ojczyzny w ręku matek, wykazując
konieczność reform naszego wychowania. Sekcja ar
tystyczna wystąpiła z projektem zorganizowania wy
twórni robót i haftów na eksport zagranicę i pociągnię
cie do tej pracy szerszych mas kobiecych.
— Zarząd Stow arzyszenia Zjedn. Ziem ianek
w W arszawie zawiadamia że:.
Posiedzenie Komitetu odbędzie się dn. 8-go
grudnia w poniedziałek o o-ej pp. Święto-Krzyska 13.
Posiedzenie Wydziału Ekonomicznego dn. 9-go
we wtorek o 11-ej rano w lokalu Central. Tow. Rol
niczego opernika 30.
Posiedź. Wydz. Kół Gospodyń o 5 ej pp.
Dnia ! 0/X11we środę: Posiedzenie walne. O godz.
10 i pół Msza św. w Kościele św. Krzyża. Posiedze
nie o 1-ej rano w lokalu Central. Tow. Rolniczego.
Przypominamy, że wstęp na posiedzenie mają
Stowarzyszone za okazaniem biletu członkowskiego

— Narodowa organizacja kobiet
w Łodzi.

polskich

Z Łodzi donoszą: Powstała w tych dniach na
naszym gruncie ważna placówka społeczna: Narodowa
Organizacja Kobiet Polskich. Organizacja zawiązaną
została z inicjatywy łódzkich kobiet z panią Wandą
Ładziną na czele i dzieli się na sekcje: odczytową
1 pogadanek pod kierunkiem p. I. Wojciechowskiej.
Staraniem tej sekcji w każdą niedzielę będą wy
głaszane pogadanki w różnych punktach miasta oraz
sekcje: oświatową, kolportażową, finansową i docho
dów niestałych pod kierunkiem pp. Przedpełskiej, Hennelowej, Jaroszyńskiej i Pełkowej.
Przy lokalu mieści się świetlica dla kobiet i czy
telnia pism, do których wejście jest bezpłatne.

PRZEGLĄD K O B IEC Y Nr. 15—1&
Obecnie już zapoczątkowane są przy organizacji
lekcje koronek klockowych, śpiewy chóralne, teatr
amatorski, czytanki, lekcje dla analfabetek i t. d.
Bliższych szczegółów udziela się codziennie
w godzinach biurowych w lokalu organizacji.
— Dla m łodych matek. Dyrekcja kliniki dzie
cięcej lwowskiego Uniwersytetu zamierza urządzić 6tygodniową serję codziennych wykładów z demonstra
cjami o „Hygjenie dziecka" dla pań z szczególnym
uwzględnieniem młodych matek. Celem tych wykła
dów jest zapoznanie u atek z zasadami współczesnej
indywidualnej hygjeny dziecka od urodzenia do okresu
dojrzewania — dziedziny tak u nas zaniedbanej —
przedewszystkiem dla dobra własnej rodziny.
— Kursy dla ochroniprek. ^Państwowy kurs
seminaryjny dla instruktorek i kierowniczek ochron
urządza Ministerstwo 0.«P. w celu przygotowania in
struktorek i kierowniczek ochron w porozumieniu z Mi
nisterstwem Zdrowia.
Wykłady i zajęcia praktyczne rozpoczną się dnia
1 grudnia r. b. Kurs bezpłatny. Bliższe informacje
i zapisy w godz. od 4 do 6 popoł. od dnia 17 do 5
b. m. w Państwowem Seminarjum Ochroniarek NowySwiat 19 w Warszawie.
— Podw yżka wynagrodzenia. Z p o w o d u
trzykrotnego zwiększenia się liczby dzieci w ochronach
warszawskich oraz zwiększonej skutkiem tego pracy
ochroniarek, Magistrat postanowił do płacy ochronia
rek miejskich dołączyć doda ek drożyźniany w wyso
kości 145 mk. miesięcznie; zwiększyć dodatek dla
ochroniarek, spełniających obowiązki kierowniczek z 25
do 100 m. miesięcznie, oraz do płacy dla 6 instrukto
rek ochron dodać dodatek w wysokości 145 mk. mie
sięcznie; dodatki te liczyć się będą od 1 sierpnia r. b.
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jej jest niezmierna i nie jest należycie oceniona. Czę
stokroć, niestety, jest ona przedmiotem drwin! Trzeba
pomagać licznym rodzinom, ale trzeba również uczcić
i uznać publicznie wielkość oddanych przez nie usług.
Oddawa ie usług jednak zaczyna się od czwartego
dziecka. Rodzina licząca troje dzieci, nie przyczynia
się do podźwignięcia Francji, albowiem potrzeba dwoj
ga dzieci, aby zastąpić dwie osoby rodziców i potrze
ba ponadto trzeciego dziecka, by uzupełnić lukę —
śmierć przedwczesną, bezpłodność, celibat. Przeciwnie,
rodzina licząca czworo dzieci daje więcej, aniżeli otrzy
mała. Niech każda rodzina ma czworo dzieci, a Fran
cja będzie uratowana. Rodziny, wychowujące tylko
j dno lub dwoje dzieci są dłużnikami ojczyzny.

Od Administracji.
Z powodów natury technicznej Nr. 15— 16 wy
chodzą łącznie.
Również łącznie wyjdą za tydzień Nr. 17— 18.

E g zy stu ją ca o d 1824 roku

FnSrykn wyrobów srebrnych i platerowanych

Józef Fragef
w W A R S Z A W IE,
E le k t o r a ln a 16.

MAGAZYNY
WŁASNE:

— Szk o ła gospodarstwa domowego. Pani
Nakielsl:a otworzyła w Łodzi w lokalu związku urzędni
ków miejskich szkołę gospodarstwa domowego.

W ie rz b o w a 8.
N a le w k i 16.

Kronika iycśa kobiecego
za granicą
X Odznaczenie Zofji Lutosławskiej. Hi
szpańskie ministerjum spraw wewn. dokonało uroczy
stego udekorowania wielkim krzyżem dobroczynności
znanej pisarki Zofji Lutosławskiej, z domu Casanova.
celem uczczenia jej działalności filantropijnej.
X Francję uratują — dziecil „La Presse de
Paris“ przynosi rozmowę, 'jaką miał prezydent 1’Aliance
nationale de repopulation, p. Bertillon, z premierem
Clemenceau.
Mówiono o zasługach kobiet w czasie wojny
i w obecnym czasie pokoju.
— Zachowanie się kobiet podczas wojny — mó
wił C lemenceau — było wyborne. Ale łatwiej jest, jak
się zdaje, spełuiać obowiązki heroiczne w czas bitwy
aniżeli każdodziennie wypełniać łatwe obowiązki!
— Ażeby cel ten osiągnąć — odrzekł p. Bertil
lon — wydajemy dziennik pt. „Kobieta i dziecko".
Mówimy w nim o wszystkiem, co może interesować
kobietę, a przedewszystkiem o wielkiej funkcji socjal
nej, która stanowi jej chwałę!
— Masz pan rację — oświadczył na to prezy
dent ministrów. — Nie można zanadto admirować
inatkę rodziny, wychowującą liczne potomstwo. Zasługa

w Ł o d zi: P io trk o w s k a 6

Wielki wybór stućcy (łyżek, noży i widelcy)
gładkich i stylowych zastaw na stół, przy
borów tualetowych i t. p. służących na wy
prawy i podarunki.
NB

F a b ry k a p rz y jm u ją s w o je w y ro b y d o
o d n o w ie n ia i sre b rz e n ia .

„1EC

Bezpartyjne, narodowe pismo
humorystyczno-satyryczne.

W każdym numerze, w ory
ginalnych ilustracjach i utworach literacki
iterackich pierwszorzędnych sił aktualna
świetna satyra polityczna i obyczajowa.
K o r z y s t n e m ie js c e o g to sze rt.
Prenumerata miesięczna z przesyłką poczt. 5 k o r .
Adres: Redakcji: Lublin, ul. Kościuszki NQ 8.

Rdres administracji: Lublin, Biuro „Reklama" Skrzynka poczt, fó 50.
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° Hajiepszem na prowincji miejscem ssicszeń Je s t 0

..Ziemia Lubelska*’
Organ Woieuftidziwa Lubelskiego.
<2'/2 miljona mieszkańców).

O N a jw ię k sz e pism o n a p ro w in c ji. — J e 
d y n e w c a łe j P o ls c e p sm o p ro w in 
c jo n a ln e w y ch o d zą ce d w a ra zy d zie ń n ie. N a jle p s z a

Adres: LUBLIN, ul. Kościuszki Nr. 8.
C z t e r n a s t y r o k is t n ie J a .

f a r b a do w ło s ó w

„Juyenol”

-

Własny dom.

■a n ■

b a r w i t r w a le I s z y b k o s l w e w ł o s y
n a n a t u r a ln e k o lo r y b lo n d , c h a t a in ,
b ru n I c z a r n y , n a d a ją c ta k o w y m c u 
d n y p o ły a k I m ię k k o ś ć . J a k o p ro d u k t
r o ś lin n y
j e s t b e z w a r u n k o w o n ie 
s z k o d liw ą , a s p o s ó b u ż y c ia b a r d z o
ła t w y . — Sprzedaż w lepsz. sktad. apt. i perfum.
P ą r f u m e r ie d* Or*i©«t| R . O s t r o w s k i
i S - k a , Warszawa, Warecka 9.

o

Własne zakłady drukarskie.

B S i 1 I

i 1

a u a

i"..Reklamaa>fli

Sklep galanteryjny

A. Walicka i S-ka

® kubelsKie Piuro diien- m
a
niHów ogłoszeń i w§zel- m
Si

k ie j r e H la n jy .

n

L u b lin , H o tel p o ls k i

H u r t o w n i a gazet.

poleca ,w wielkim wyborze gofourą konfekcją
................................................ d a m s k ą .....................................................

Filie, Oddziały i Reprezentacje zamiejscowe.
.: :: Ajenci miejscowi i objazdowi. :: ::

N a js k u t e c z n ie j i n a jt a n ie j o r g a 
n iz u je
w s z e l k ą r e k la m ę
na
p r o w in c ji.

posiada na składzie bielizn; oraz
M
Przybory krawieckie. ••••
M

Ogłaszajcie sie
w „Przeglądzie
Kobiecym”
Wydawcy:

O g ło sze n ia do W szystkich pism .
Bezpłatne informacje w e wszelkich
sprawach reklamowych.
Adres: L U B L I N , ul. K o ś c i u s z k i Nr. 8.

WŁAŚCICIELE:

K

Adresy redakcji:

pr z y ję c ia :

v. pf

ed zia lki , s i a d y

i piątki od

g od z.

p op oJ .

Franciszek Głowiński, Albin Kozłowski i S-

Im

C E N Y

2ej do

3 - i e j pop.

Adres administ acji:
Lublin, ul. Kościuszki 8, otwarta w dni powszednie od 10-e] rano
do 6-ej wieczorem. — Skrzynka pocztowa nr. 50

O G Ł O S Z E Ń

Strony ostatnie - wiersz pet
Pierwsza strona za tekstem
„
„
Na stronnicach tekstowych „
„

2 .— kor. (1 .— mk
3 .— kor (1.50 mk.
6 .— kor (3 .— mk.

Administrację I dział ogłoszeniowy prowadzi Oiuro „REKLAMA” ,
Lublin, ul. Kościuszki nr. 8. — Skrzynka pocztowa nr. 50.______

Druk. „Ziemi Lubelskiej14, Lublin, Kościuszki 8.

ff

s1

1

z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową:
miesięcznie - - 6 kor. lub 3.50 mk.
kwartalnie - - 18 „
„ 10.50 „
rocznie - • • • 72 „
,, 4 2 .— „

Warszawa, ul. Hoża nr. 9, d-rowa Marja Dchnelowa
Lublin, ul. Kościuszki nr.. 8, red. Irena Śliwicka

S■

P R E N U R I E I S A T A i

Ir e n a Ś liw ic k a I F r a n c i s z e k G ło w iń s k i.

p r z y ję c i a w dni pow sz edn ie od godz. 2 - i e j do 4 - o

- g

*4?

