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Aktualne postulaty ruchu kobiecego.
(Artykuł dyskusyjny.)
Historja ruchu kobiecego ostatniej dcby
kryje w sobie wiele niespodzianek dla bada
cza, pragnącego przykładać do jej oceny s-ablon, zyskany z obserwacji rozwoju innych
społecznych prądów.
Oto co pisze n. p. lwowski organ naród,
związku robotniczego, pod tytułem: „Równo
uprawnienie kobiet". — ,,Ruch zdążający do
wywalczenia równouprawnienia kobiet nie
wydaje się być ruchem żywiołowym w pełnem tego słowa znaczeniu. Możnaby prawie
powiedzieć, iż osiągnąwszy zwycięstwo, upadł;
nie widać wykorzystania zwycięstwa, co są
dząc z energji, niejednokrotnie wprost furji
jego zwolenniczek, jak w flnglji, zdawałoby
się być pewnym” .
Gdyby autor owego artykuł i zwiedził sa
le wykładowe naszych uczelni średnich i wyż
szych, gdyby zadał sobie trud porozmawiać
z jakąkolwiek matką, mniejsza o to, czy
z obozu konserwatywnego, czy wolnomyślnego, o przyszłości jej córki, wówczas może
zmieniłby swe zapatrywanie- Miech położy
rękę na pulsie życia kobiecego dzisiejszej do*
by, a dopiero później niech powtórzy swoje
twierdzenie, że dążenie kobiet Jo wykorzy
stania zdobytych uprawnień osłabło. Mie
osłabł ruch kobiecy — schował się tylko pod
powierzchnią życia społecznego i bije tam
źródłem bardzo silnem, bardzo twórczem,
zagarniając w swe szeregi już nie jednostki,
lecz całe kobiece społeczeństwo. W zakresie
chyba żadnej sfery społecznej nie można dziś
zanotować takiej jednomyślności takiej kon
solidacji pojąć, jak właśnie wśród społeczeń
stwa kobiecego w zakresie sprawy kobiecej.
Z równouprawnienia swego korzysta kobiece
społeczeństwo z niezmierną gorliwością, tylko
w nieco odmienny sposób, aniżeli to czynić
zwykło społeczeństwo męskie. Z powodu te
go odrąbnego, swoistego charakteru, jaki
sprawa kobieca przybrała, wydawać sią może

stagnacją to, co istotnie jest wytężeniem sił
w jednym tylko kierunku. To, czego żądały
dawniej tylko emancypantki, jest dz ś dąże
niem wszystkich kobiet bez wyjątku. Z drogi
rewolucji przeszedł ruch kobiecy na drogę
ewolucji. Z drogi gwałtownych skoków na
przód, wyprzedzających normalny tok rozwo
ju życia społecznego i przezeń hamowanych,
przeszedł ruch kobiecy na drogę spokojnego
zrównoważonego dążenia. Kobiety idą teraz
nie w pojedynkę, ale prą naprzód jak pewna
siebie, niepowstrzymana fala karnych szere
gów, nie rozpraszając się na osiągnięcie tysią
ca drobnych celów, ale przedewszystkiem
mają na oku cel jeden: zdobycie wyższego
wykształcenia. Zdobywszy ów środek tak ko
nieczny do samodzielnego rozpatrzenia się
w warunkach życia i samodzielnej ra nie
reakcji, ruch kobiecy zyska podstawę do
indywidualizacji swych dążeń. Historja wpły
wu kobiet tam, gdzie one dotychczas indywi
dualnie mogły oddziaływać tj. w zakresie
życia rodzinnego, ujawnia nam charaktery
styczną cechę kobiecego usposobienia. Jest
nią zdolność łagodzenia wszelkich konfliktów
życiowych a ów „takt” , który wsparty inteli
gencją i wykształceniem, potrafi rozwiązywać
i bardziej zawiłe zagadnienia w szerszym
zakresie życia społecznego.
Zwracam uwagę,
iż np. Amerykanie
wykorzystali już ową kobiecą zdolność łago
dzenia ro*jątrzeń, stwarzając instytucję t. z.
„agentek socjalnych” .
(Zobacz:
Poerster
„ ó wychowaniu obywatelskim” str. 42). Są
dzę, że w naszem życiu społecznem taki
łagodzący pierwiastek bardzo byłby potrzeb
nym, ułatwiając funkcjonowanie
machiny
państwowej i zażegnując społeczne konflikty.
Można powiedzieć, iż ciężk e przejścia
wojenne starły z kobiet wszelkie naleciałości,
pozwoliły im odkryć własny charakter, zm u
siły zejść z drogi naśladowania męskich bru
talnych sposobów walki, na drogę cichej, wy
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trwałej, nieznającej wahań pracy wewnętrznej,
nad wyrobieniem w sobie tego, co jedyną
broń kobiety stanowić może, wobec męzkiej,
fizycznej przemocy, nad wyrobieniem w so
bie powagi moralnej. Instynkt samozacho
wawczy wskazał jej jedyny ku temu skuteteczny środek: oświatą i wykształcenie.
Jest dowodem wysokiej żywotności i in
dywidualnej odrębności kobiecego charakteru
fakt, iż nie dały się kobiety oszołomić odniesionem zwycięstwem, że owszem potrafiły
tak jednomyślnie siły swe skierować w ten
wyłom, którego opanowanie
najsilniejsze
stworzy podstawy przyszłego kobiecego wpły
wu na życie społeczne. Jeśli możnaby coś
zarzucić ruchowi kobiecemu w tym kierunku,
to (hyba to tylko, iż owa zdumiewająca je 
dnomyślność jest niejako instynktowna, że
brak uświadomienia sobie doniosłości całego
ruchu i jego przyszłych skutków. Że brak
organizacji celowo ten ruch popierającej
i ułatwiającej młodym naszym pokoleniom
dziewcząt zdobycie jaknajwyźszego wykształ
cenia. Nie wiem wreszcie czy istnieją zrze
szenia kobiet w celu wspólnego samowycho
wania i wykształcenia w sobie przyrodzonych
Zalet, wysubteln:enia ich, wyszlachetnienia
w ów takt społeczny, który więcej napewno
zdobędz;e kobiecie placówek twórczej pracy,
aniżeli najbardziej obszerne, fachowe wy
kształcenie, a w które uzbrojona stanie ko
bieta do pracy naprawdę twórczej, wnosząc
w życie społe:zne element specyficznie ko
biecy. Oto, jak sądzę, otwarta droga dla
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przyszłego kobiecego ruchu.
Umożliwiło go równouprawnienie, dając
kobiecie wolność postanowień i swobodę pracy.
Od poczucia się człowiekiem równym
i wolnym prowadzi
droga ku poczuciu swej
indywidualnej wartości, której zlekceważenie
i zJegenerowanie przez niewolę gorzką dziś
ludzkość przepłaca dolą.
(Dok. nast.)

Ju lja Czermińska.

Praca kobiet w Bułgarii.
Zwykło się mówić i myśleć o Bułgarji, jako o kra
ju dalekim, dzikim jeszcze i na pół kulturalny n. Już
sama nazwa „Bułgar" ma w sobie coś berbarzyńskiego, a słowo „Bułgarka" wywołuje pojęcie jakiego>
podrzędnego stworzenia, ot takiej sobie „służebnicy
swego pana" cichej, potulnej, bez praw i bez woli,
kobiety Wschodu.
Podczas ostatnich wojen Bułgar dał się poznać
światu, okazał, że pod surową, prostą powierzcho
wnością, wchłonął w siebie wszystko, co Zachód przez
dziewiętnaście wieków zdobył Głośno o nim było.
Tylko o Bułgarce nikt ani słowem nie wspomniał.
A jednak dość wejrzeć w jakikolwiek odłam ży
cia Bułgarji, czyto narodowo-społeczny, czyto ekononrczny, wszędzie spotkać się można z pracą kobiety
bułgajskiej, o której sama rozgłaszać nie lubi.
Tak jak przed oswobodzeniem, jako nauczycielki,
brały żywy udział w uświadamianiu narodu, rozpow
szechnianiu. pism rewolucyjnych i gromadzeniu broni,
tak potem zabrały się do organizacji tych działów ży
cia, które odpowiadały ich siłom. „Humanitarne" kółka
kobiece, istniejące przed oswobodzeniem, pozostały
i potem, rozwijając się i zajmując się z biegiem czasu
i zmianą warunków, coraz to nowszymi celami.

■■ffJBB ■■■.'' ■■■
............. .

Wspomnienie.
— Proszę pani, przyniesiono gazety
Podniosła wzrok pani Adela i powolnym ruchem
wzięła pisma z rąk sługi. Nie czytała jednak. Na
kolanach miała rozłożoną roboię, pilną snać, bo palu
szki uzbrojone w igłę i naparstek nie proinowały.
Korciły Ją jednak świeże gazety, więc przyszywszy po
kaźną ilość zatrzasków, odłożyła robotę i wzięła pisma
do ręki. t
Pani Adela lubiła czytać wygodnie, więc rozsiadłszy się w głębokim fotelu, zaczęła przeglądać ga
zety. Z poc/ątku wzrok jej ślizgał się obojętnie po
łamach pisma, gdy ze skupieniem odczytała kilka razy:
„Jerzy X, doktór prawa, przybył lo Warszawy i z dniem
1 stycznia otwiera kancelarję."
Małe, pospolite ogłoszenie, a jakąż dla niej ma
treść!
Jerzy...
Ciche westchnienie zerwało się z jej piersi.
Wspomnienia z przed lat kilku ożyły z nową siłą
i przesłodką muzyką ozwały się w jej sercu...
Oparła głjwę o poręcz fotelu i przymknęła oczy..
W starym parku przed dworem, liczne towarzy
stwo zebrało się na majówkę. Dzień był prześl:czny.
Pogodny, jasny, nieupalny. — Siedmnastoletnia Adel-

ka, w białej, cieniuchnej sukience na różowym spodzie,
w koronie różowych róż na głowie, wyglądała ślicznie.
Mówiono jej to oczami, słowami, ze wszech stron.
T opytywano się o nią, ubiegano o spojrzenie łaskaw
sze... Ona stoi wsparta o drzewo i tęsknym wzrokiem
w licznem gronie zebranych — szuka „jego"...
Za chwilę zatętniały kopyta przed gankiem i z po
wozu wysiadł on, ze swą rodziną — Biała królewna
w różanej koronie zadrżała ze szczęścia i spuściła zbyt
wymowne oczy.. Nie podszedł zaraz. Witał znajo
mych, rozmawiał... Nie widział jej, choć wzrokiem
szukał. Naraz jeden z kolegów, trąca go w łokieć
i pyta: — Jurek! patrz no, tam, pod drzewo. To najmils e zjawisko na dzisiejszej majówce. Czy ją znasz?
Jurtk już był przy niej.
Podniosła na niego w niebowzięte oczy, a on
mówił:
—
Zachwycają się tu panią, ze wszech stron wi
tają w niej królowę zabawy, a mnie serce tak rośnie...
tak rośnie...
Nieładna, lecz przedziwnie miła twarzyczka siedmnastoletniego chłopca, jest tak wzruszona, że Adelka
zrów spuszcza oczy.
Za chwilę otoczono ją, wydartą mu ją przemocą.
Młodzież biła się g tańce, o uśmiech, o spoj
rzenie...
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Niema wsi większej w Bułgarji, w którejby
nie było t. zw. „żeńskiego sojuszu" czyli „Związku
kobiet", będącego w ścisłym kontak:ie z podobnym
Związkiem w stolicy.
Cele Związków są rozmaite, stosownie do miej
sca i czasu. Działalności zakres ogromny i w skutkach
swych wprost nieobliczalnie pożyteczny.
Podzielić go można na dwie główne kategorje:
zakładanie towarzystw humanitarnych, które zajęły się
budową i utrzymaniem takich instytucji, jak szpital po
łożniczy bezpłatny, żłóbki, poradnie dla matek, wyda
jące mleko, zapasy, zapomogi pieniężne, nawet ubrania
dia dzieci. (Instytucja ta podczas wojny działała zna
komicie i dokazywała wprost cudów), domy dziecięce,
w których matki, idące do pracy, zostawiały swe dzie
ci na cały dzień, szpitale dziecinne, bezpłatne kuchnie
dla młodzieży szkolnej, zakładanie towarzystw, starają
cych się o umożliwienie kobietom samodzielnej pracy.
Towarzystwa te założyły i utrzymują w rozmaitych
miastach i miasteczkach, a nawet wsiach, wzorowe
szkoły praktyczne dla kobiet, jak szkoły gospodarcze
(Sofja, Warna, Ruszczyk Philippopol, Widyń, Sarna
ków), szkoły agronomiczne (Orchanije), szkoły kroju
i szycia bielizny, krawiectwa, koronkarstwa, haft i, kapelusznictwa wraz z wyrabianiem sztucznych kwiatów
i piór: trykotaży, szkołę introligatorstwa artyst cznego,
szkołę tkactwa, szkołę rysunków przemysłowych i wre
szcie wiele szkół handlowych. Każda szkoła ma swój
odpowiednio urządzony warsztat i biuro zbytu. Oprócz
tego założone zostały oddzielnie, przez te same tow.
pracownie krawieckie, bielizny, haftu kolorowego i bia
łego, trykotaży i t. p.. dające zarobek każdej zdolnej
i chętnej kobiecie. Pracownie te dają nawet maszyny
do domów swoim pracownicom. Podkreślić rależy, że
pracownie te nie ogran;cza[ą się na daniu zarobku,
lecz opiekują się pracownicami, wglądając w ich życie
poza pracownią.
W każdym mieście utrzymuje Związek „biuro
pośredn*ctwa pracy", a gdzieniegdzie bursy dla uczą
cych się dziewcząt.
Każdy przyzna, że wszystko to wymaga ogromu

pracy, wielu sił dużych i środków materjalnych. Do
pracy zgłosiła się Bułgarka prawie z każdego domu.
Ale ten szerszy ogół służy tylko do dostarczania środ
ków, jako członkinie. Właściwą pracą zajmuje się do
brze dobrane nieliczne stosunkowo grono kobiet. Sił
fachowych dostarczyły wysłane za gian cę stypendjantki,
a w latach ostatnich szkoły same. Co zaś do środków
materjalnych, to zdobywane są one w rozmaity sposób.
Główną pozycję stanowią datki społeczeństwa, zapisy,
krociowe nieraz, subwencje rządowe, wreszcie same
warsztaty i pracownie.
Wszystkie te szkoły uznane są przez rząd lnie
rzadko rząd je później przejmuje) absolwentki ich
dostają patenta na nauczycielki szkół zawodowych
i nauki robót w rządowych gimnazjach żeńskich. In
spektorami takich szkół i warsztatów w min. oświaty
są zawsze kobiety.
W ten sposób Bułgarka postarała się zorganizo
wać opiekę nad kobietą i dzieckiem, a następnie przy
gotować kobietę do samodzielnej pracy i dla pracy tej
stworzyć odpowiednie warunki.
Oprócz tego Związek opiekuje się kobietami i dzieć
mi zajętymi w przemyśle i handlu krajowym. Do tego
służą t. zw. inspektorki pracy w min. dla handlu, prze
mysłu i pracy. Takież inspektorki-lekarki są przy min.
zdrowia publ. Zwiąż k wyrobił statuty, ochraniające
pracę kobiet i dzieci i zapewniające im rządową ase
kurację na równi z mężczyznami.
Zdawałoby się, że „Związek", pokrywający sie
cią kraj cały, zagarnął pod swoje skrzydła wszystkie
pracujące kobiety. Jednakże tak nie jest Każdy klasztor
żeński w Bułgarji jest małym zakładem przemysłowym.
W jednym wyrabiają płótna cieńsze i grubsze, w dru
gim materje wełniane, nazywane „szajakami" o nieby
wałej trwałości, w innych znów materje jedwabne, lub
kilimy, chodniki itp. A wszystko bez maszyn, „domo
wym sposobem". W małych miasteczkach podobny
przemysł domowy, czysto kobiecy jeszcze dzisiaj kwi
tnie, mimo konkurencji fabrycznej.
Nie będę się rozwodzić dałej nad tem, co uzy
skała kobieta Bułgarska w 40 latach istnienia państwa.

A ona?
Oh! umiała każdemu dać rezolutną odpowiedź
każdego przyciągnąć, po to, by kaskadą śmiechu pła
cić łatwowierność. Kontredansa dla świętej zgody tań
czyła z dwoma, na przemiany, do kotyljona miała
trzech. Nie odpoczywała ani chwili. W przerwach
między tańcami cisnęit się do niej jak do cudownego
obrazka, jeden przez drugiego pragnąc wyróżnienia.
Jednak z pomiędzy grona złotej, dorosłe młodzieży,
młoda kokietka wybrała swego rówieśnika, młodziutkie
go Jurka, zakochanego w niej po uszy.
W zacisznym kącie rozległej sali, przy otwartem
oknie stanęli rozmawiając cicho. Nie mówił jej o swej
miłości. Są rzeczy tak święte, o których mówić nawet
jest grzechem ..
Bawiła się wachlarzem.
Mądre oczy Jurka obserwowały ją uważ ile. Po
chwili, nizki. miły głos zadźwięczał jak skarga:
Pani lubi bawić się wachlarzem... O! jakie to
straszne być w pani ręku zabawką...
Podniosła na niego oczy.
Patrzył w ziemię, a usta mu drżały.
— Panie Jerzy... zaczęła wzruszona...
— Proszę panią do walczyka — zabrzmiał jak
zgrzyt, 8 ł°s kogoś ze złotej młodzieży.
Uśmięchnęła się blado i poszła

Tego wieczoru nie miała już ani chwilki sam na
sam z nim. Jego słowa dźwięczały jej w uszach,
w sercu, upajały, i raniły..
Biedny Jurek! Tak, on jest w siódmej klasie,
a ona dorosła, panująca, zalotna Czy może wierzyć,
że do niego jednego, z pomiędzy tej walcującej gro
mady zabiło jej serce? Wszak ona z każdym je nakowa.
A jednak...
Czekałaby na niego lata całe, upojone oczy to
piąc, w jego mądrej i dobrej twarzy, słuchając głosu,
co jak harfa wielostrunna, pieścił ją i koił.
Tańczył Jurek i nie odstępował ani na chwilę od
jej krzesła.
Cóż z tego, gdy nie było ani jednego mgnienia
bez świadków — natrętów walczących o jej łaski?
Blady ranek wznosił się nad światem, gdy
liczne wozy zajechały przed ganek i towarzystwo za
częło się rozjeżdżać. Muzyka grała mars a, wozy
przystrojone w kwiaty i zieleń, uwozity jedne po dru
gich, rozbawionych gości.
Na końcu wozu siadła Adelka i rozmawiała ze
stojącym koło niej Jurkiem.
Nie odjeżdżał razem z innymi. Miał wracać tak
jak przyjechał — swym powozem.
Na jego twarzy znać było walkę i wzruszenie-
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Chodziło mi tylko o nakreślenie szkicu organi'acji za
wodowej pracy kobiet i rzucenie in/śli o podobnej
organizacji w Polsce. Pojedyńcze, rozdrobnione usiło
wania nie dokonają nigdy tego, co jedna wielka, po
tężna organizacja na kraj cały. Dziś gdy się w Polsce
wszystko tworzy, gdy przed kobie ą polską otwiera się
ogromne pole pracy w przemyśle i handlu, kobiety
polskie, kajda według sił swoich, powinny sobie ręce
podać, aby pracę tę zorganizować i należytą otoczyć
opieką, oby tylko nie za pomocą „kwiatków", went,
rautów i bali. W Bułgarji obchodzą się doskonale bez
tej komedji humanitarności i pracy społecznej.
I jeszcze jedno, w Bułgarji jest hasło: „przez
pracę kobiet — równouprawnienie kobiet".
W anda Zembrzuska.
(„Poradn. przem -gotpod dla kobiet".)

Amerykanki.
Na ratunek Polski pośpieszyła z Ameryki idea
stanowienia narodów o swym losie politycznym. Ame
ryka podzieliła się z nami miljonami tonn żywności,
ratując kraj od katastrofy głodowej. Ameryka odziała
tysiące nagich pleców. Więc imię jej stało się dla Po
laka symbolem dobra, sprawiedliwości, miłości bliźniego.
Lecz wśród darów amerykańskich zajaśniał naj
piękniej jeden: oddziałek szarych samarytanek, złożony
z dwudziestu dziewcząt Polek amerykańskich. Z za
oceanu otrzymała tym razem Macierz dar najwspanial
szy — materjał ludzki. Przybył do nas kwiat miłości
i prawdy czterech miljonów Polaków stanowiących Pol
skę amerykańską. Przyjechały te dziewczęta, by pełnić
ciężką służbę uarodową: ratować dziatwę pplską, giną
cą z głodu i z niechlujstwa.
Pjzyłączono je do Państwowego Komitetu pomo
cy dla dzieci, działającego przy min. Zdrowia Pablicz.
Taki był układ, zawarty przez p. Paderewską, przewo
dniczącą komitetu. Zadanie ich, które już spełniają:

Umilkli, patrząc na siebie wymownie. I roztajało jego
serce, miał chwilę wiary w jej wzajemność, bo oto
znikł uśmiech z jego twarzy, a z oczu biła powaga
i czułość.
Rzucił się na wóz, upadł jej do nóg...
Madą, młodzieńczą twarz, przytulił do drobnej
nóżki, obutej w biały trzewiczek i przymknął oczy.
Rozkosz — ból przejął Adelkę, Rozumiała całą
okropność obecności tylu osób. Wszystkich oezy zwró
ciły się na nich, a ona czuła, że się chyba zapomni
że chwyci jego głowę w swe dłonie, całować będzie
jak najdroższe dziecko i już nie puści go od siebie.
Jurek nie wstawał. Legł i oderwać się nie mógł...
Wiedział, że ją żegna na długo, może na zawsze. Jej
łzy kręcą się w oczach. Z pod spuszczonych powiek
czuje pręgierz tylu ócz ciekawych i widzi u nó* swych,
złoto jego włosów i białą skroń .. Drobną białą rącz
kę wyciąga i z pieszczotą kładzie mu na głowie... Mu
zyka zagrała pożegnalnego marsza. Zerwał się Jurek...
Oczy miał pełne łez, usta mu drgały... Nie rzekli do
siebie ani słowa, tylko patrzyli oboje przez srebrną
mgłę wzruszenia, wzrokiem składając przysięgi...
Ruszył wóz.
'/ dawało się Adelce, ie ją uwozi na zawsze od
jej szczęścia, a Jurek stał nieruchomy, blady...
Są rzeczy, których zapomnieć niepodobna
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wywiady wśró I nę.1ty warszawskiej, uświadamiacie
matek w sprawach hygieny i wychowania, opinjowanie o wysokości i rodzaju zapomóg, udzielanych z da
rów amerykańskich. W niedalekiej zaś przyszłości c eka je służb» w kuchniach i pijalniach które pa <stwowy K. P. D otwiera w lokalach dawnych warszaw
skich kuchen miejskich. Szare rycerki miłości bliźniego
obejmą tam pieczę nad prawidłowością akcji ratow.iiczej: będzie schludnie, czysto i uczciwie.
Albowiem te dziewczęta znają się na pracy go
spoda sko-spolecznej Uczono je w szkole humanita
ryzmu ciała i ducha, zaprawiono i zahartowano w pra
cy mądrej, celowej i ofiarnej.
Państwowy Komitet pomocy dla dzieci wygrał
wielki los To też d)cenia go należycie Słiszeliśmy
przemówienia dyrektora Gawlikowskiego, prof. d-ra
Podhoreckiego, pań Klawerowej i Karszo-Siediewskiej,
wypowiedziane do nowych współpracowniczek Kom'-,
tetu Ze słów tych osób samarytanki dowiedziały się
jakie nad ieje wiąże się z ich przybyciem do kraju
i poznały, że kierownicy naszej akcji ratowniczej wy
zyskają ich zapał i zdolności w sposób wydajny.
Dyr Gawlikowski widzi w tym oddziale dwu
dziestu wykwalifikowanych pracowniczek społecznych
p zvszłe kadry narodowo-społecznej srmji kobiet pol
skich Już dziś, do pomocy w kuchniach dla dzieci,
każda z a erykanek otrzyma parę adjutantek porno
cnic z poś ód miejscowych sił, chętnych do pracy
ideowej Pani Karszo Siedlewska wspomniała przy tej
sposobności o zamiarach Koła Ziemianek: metody
cznego podjęcia akcji ratowniczej po wsiach. By le
karz miał komu powierzyć chorego. I p. Siedlewska
marzy o użyciu Amerykanek do zorganizowania tej
pracy.
Oczywiście dwadzieścia osób, z których każda
może pracować najwyżej za troje nieuków i nierobów,
nie wystarczy na Polskę Ale jest nadzieja powiększe
nia kadr. Wyjechała do Ameryki jedna z kierowniczek
obecnej grupy, ma ona opowiedzieć co widziała.

■■ a
Nie widzieli się już nigdy.
Aż raz, w tydzie i po ślubie, przyniesiono Adcice
kartę z panieńskim adresem i zagraniczną marką, d pod
paru serdecznemi słowami pozdrowienia, wyczytała je
go nazwisko...
Łzy iniata w oczach.
Więc pamięta?...
A ona już niema prawa odpisać mu choć pa
rę słów.
Uśmiechnęła się gorzko..
A jednak.. leciałabym do ciebie, leciała hen, ty
mój blady chłopczyno!...
Zapóżno.
Głośny śmiech zbudził ją z zamyślenia.
— Ha! ha! ha! a to dopiero z zajęciem czytasz
gazety. Pół godziny stoję za tobą, a ty śpisz i śpisz.
Ha! ha! ha!
Podniosła na męża wpółprzytomne oczy.
Srebrno-rożany sen przeszłości runął w przepaść
A on stoi rozbawiony, drgający śmieciłem ..
Więc ozwała się bezdźwięcznie:
— Tak, masz rację, nie w porę przyszły sny...
I wyciągnęła rękę po robotę.
Wanda śliwina.
(Jagienka z pod Lubłmi)
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Przysięgamy!
Przysięgam y, iż będziem y iść
tylko w sło ń ce, które się rozpala,
i e opadnie z ła odmętu fala
niby zbędny, usch ły pada liść.
W śród ła ń cu cha krwawiącego pęt
dla Wulności żyliśm y i marli;
polski N a ró d więc dziś się nie skarli,
gdy ogniwa strzaskane na szczęt!
Zdradnych szeptań rozpędziw szy noc,
cljuci m arnych zw alczyw szy nawałę
być musimy ja k te O rły B ia łe,
których sy m b sl wraz — czy sto ść i m oc.
N adarem nie panoszy się kłam ,
g a d zwątpienia sy czy lub niewiary;
c a ła P olska uderzy w fanfa ry
i na wyże nieść pragnie sw ój chram !
O d zam ierzchłych średniow iecza dni
żadne ha sło nasze nie zaąinie
i pójdziem y w Lu d zk ości rodzinie,
co zw ycięstw a ideału śni. .
Ja k o płom ię ogniska i dym,
co z korzeniem trawną kiść wyżega,
k ra j nasz oto — o J brzega h ° brzega
chw asty z n iszczy— bo Duch dźw ięczy w nim.

Przysięgam y , iż będziem y iść
tylko w słoń ce, które się rozpala.

Kob ynia, Lwowa, Krakowa, Łodzi, Lublina, Sosnowca,
Dąbrowy, Częstochowy, Węgrowa i Warszawy. Biorąc
pod uwagę, iż dziecko do normalnego odżywiania
potrzebuje od 2.000 — 3.000 jednostek odżywczych,
komitet postanowił dawać 11 5 jednostek, licząc, iż
resztę znajdą instytucje na miejscu pod postacią zie
mniaków, jarzyn, mięsa, chleba i t d. Komitet djstarcaa
mąkę, mleko, kakao, cukier fasolę, okrasę Za dostar
czone artykuły Komitet liczyć będzie połowę cen kontyngensowych, co sta owi np. za kilo mąki 1 25 m k,
za kilo kakao 3 60 mk, za cukier 1.70 mk, i t. d.
Poza tą pomocą doraźną Komitet stara się zjednoczyć
całą opiekę nad dziećmi. Akcja ta bynajmniej nie ma
na celu wytworzenia jakiejś konkurencji Min Zdr. lub
Pracy i Op. Społ lecz przeciwnie dopomagania rzą
dowi do ujednostajnienia rozbieżności w tym dziale
na ziemiach Polski. Rząd chętnie współdziała z Komi
tetem oeego dowodem poparcie znajdywane w Min.
Zdr., jak tównież w Min. Apr. i Opieki Społ Komitet
w pierwszym rzędzie dobroczynną swą akcję skiero
wuje na Litwę, Białoruś i Galicję Wschodnią, czem
spełnia obowiązek ogólnopaństwowy, następnie szcze
gólną uwagę zwraca r.a centry przemysłowe, czem ła 
godzi powstające tam przeciwieństwa, przenika do wsi
i miasteczek. Pomoc swą ( entralny Komitet r iesie
wszystkim warstwom ludności bez różnicy wyznania.
Do wspó działania Komitet ociąga Związki zawodowe,
samorządy gminne i powiatowe.

Pierwsza kobieta
w W. Brytanii.

poseł

Jadw iga R ze p eck a •

Ola dzieci.
Centralny Komitet Pomocy dla Dzieci rozpoczął
swą oficjalną działalność w dniu 15 kwietni ■, ukon
stytuował się, zorganizował własne biuro na Krak.Przedin. 59 w Warszawie i wszedł w kontakt z orga
nizacjami opiekującemi się dziećmi, w pierwszym rzę
dzie R. G. O., której organizację postanowiono zu
żytkować do tworzenia Komitetów Lokalnych. W Gali
cji zachodniej Komitet pozostaje w kontakcie z Tow.
Opieki nad Młodzieżą, w Galicji Wschodniej otworzo
no specjalne filje komitetu. Nad wszystkiemi organi
zacjami prowincjonalnemi Komitet czuwać będzie przez
specjalnyci rewidentów, wysyłanych wraz z delegata
mi Misji Amerykańskiej. Z czynną pomocą pośpie
sza Kcmitetowi
rząd.
Jako
zasadę przyjęto, ii
rząd polski przezna.zy na cele Komitetu tyle, ile
dadzą amerykanie, Ameryka ofiarowała Komitetowi
dotąd w towarach 1,600 000 dolarów, co według obe
cnego kursu stanowi 23,000000 mk. Rząd polski
uchwalił wnieść do Sejmu wniosek o wyasygnowanie
sumy równoznacznej Dzięki tym funduszom Komitet
niezależnie od towarów otrzymywanych od Ameryki
będzie mógł zakupywać większe transporty żywności
i utrzymać około 1,500,000 dzieci ' od 2 do 15 lat
w ciągu kilkunastu miesięcy.
Dotychczas w ciągu niespełna miesiąca Komitet,
wydysponował żywności dla 190,000 dzieci następują
cych miast: ' Wilna," Brześcia Lit. Białegostokn, Lidy,

Jak donoszą z Londynu do „La Presse de Paris“ ,
dzień 29 listopada będzie miał historyczne znaczenie
dla annałów parlamentarnych Anglji Po raz pierwszy
bowiem wybrana została w sposób zupełnie prawidło
wy kobieta, jako poseł do Izby gmin
Lady Nancy Astor odniosła tryumf przez 14 495
głosów, jakie oddano na nią, mimo, iż miała dwóc i
poważnych kontr-kandydatów z partji robotniczej i li
beralnej, z których pierwszy otrzymał 9 292 głosów,
drugi ponad cztery tysiące.
Pisma angielskie sądzą z energicznej kampanji
wyborczej, jaką lady Astor przeprowadziła przeciw
swym kontrkandydatom, iż będzie to jedna z energi
czniejszych i pełnych inicjatywy postaci w parlamencie.
Jest to kobieta wielkiej inteligencji, a w Anglji przy
puszczają, że będzie ona w Westminsterze tak samo
popularna, jak w Plymouth, gdzie nie nazywają jej ina
czej, jak „nasza Nancy". Lady Astor nie jest rodowitą
angielką, lecz amerykanką.
Pisma angielskie notują przytem uwagę, że
w ubiegłym miesiącu listopadzie została też wybraną
w Irlandji, w Saint-Patrick hr. Markiewicz, polka z po
chodzenia. Ten wybór jednak został zakwestionowany,
tembardziej, że hr. Markiewi.zowa, jest jedną z naj
bardziej zapalonych zwolenniczek i’ kierowniczek partji
narodowo-irlandzkiej sinn-fein i nie stara się zupełnie
zająć swego miejsca w Westminsterze.
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B ezsenne m oje powieki
zmaga się we mnie m oc .
.. Dalekiś ty mi. . da lak i...
ja k świt w jesien n ą n o c .

Szum ią z a oknem zaw ieje ,
zawodzi wiatr w śród drzew . .
...fjej, leje gdzieś się, bej... leje
c z y ja ś ofiarna k r e w ..
K t9ż mi te
kto powie: —
— M am
temu na

łz y me otrze?...
O czy s tu l?..
j a sw e dziecię n ajsłodsze,
imię'. — Ból...

Tego, spow ita w ciszę
nocy żało bn ej cf)ust.
kołyszę do snu... kołyszę
szeptem żałosnycl b ust...

«

Śpiew am mu: — S tu l źrenice
cljo ć na n ajkrótszy czas...
N ieclja j się ciszą nasycę
cljoć raz... jed y n y r a i .
U śnij m ój bólu, bólu,
bólu najkrw aw szy m ój
p o d wiatr, szum iący w polu,
p o d łkań deszczow ych z d ró j .
A j a przysłonię powieki
w najprzecudniejszy z snów
że ktoś daleki... daleki...
nigdy nie wróci z n ó w ..
M . H. Szpyrków na,

Niemki i akcia plebiscyto
wa na Górnym Śląsku.
Z Bytomia donoszą:
Radczym Keraer z Wrocławia i doktoro
wa Hahn organizują niemki, głównie żony
nauczycieli i urzędn ków, celem agitacji mię
dzy kobietami polskiemi. Od 27 listopada po
cząwszy, odbywała s<ę w Bytomiu, Królew
skiej Hucie, Kitowicach i Gliwicach, później
pewnie także w innych miejscowościach, kursa agitacji dla kobiet.
Niemki uczą się tego, w jaki sposób ko
bietom robotników i rolników przedstawiać
mają rzekomo „krzywdę", która im się stanie
przez połą zenie Górnego Śląska z Polską.
Mają one, wyćwiczywszy się dobrze w bała
muceniu ludności polskiej, chodzić od domu
do domu i bałamucić żony i córki ślązaków.
Pieniądze na cele tej agitacji płyną naturalnie
bardzo obficie i hojnie, podobno do rąk pani
dr. Kórner.
Tak działa „Komnission fiir Oberschlesien“ , ochłonąwszy cokolwiek z pierwszych
opałów.
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Ja k widzimy z powyższego wrogo wzglę
dem Polski i jej interesów us^osubione Niem
ki z energją juz wzięły się do przeciwpolskiej akcji plebiscytowej.
Czyż Wobec tegj wolno w tejie dziedzinie
być bezczynnymi nam polskim kobietom?
Pamiętajmy o świętym obowiązku jakna>
wydatniejszego popierania naszej pra^y plebi
scytowej na Śląsku i innych spornych tere
nach.

Sprawozdanie działalności >oła Narodo
wego Polek w Dąbrowie
za c za s o d 1«go m arca
d z ie rn ik a r 1919-go

d o 1*go p a ź 

Koło Narodowe Polek zorganizowało się w koń
cu lutego 1919 r. stawiając sobie dwa cele: budzenie
ducha narodowego wśród szerszych mas,. oraz pomocy
dla żołnierza. By akcję ułatwić, wyłoniono trzy sekcje:
Oświatową, Pomocy dla ż rtrrierza i Dochodów niesta
łych. Sekcja oświatowa zajmuje się fropagandą myśli
narodowej wśród szerszych warstw ludności miejsco
wej i zwalczaniem analfabetyzmu. Urządza pogadan
ki, odczyty, rozdaje broszury i pisma. Sekcja pomocy
dla żołnierza, odczuwając największe potrzeby tegoż
na fron.ie. skierowała swe wysiłki w ceiu dostarcza
nia najkonieczniejszych przeuiniotów żołnierzowi na
froncie.
W kwietniu otrzymał 14-ty pułk piechoty na fron
cie ukraińskim przesyłkę dla 100 żołnierzy. Przesyłka
zawierała 100 kompletów bielizny, 100 strucli, 100 ka
wałków mydła, 100 woreczków napełnionych drobnemi
upominkami, oraz materjały opatrunkowe za 3,000 ko
ron. Dary odwiozły dwie delegatki Kola do Sądowej
Wiszni, dotarły na front i własnoręcznie rozdały naj
bardziej potrzebującym żołnierzom. Druga przesyłka
w czerwcu skierowana została do Pińska dla 3-go puł
ku ułanów i zawierała 100 słodkich strucli, 100 wo
reczków z upominkami jak wyżej. Prócz tego sekcja
przygotowała święcone dla kilkuset żołnierzy miejsco
wego garnizonu. W braku gospody święcone rozdane
zostało przez delegatki w garnizonie. Sekcja docho
dów niestałych rozwinęła swą akcję w celu przyspo
rzenia funduszów Kołu, które nie może ograniczyć się
na składkach członkiń. A więc urządza kwesty uliczne,
-zbiórki na listy, koncerty lub zabawy dochodowe i t p.
W dniu 4 czerwca „Koło Nar. Polek" powitało
w Dąbrowie oddziały wojsk generała Hallera —- kon
certem, poprzedzonym wstępnem słowem i zakończo
nym odczytaniem depeszy do gen. Hallera. W kilka
dni później organizacja nasza witała gorąco tegoż W o 
dza pódczas krótkiej jego bytności w Dąbrowie.
Koło Nar. Polek nie uchyla sję j od innych po
żytecznych dla narodu prac. W czerwcu zorganizowa
ło zbiórkę uliczną na rzecz 'ofiar katastrofy na kopal
ni w Łazach na Śląsku Cieszyńskim. W lipcu zajęło
się wysyłką książek i zabawek dla dzieci na Kresacłj.
Dary i pieniądze zebrane staraniem naszej organizacji
na cel powyższy wysłane zostały do Rądy Gł. Opie
kuńczej w Warszawie.
Ki ka członkiń K. N. P. weszło w skład Komitety
niesienia pomocy <iórnoślązakom; dwie członkinie K.
N P. są w zarządzie Patronatu Poborqwego.
W sierpniu K- N. P. zorganizowało wiec w spra
wie protestu przeciwko okrucieństwpip ukraińskim sto
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sowanym odnośnie ludności kresowej. Rezolucję skie
rowaną do Sejmu i Rządu przesłano na ręce N. O. K.
W tymże miesiącu K N. P. w myśl odezwy Ko
ła Po ek w Warszawie zajęło się zbieranie 11 skraw
ków sukiennych w ce!u przerabiania takowych na rę
kawice. Dwa worki skrawków wełnianych odwiozła
delegatka Koła do Warszawy i złożyła je w siedzibie
Koła Polek.
W toku jest zbiórka dla żołnierza na froncie.
Część zakupów załatwiła delegatka naszej organizacji
za pośrednictwem Koła Polek w Warszawie.
Sekcja oświatowa pracuje z pożytkiem i dla żoł
nierzy. W ciągu letnich miesięcy odbywały się lekcje
dla a-nalfabetów-żołnierzy w gospodzie Y. M. t . A.
Naukę czytania, pisania i rachunków prowadził nauczy
ciel opłacany przez oło N. Polek, które prócz tego
urządzało od czasu do czasu pogadanki i odczyty po
pularne dla żołnierzy.
Koło Nar. Polek ma oddział w pobliskiej osadzie
Zagórze, gdzie prowadzona jest praca, oparta na po
dobnych podstawach.
Na tein zakończamy sprawozdanie naszej dzia
łalności, załączając sprawozdanie rachunkowe za okres
od 1-go lutego do 1-go października r. 1919-go
Koło Nar. Polek liczy około 1 <•) członkiń.
W skład zar ądu wchodzą następujące:
Zabierzowska Kazimiera, przewodnie ąca,
Srokowska Marja, przewodn. sekcji pomocy dla
żołnierza oraz sekretarka Koła,
Łabudzińska t milja, przewodnicząca sekcji oświa
towej,
Harlicka Marja, przewodn. sekcji dochodów nie
stałych,
Wieczorkiewiczowa Marja, skarbniczka
Jackowska Marja, prowadząca rachunki,
Talkowa Stanisława,
Hofmanowa Walerja,
Skorupkowa,
Szostakowa Aleksandra,
Świerzyńska Marja,
.Małecka Adela.
*
*
*
Sp raw o zd an ie

Koła Narodowego

P o le k w Dą

browie Górniczej z obrotu funduszów.

PRZYCHÓD.
R. k.
1) Ofiary zebrane na listy

K.

h.

M.

f.

28 50

.3105 28

55 00

- v-

5 14 20
2052 50

67 00

6 0)

15230 13

1477 51

2 00

1337 00

1 2 90

*/) Ofiary bezpośrednie od
3)
4)
5)
6)
7)

różnych osób i insty
tucji
......................
S k ł a d k i .................
Przedstawienia, zaba
wy, raut oraz dochód
z pragramów . . ,
Zbiórka na dzieci na
K r e s a c h .................
Kwesta uliczna w Dą
browie
.................
Kwesta nliczna w Za
górzu . . . . . .

razem
rozchód
Saldo na 1-go paździer
nika 1919 r.
. .

2356 74 . 215 30
6 00

13 ■
<1 10

71 00

42 50
2 0

309 6 95
19060 20

2011 71
911 25

40 50

11916 75

1100 46

7
ROZCMĆO
R. k.
1) Dary dla wojska na
froncie
.
. . .
2) Święcone dla wojska
w Dąbrowie
. . .
3) Pis i a i k iążki dla
żołnierzy
4) Za naukę żołnierzy
analfabetów . .
—
—
5) Komitetowi Niesienia
Pomocy Górno-Ślązak o m ..................... —
6) Radzie Głównej Opie
kuńczej w Warszawie
dla dzieci na Kresach
2 00
7) Kup o książek ra.tlin
i
kowych,
asygnacje,
ogłoszenie sprawozda
nia, afisze, znaczki na
kwesty i t. p. . . .
—
8 Za obsługę lokalu (w
re u r s i e ) ................. ---lazem
2 00

K.

h.

11792 30

M.

f.

451 40

1847 20
490 00

£96 15

200 00

—

2000 00

—

1337 00

122 90

1132 70

40 20

261 00
19060 20

—

—

911 25

Wystawa „Sztuka dziecka44.
W „Kur. PoIsk.“ czytamy:
Ministerstwo S tuki i kultury, organizując Wysta
wę „Sztuka Dziecka1* podkreśliło, że, uważa zagadnie
nie dziecka za pierwszor ędnej wagi zadanie kulturalne
Na dzisiejsze pokolenie młodzieży kultura polska
liczyć nie może. Młodz eż to bohaterska, pełna może
szlachetnych i twórczych porywów, ale niezdolna do
systematycznej pracy.
1
Trzeba przyznać, że mało jest ludzi istotnie że
laznej woli, którzyby mając oczy jeszcze oślepłe od
dymu, uszy pełne huku dział i nerwy zimżone śmiertelnem napięciem, mogliby się nagiąć do wytrwałej
i codziennej nauki, do pracy. Należy zwrócić wyraźnie
nadzieje na dziecko. W dziecku leży przyszłość kultu
ry’ polskiej, na niem powinny się zestrzelić wysiłki mi
nistra Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego, Oświe
cenia i Kultury i Sztuki.
Ktoś się dziwił dlaczego wystawę „Sztuka Dziecka"
organizuje Min Sztuki, a nie Opieki Spo ecznej, które
się najwięcej dzieckiem zajmuje. Samo przez się rozu
mie, że Ministerstwo Sztuki interesują przedewszystkiem
zagadnienia twórczości artystycznej dziecka, a nie je
go ogólnej kultury. Wolno się dziwić wszystkiemn, na
wet i temu, że nie mamy specjalnego Ministerstwa
Dziecka, któreby wszystkie sprawy, dotyczące dziecka,
ujęło w swoje ręce, jakto i szkolnictwp, wychowanie,
hygjenę, estetykę, opiekę nad dzieckiem. Niewątpliwie
praca nad dzieckiem stałaby się bardziej sharmonizowaną i łatwiej do celu zmierzającą.
Zamiast marzyć o Ministerstwie Dziecka, owoc
niej byłoby dążyć do ustalenia ścisłego kontaktu mię
dzy ministerstwami, które się dzieckiem zajmują,
a przedewszystkiem do skoordynowania ich zarządzeń.
Właściwie Min. Opieki Społecznej i Zdrowia Publiczne
go, Oświaty i Sztuki powinny się wzajemnie informo
wać o zakładaniu lub budowa iu nowych szkól lub
ochron i t. p. żeby nowy zakład odpowiadał wszelkim
wy uaganioin pedagogji, hygjeny i estetyki. O ile mi
wiadomo próby tworzenia komisji międzyministerjalnych
spełzały na niczem.
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Istnieje u nas i trwa chiński mtir między mini
sterstwami, jakaś c arakterystyczna dla nas zaścianko
wość, może nawet rywalizacja o inicjatywę, jakgdyby
wszystkie ministerstwa nie miały wspólnego celu. W y
stawa „Sztuka Dziecka" może się przyczynić do zwa
lenia tego chińskiego muru między Min. Sztuki
a Oświaty
Sądzę że treść wystawy zainteresuje w równej
mierze artystów i pedagogów. To pierwsze spotkanie
2-ch zupełnie odrębnych typów ludzi, z ukosa i z nie
dowierzaniem patrzących na siebie, może być owocne
w cenne rezultaty. Na gruncie wspólnych zaintereso
wań pedagoga i artysty powinna zakiełkować zanied
bana u nas idea wychowania estetycznego,
Spo^ziey a ny się od wystawy nietylko zbliżenia
pedagoga i artysty lecz rozpoczęcia kolektywnej współ
pracy rządu zt społeczeństwem.
Na serdeczny apel Min. Sztuki bezwątpienia
odezwą się wszyscy ci, którzy kochają sztukę i dziecko
i podzielą się swoim doświadczeniem, materjałem
i spostrzeżeniami.
Wystawa „Sztuka Dziecka" będzie zarazem ankie
tą skoro odpowie na pytanie, jakie mamy siły do
realizacji wychowania estetycznego.

J . Orynżyna.

Sprawy kobiece w prasie.
Na oślep!

Pod tym tytułem p. Mier
jerze Płockim11:

pisze w „Kui*

Rozglądając się w naszym młodym, dźwigają
cym się państwie, rzuca się nam w oczy: pogoń za
modą, zbytkiem i wrażeniami! Pochyła to droga
dla kobiet naszych, boć chyba czytając historję, wie
my, że za nią pokutował nieraz kraj nasz. Czemu
wkraczamy pośpiesznie, na ścieżkę krętą, wab ącą
w śliskie bagno swe ofiary? Za wszelką cenę na
śladujemy: żurnale paryskie, wiedeńskie, nie bacząc
na godność narodową zdrowie, mo'żność kraju — stro
imy się z rozkoszą w cudze pióra! Pr yjr yjmy się
rozumnie owym kapeluszom cudacznym, owym sukniom
obciiłym, pod którymi nie można zabezpieczyć ciała
od chłodu, bo tak każe... moda!
Zbytku zarazek przeniósł się już do ludu —
trawi go, wprowadza na bezdroża! Więc spieszmy
na ratunek Ojczyźnie, aby nie utonęła w nim, na
swą zgubę Kto będzie winien temu? Zamiast od
rodzić zdrową krainę, damy jej na budowę: char
łactwo suchotnicze, nerwowo przeżyte, wyjałowiałe
z myśli krzepkiej przefilrtowane, mało odporne na
szare życie przyszłego ustroju potęgi. Zdobądźmy
się na odwagę!
Mężczyźni na frontach zyskali uznanie Europy
za dzielność i bohaterstw , czyż my kobiety nie mo
żemy im dorównać tą drogą ule zenia się ze stra
szliwej choroby, naśladownictwa na nas ych równie
ważnych posterunkach w kraju? Skupiajmy oszczędno
ść1, aby posłać bohaterom naszym ciepłą odzież,
a biedzie otrzeć łzy — i głodnych nakarmić!
Nie może być inaczej dla dobra kraju! Te
słowa jak rozkazem, niech zabrzmią w całej Polsce!
Niech skują myśl i czyn w ogniwo zapału! Wvtknięta
droga cichej pracy, zapar cia się siebie dla Ojczyzny
Komu źle w kraju nas yin, komu źle i sypie na zbytki
pieniądz tak potrzebny, niech idzie w obce strony.

niech one przygarną niebieskie ptaki, bo dla nich
gniazda u nas nie będzie!
Praca oświatowa w wojsku, a kobiety.

P. J . Rzepecka pisze w „Kurjerze Pło
ckim":
W lutym i marcu r. b. nastąpił pierwszy po
bór do wojska polskiego młodzieńców, mających i l lat.
Poprzednio, do nowo formującej się armji,
wstępowali sami ochotnicy, a więc ci, co popychani
bądź wewnętrznym impulsem miłości Ojcz zny i naj
lepsi Jej synowie, poniekąd zniewoleni trudnemi wa
runkami życiowemi, które w istnieniu prywatnem
grożąc niemal śmiercią głodową, służącym w armji
pozwalały tej smutnej ostateczności uniknąć.
Pobór dopiero poruszył innych ("mówię tu o lu
dzie wiejskim), po większej części synów gospoda
rzy małorolnych, zamożniejszych, albo biedniejszych,
w każdym razie takich, którzy nie obfitując w nad
mierne rozkosze nawet, lecz zabezpieczeni życiowo,
w muiejszej części lub wcale, nie zostali pochwyce
ni porywem entuzjazmu.
Czy chłop polski jest patrjotą?
Bezwarunkowo: dawał tego dowody zawsze,
od zamierzchłych czasów polskości, w dniach Koś
ciuszki, w chwili obecnej, gdy znagła ni to cudem
z iskry, w płomień szańców wybucha.
Czołem przed im, iż nie uczony tylu rzeczy
znajduje je... w sercu.
Ale... trzeba mu w tem dopomóc.
Od kogo przyjść winna pomoc?
Rzecz prosta, od jego starszej braci: od inte
ligencji.
Podobno żołnierz francuski, pr ybywający z od
działami gen. Hallera do Polski, posiada tam, gdzie
osiądzie, bibljotekę, oraz dwie instruktorki, o których,
wszyscy z otoczenia odzywają się z najgłębszym s/.acunkiem: tak ma być np. w Modlinie
U nas bardzo niewiele się robi w tym kierunku.
Czyż mniej ofiarne miałybyśmy być, n i ż
Francuzki?
Od godz. 5 po poł. po ape'u) do godz. &
wiecz. szeregowcy mają przeważnie czas wolny
i łatwo im uzyskać przepustki na miasto
Czyżby w tych godzinach teatry, jeśli nie wszy
stkie, to chociaż popularne nie mogłyby ofiarować...
no, niechby jednego dnia w tygodniu na przed-tawienia dla żołnierza, a sale publiczne na odczyty?
W teatrach, kinematografach i t d. aż rojno
od pub iczności..
Żoł I szeregowca jest obecnie taki, na jaki nas
stać, a więc niestety, mały, niech więc społeczeń
stwo, c y jednostka dobrej woli opłaci książkę, ga
zetę czy bilet wstępu, wynagradzając sobie ofiar
ność sowi ic przez człowieczeństwo żołnierza-obywatela, jakiego wytworzy.
Pamiętajmy, iż każda z chwil takich będzie,,
jednocząc wszystkich, dla wiejskiego chłopca-żołnierza szkołą życia, echem, które się odezwie.

KOBIETA W LITERATURZE I SZTUCE.
„ N ie d z ie la palem.1*
M a rj a

nęła

G rossek.

Pani Marja Grossekowa,
z konkursu' „Prawdy"

jako poetka — wypły
w roku 1893 lub 99
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Pierwszą nagrodę otrzymała .Mnrja Konopnicka; drugą
— nowa i nieznana w Warszawie autorka z Ukrainy
pani M. G. Poemat nosił tytuł „Hafciarka" i odzna
czał się wyjątkową oryginalnością formy i traśei, kon
cepcji i budowy, stylu, rymu i rytmiki. Słowem rzecz
była zupełnie samoistna.
Poemat ten drukował „Tygodnik Illustrowany“ i
Druga część „Hafciarki" mieści się w nowo wy
danym zbiorku p t „Niedziela Palem". Rzeczy tu za
warte pisane były w czasie wojny i dotyczą słowa,
które ciałem się stało Pisano ostatnieini czasy nie
mało takich utworów, niektóre bardzo piękne (np Zofji
Wojnarowskiej), ale |<> większej części popularność
uzyskały wiersze o charakterze piosenkowym, na wzór
„ Bywaj dziewczę zdrowę, Ojczyzna mnie woła", oczy
wiście są to b. ładne piosenki, aie brak i u głębi,
Tę właśnie głębię daje Marja Gro sękowa. Za
znaczę, że d atego zapewne nie jest ona i nie może
być popularną. „Nie na dzień jeden" tworzy i dlate
go są w niej rzeczy, wobec których waha się, jak ją
ocenić, rozmiłowany w chwilowości dzień dzisiejszy.
W „Modlitwie" zaczyna prosto i z gorącą wiarą jak powinna brzmieć modlitwa.
Otwarta krata. — Spadły okowy.
I lęk tfn?.. To szczęścia ięk
Roikoly^zcie się topól korony!
Dzwony oddajcie gwiazdom drw ny!
Niech serce i dzwon się rozbuja!
Na wszystkie tony — we wszystkie strony
Niepoliczony chór
w miljony
Alleluja! Alleluja!

Ale już w „Balladach mistycznych" mamy wizje
0 napięciu wysokiego tragizmu w którym przeszłość
1 przyszłość splata się w jakiś tan poza czasem, i we
wszystkich czasach. Więc naprzód czytasz „Polonez
Widm"; — homon ukraiński: z jednej strony bal
w upiornym zamku tańczących upiorów.

Dł ń splata, rozplata r ę z dłonią raz wraz
Kłmiają się sobie w pas .
Tancerki z <ąk do rąk przechodzą koleją —
W takt głowy, w takt kiły kołpaków się chwieją .,

I oto nara< w trakcie tego igrzyska na gościńcu
słychać tętent — wróżba okropności, którą te upiory
co noc przeżywają.
„Pod sotnią nóg ieta nych drży przed oknami taras
Zbrojne pięirje —. walnęły w okiennice —
„Zarazi"
Zadymały w odpoweUi krucice..

To napad kozaków
rzeź, mordowania — pożar.
Druga Ballada mistyczna nosi tytuł: „Panna
Emilja". Jest to widmo dziewicy, k‘óra oczekiwała ua
swego kochanka
i przy gitarze śpiewała: „Wróci
Jaśko — wróci “
Ale on poszedł na wojnę
do
powstania — i nie wrócił nigdy... Ona zasię czeka
go wciąż, aż on — jak niegdyś po Lenorę — przyby
wa umarły; po ogrodzie czarownym przechadzają się
jako narzeczeni. Błądzą oboje po ciemnych alejach
i szepczą coś do siebie Aż doszli do miejsca „któ
re dla żywych nie istnieje"...
Tam leży ks:ęga ,.Rozdartych Przeznaczeń",
Nieporozumi< ń, nlespotirań się, niebuczcń^
W której na czarnem stoi biało
To wszystko, co byłoby się stało.
G Jyb y to co jest się nie s'ał >.
(Ani<ł). wszy tko im w niej pokaz; t,
Co Bóg napisał, a Szat-in przemaził .
Króla, któiy s'ę nie stał - w wawelskim kościele
Koronację i t. d.

I coraz wyżej płynie ton Ballady, a sam Jaśko
staje się dla panny Emilji symbolem i uogólnieniem ja
kiejś wyższej istoty. — „Wróci Polska, wró:i!“ .
U r.yślnie cytujemy tak wiele z tego zbiorku, by
pokazać czytelnikom, jakie piękno kryje się w tej ma
łej książeczce.
<4 L.

DNIA 15 GRUDNIA UKAŻE SIE W WARSZAWIE
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„Le Journal de Pologne“

przy współpracy
wybitnych działaczy politycznych Francji i Polski, j k
również najznakomitszych pisarzy, dziennikarzy i ekono
mistów tych obu krajów. „L E JOURNA DE PO LO G N E"
zawierać będzie pozatem kronikę literacką, kronikę mód,
wiadomości ze świata oraz powieści i feljetony pióra najwybitn ejszych literatów Akademji Francuskiej.
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Jorku, Borllnlo, W iedniu, G en ew ie, B ru k seli,
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Kronika życia kobiecego
w Polsce.
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pracowników, zazna 7a~ny obt rżenie nasze na rozmyślfią odmowę pomocy chorym, na dzikie naraża
nie społeczeństwa polskiego na niepowetowane stra
ty w tem, co ono ma najdroższego w życiu i zdro
wiu swych członków. Widziałyśmy pod bne strajki
— Ś. p. H elen a Gaczerowa. , Żoolnierzowl w bolszewickim raju; wiemy, jakie z nich bywają
polski mu siizyć, dia kraju <idji*>ać wszystkie s:ty^
skutki.
nieść j»<moc cl^rplą^ym a śwhtł >ciemny n‘“ — oto
Niektóre z nas pamiętają masowe pogrzeby nie
hasła, z jakiem! z za oceanu jechały do nas kobie
mowlat z przytułków po strajku pielęgniarek w Kijo
ty polki, zrodzone lub wychowane w A neryce, sta
wie. Czyżby niepodlegli Polska na to pozbyła się
H : w karnym zespole do każdej pra.y, jaką Im moskala, tsby go p >tem w najgorszych jego poczy
wyznaczała dana chwila.
naniach naśladować?
S. p. Helena Gaczemwa, jedna właśnie z tych
Naiodowa O.gmlzacja
dzl> słtj lu sanitm juszek, które od początku wtjny
Kubitt Po skich.
pra owały z p. Paderew-tką w Ameryce 1z nią przy
— P ię k n y dar. P Marja Papieska, wdowa po
jechały d'> kraju, a które W skromnych mundurach
ś. p. Leonia Papieskim, wybitnym adwokacie polskim
s:o tyki się przy mrówczej pracy w szpitalach, her
i światłym obywatelu, < flarow h T<»w. „Bratnia po
bacarnisch 1 kr-mich żołnierskich, szła w słu bę moc11 studentów uniw« r ytetu warszawskiego, muro
dla ojczyzny z g >rącem, pełnym entuzjazmu sercem. waną i skanalizowaną w 11^ z ogrodem l Jąką, z prze
Z ostatniej wyarawy, w które), jako delegatka znaczeniem na schronisko im. Leona Papieskiego,
Piskiego Bnlego Krzyja, wiozła dary wychodźtwa dla studentów potrzebujących <hwllo *ego wypoczyn
polskl-go z Ameryki tła ludmścl na terenach naj
ku p > wojaczce, chorobie lu^ wy z naniu auką.
b-irdz j zniszczonych przez wojnę, przywiozła zaro
— Z ,|Tow. popier. przem. kob. w K rak o 
dek śmit r elnej chor by. T fus plamls y przeciął w ie". Wydział T wa wniósł w >eź izternlku b. r po
dn użytecznego żywota gorącej patj >tkł, czystego danie do Wydziału s/kół zawód. M W R 1 O. P,
serca i dzielnego charakteru k »blety.
o dopuszczenie dziewcząt do nauki w s>k lał tkac
Pamięć jrj otoczą czcią towarzysze pracy. A na twa. Statut bowiem przyjęty przed dwudziestu z gó
wieczny spoczynek otuliła ją wykolysana w marze rą laty dla tych szkół przez Wydział krajowy, mówi
niach wolna ziemia polska.
tylko o uczniach, chodzi więc o żmlanę odnośną na
Państw o polskie— dzieciom. Państwo polskie k rzyść uczennic. W Mał >polsce-są szkoły tkackie
postanowiło w okresie zbnzają ycn się śviat Bożego W Krośnic, Willanowlcach pod Białą 1?z toła sukien
Narodzenia obdarzyć dziatwę całej Rzeczypospolitej nlcza w Rakszawie koł > Łańcuta. W ślad za dopusz
bez różnicy narodowości i wyznania. N i urządzenie czeniem dziewcząt d > nauki, musiałoby pó,ść utwo
tego radosnego święta dzieci, przeznacza rząd poi
rzenie internatów dla u zennic przy wsp< mnianych
ski miljon marek. Ameryka ześ zobowiązała się do
szkołach, tak. jak to ma miejsce dla chłopców. Jest
starczyć bezpłatnie odzieży i tbuwia na podarki nadz eja, że Ministerstwo uczyni zadość życzeniu
gwiazdkowe. Rozddał d-rów między dziatwę obejmie wieldej liczby kobiet pracujących, którego wyrazem
W każdem mieście społeczeństwo, przy kontroli 1
jest wniesione podanie. Tkactwo jako przemysł lu
ogólnem kier-wnictwie sfj r w>r$<awski h.
dowy, posługiwał) się zawsze rękami włośclanek; do— Dar A m eryki dla dzieci polskich. Nadszedł puizczene dziewcząt d ) szkół dipomoże do facho
do Warszawy wspaniały dar Ameryki dzidki znanej wego wyrobień a ich w tem rzem ośle.
życzliwości szla; hetnego przyjaciela Polski Herberta
— Sem inarjum dla ochroniarek. MinisterH >0Vera. Dar ten składa się z 480,000 kompletów
jmn
Wyznań
R d g jn y c h i Oświecenia Publicznego
ubrań dla dzieci.
W bieżącym roku przyjęło od Tow. Przedszkolnego
lestto małerj-ił na palta z dodatkiem nici, Igieł
wychowania Seminarjum dla ochronek. U czeln a ta,
i guzików oraz 480,000 per butów 1 pończoch.
pod nazwą „Państwowe Seminarjum dla OchronlaK omplety te ma|ą być rozdzielone pomiędzy
rek“ mieści się przy ulicy Nowy Świat 19 w W ar
tlśdne dzieci miast polskich, w pierwszym rzędzie szawie. Kurs nauk Seminarjum dwuletni. Warunkiem
Warszawy l Łodzi.
pr/.yjęcia jest utoń zenie 4 klas szkoły średniej. —
— U n iw ersytet żeński. Stow. „Praca obywa
Nauka w Seminarjum bezpłatna. Przy uczelni istnie
telska“ , które za główne swe zadanie uważa dopro je wzorowa ochrona, gdzie semlnarzystki odbywać
wadzenie rnrodu polskiego do jeknajwyższego stop będą obowiązkową praktykę pod kierunkiem nauczy
nia kultury 1 c y w liz a ’}1, pamiętając o tej prawdzie
cielek, prowadzących tę ochronę.
zasadnicze!, że jaka kobieta, taklem jest i społe
— Szkoła gospodyń w iejskich. W Maryslnle
czeństwo, rjzpoczyna swą pracę od starań o pod pr d Lubrań^em na Kujawach otwarto 1 go paździer
niesienie pozlotr.u umysłowego kobiet. W tym celu
nika b. r. na nowo po przerwie wojennej szkołę go
otwiera wszechpolski uniwersytet żeński, którego spodarstwa dla dziewcząt wiejskich. Szkoła ta kształ
organizacja jest opartą na najnowszych zdobyczach
ci w gospodarstwie w tym celu, aby wychowanki jej
psychologicznych I na doświadczeniu społecznym. były potem w domu rodziców czy męża wzorowemi
Zapisy na uniwersytet żeński przyjmuje główna gospodynlam*. Dziewczęta uczą się obecnie: kucharorganizatorka, dr. Kazimiera Proczkówna, dyrektor
stwa, piekarstta, prania, prasowania, porządków do
ka tow. „Praca obywatelska41. Zapisy mają miejsce mowych, szycia 1 k-oju, ogrodnictwa, hod >wli bytfh
w biurach tymczasowych, przy ul. Ordynackiej i Pię
świń i drobiu i obch>dzenla się z nabiałem. Prócz
knej 24 w Warszawie.
tego wykładane są wiadomości Jnaukowe z zakresu
— W ob ec strajku w warszawskich aptekach. tych samych działów, craz rallgja, historja 1 geograNarodowa organizacja k' b»et ogł siła: N .jenerglcz- fji Polski, nauka o zachowaniu zdrowia Itd. Warun
nie) protestujemy przeciwko barbarzyńskiemu straj ki przyięda: 16 lut sk>ń,z>ny h, 800 marek rocznie,
kowi w ajttkach. N e wchodząc w to czy praco świadectwo uczciwego prowadzenia się, umtejętn' ść
dawcy tą lub nie są W porządku względem swoich czytania 1 pisania i wyprawka podług spisu, którego
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zarząd szkoły udzieli na żądanie. Adres: Marysin,
p. Lubraniec, przez W b.ław ek. Sta;ja kolejl Wio
clti wek.
— Kursa dla sanitarjuszek. Tow. przeciw
gruźlicze W W ałszawe, dzuł jąc w porozumienia z
minlsterjum zdrowia pu licz <eg' r >zpocz«;ł • syste
matyczne ku'sa dla przygotova ia zastępu wykwr-ll
fikowanych sanitarjuszek do w«lkl z gruźli ą. Kur3
teoretyczny i praktyczny trwa trzy miesiące. Każda
słuchaczka otrzymuje 100 marek zapomogi mie
sięcznie.
Kurs pierw zy, rozpoczęty w dn. 1 paźdderni
ka, potrwa do Njwego Roku.
W pierwszych dniach stycznia rozpocznie się
kurs drugi. Podania wraz z odpisem świadectw szkol
nych 1 referencjami przyjmuje biuro Tow. przeciw
grużlLznego (ul. Mazowiecka Ns 5) w Wfirsz8Wie.
— Z odczytów hr. L. Ledóchow skiej. B a 
wiąca niedawno w Warszawie głośna dziwaczna na
polu sp Jecznem i pe lagogicznem, hr. Julja Ledóchowska dwa razy przemawitti tam public: n e
w sprawie dla ogółu ważnej, a jej gorącą d u sę
1 serce dziś przejmująctj.
H*. J. Ledó.h W ik a pierwotnie przełożona wy
chowawczego zakładu W zgromadzeniu Urszulanek
w Krakowie, następnie wielce zas użona kierowniczka
również wychowawczego pensjonatu dla Polek przy
ko*:iele św. Katirzyny w Petersburgu, zmuszona
opuścić Rosję po wybuchu wojny, przeniósłszy się
do Szwecji, pod Sitokholmem otwirzył* szkołę pol
ską, która d i dziś istiieje. A w r. 1918 wyjechaw
szy do Danjl, zujęła się s,>erj łlnle losem doleci wy
chodźców polskich, rzuconych dla zarobku na ob
czyznę 1 tak często poniewieranych l pozbawionych
możności wyżywienia rodziny. Dla dzieci tych zbu
dowała Już przytułek i szkołę w Aalb rg wjutlandjl.
Ale to nie wystarcza, a zwłaszcza kwestjl nie roz
wiązuj'. Dzieci polskich, tułają ych się 1 marnieją
cych bez opieki jest wiele. Jakkolwiek ześ Duńczy
cy chętnie przyjmują je za swoje, niemniej przeto
dzieci te dla Polski są stracone, gdyż wynarada
wiają się.
Pragnieniem hr. Ledóchowskiej jest, by tych
małoletnich tułaczy uratować dla kraju, zdobyć dla
nich siedzibę o tyle obszerną, choć z kilkoma czy
k ik u n stu nnrgami ogrodu i roli połączoną, by przy
domu wyełnwawczym dla małych otworzyć odrazu
i szk >ł } pracy społecznej dla dorosłych panien.
Tym sposobem zjednocz me byłyby nsjwatnlejsze
dwa działy zadiń kobiecych, t. j. wychowawcze
i gospodarstwa domowego.
Hr. Ledóchowska przed opuszczeniem Warsza
wy zawiązała tu komitet, który dalej prowadzić bę
dzie rozpoczętą przez nią pracę przygotowawczą
oraz udzielać może pewny h informacji.
Skład komit tu stanowią: hr. Elżbieta Myclelska (Senatorska 18) arzewod licząca, członkinie, hr.
Marja Brzozowska (Piękna 14), W. L. Horodvjska
Wilcza 47), Wiktorja Sadowska (Piękna 5) Stani(ława Surzyńska (Wiejska 2), Marja z Ledóchow
skich Weyssenh< ffowa (Nowy Świat 72), Stanisława
Sarjusz-Wolska (Mokotowska 57).
— Zjazd Nar. Org. Kobiet. W dniu 7 grudnia
odbył s ę w Warsz»wie zjazd inf ormacyjno sprawoz
dawczy delegatek N .rodowej Organizacji Kobiet pol
skich z prowincji, przy współudziale kilkudziesięciu
osób. Po skończeniu obrad W biurze NOK. Nowy
Śmlat 34, grono pań miejscowych urządziło dla przy
jezdnych wieczornicę w gmachu Resursy Obywatel-

sklej, gdzie w m łym swobodnym nastroju spędzono
parę godzin urozmaićmy* h i rtysiyczrietiii produkcja
mi pań: Brzez;ńsklej (furtepjan), Nowodworskiej (de
klamacja) S bańskiej (śpiew).
— „L eg unka“. Znana poetka 1 literatka p. Zu
zanna Rabska drukuje w ,Tyg dniku Ilustrowanym"
nowelę p t. „Legunka“ .
— Dr. Zofia Lutosław ska - Casanowa, po
dłuższym pobycie w Mnd<yeie powtó-iłu do W ar
szawy.
— O graniczenie prawa wstępu młodz. do ki
nem atografów. Nuwe rozporządzi nie mii ist. spraw
wewnętrznych. Ministerstwo sprew wewnętrzny* h
ogłasza wprowadzone w życie z dniem 25 list> peda
b. r. nowe rozp rządzenie, zmeniujące dotychczes
obowiązujące przepisy o wdowiskach. Nowy artykuł
12 ty wymienionego rozporządzenia brzmi jak nastę
puj. :
„Dzieci i młodzież do lat 17 tu mrją wstęp do
kinematografów jedynie na przedstawień u fakLh —
obrazów świetlnjch, które zostały w yrżnie zakwali
fikowane przez Wydział Prasony M S. W ., jako
dostępne dla młodzieży.
— Szkoła ogrodniczo - gospodarcza lmien a
Królowej Korony polskiej. Pod tą nazwą, z dniem
15 stycznia 1920 roku otwiera się w Leoniszkach M a
łych pod Wilnem, szkoła żeńska ogrodniczo gospo
darcza dla dziewcząt wiejskich wsi okolicznych.
Crlem szkoły jest przysposobienie wsiorn na
Litwie kółek, któreby wychowane w zasadach kato
licko p> lsklch, przyczyniły się go podniesienia rol
nictwa i dobrobytu w kraju, szczególnie zaś umie
jętnego prowadzenia gospodarstwa i rolnictwa. D la
tego to kandydatkami do szkoły mogą być dziew
częta wiejskie z ukończonym 17 rokiem życia, któ
reby po ukończeniu dwuletniego kursu zawodowego
wracały do wsi rodzinnej a poświęceniem 1 prarą w
kółku przyjaciół i sąsiadów pomagały do podniesie
nia oświaty.
F a r b y „ K O L O R Y T "
torebkach z dokładnym przepisem są bezprzecznie najlepszym środkiem do własnoręcznego ufar
bowanla wszelkiego rodzaju materii. — Ż ą d a ń
w s z ę d z ie . — Wars*. Frb I Prod. Chem. „Koloryt1*
Waszawa, Chłodna 36 F i r m a C h r z e ś c i j a ń s k a !
W

Kronika życia kobiecego
za granice.
V D elegacja kobiet z Polski przybyła do
N ew Yorku. „Kurjer P tls k i1 w MilWauKee doniósł
dnia 29 go z. tn.:
Dnia 20 października wyląlowala w New Yorku
delegacja kc blet z Polski, które przyjechały na okrę
cie „L a Touraine“ .
Delegatkami są: dr. Bernstejnowa z Minister
stwa Pracy, wydelegowana jako tłomacz 1 sekn tarka
delegacji Jadwika Łukasik, d l. z K >mis i Central
nej Klasowych Związków Zawód >wych. Zof|a Do
brzańska— Stowarzyszenie Kobli t Pracuiących w B iu 
rowości, Felicja Konopska— Narodowy Związek Pol
ski 1 Konstancja Olszewska z Łodzi— Związek Chrześ
cijański.
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X K o b iety w A nglji dzisiejszej.P. T td Żuk
Skarszewski w Korespondencji swe) z Anglji, z8mle
azczonej w „Tygodniku Ilustrowanym*', charakteryzu
jąc cbecne stosunki angielskie zwraca uwagę, że
Anglikom po wojnla brak nietylko mteszkeń — ty h
miłych własnych domków, w których ztm;eszkiW8ło
młode n ałżeństwo, ale i żon. To ostatnie, napozćr
deiwne zjawisko, Wobec przewagi liczebnej ta blet,
tłumaczy s:ę tern, że wojna wy'u ?nlws?y Anglję z
mężczyzn, otworzyła kobietom poie pra;y i zarób
ków. Nietylko do pracy w biurach i fabrykach, ale
nawet do robót polnych wynajmują się masowo ubra
ne po męsku kobiety, któ*ych praca j;j st debrze płatna.
Kobiety stworzywszy s< bie byt sempcUielny i do
statni nie spieszą się z wy;ś:lem za mąt, tembar
dziej, że roiluź iione obyczaje cry.iią częstokroć dolę
kobiet zamężnych ciężką, j*s?cze cięższą, niż przed
wojną. Brak służących zmusza do nadmiernej prary
matkę roddny, a o s!u?ą:e w Anglji również trudno,
jak i u nas.
X Kobieta pastorem. Kobis ty angielskie pra
cowały jak wiadomo w czacie w c jiy we wszystkich
prawie zawoda: h, zastępując mężczyzn powalanych
do wojska. Jedn-i z nich nazwiskiem miss Boyden
dopuszczona została urzędowo jako wikary przy fedrym z koś.iołów protestancki h W Londynie. Miss
Royden miewała co niedziela kazania, przeznaczone
co prawda dla kobiet lecz uczęszczali na nie i męż
czyźni, którzy chwalą podobno jej dar wymowy
i przyznają, że jest nadzwyczaj mocna w teologii, N ’e
doić na tern mlssRoydtn u ządzlła rodzaj kursów
moralnych dla kobiet, które nazwała cokolwiek rea
listycznie kliniką kobiet. Należy dodać, że miss
Royden jest amerykanka.
X Testam ent A d e lln y Patti. W Londynie
otworzono testament światowej śpiewaczki Adeilny
Patti. Pozostawiła ona w gotówce 2 750,000 lirów.
Dobra ziemskie i całą gotówkę zapisała śpiewaczka
mężowi swe-nu baronowi Olaf Cederstroem. Klejnoty
artystki m?ją być rozdane pomiędiy jej przyjaciół^,
służba ztś otrzyma dożywotnie pensje.

N a jle p s z a f a r b a do w ło s ó w

„Juvenol

bttrw i t r w a ł a I s z y b u ) s i w e « l o i y
n a n a t u r a l n e k o lo r y blo nd , c h a t a in ,
b r u n I o *» .rn y , n « d s j q c t a k o w y m o n dny p o ły sk i m ię k k o ś ć . Ja k o p ro d u kt
ro ilin n y
j a s t b e z w a r u n k o w o n ie s z k o d liw a , a sn otA H u ż y c a b a rd z o
ł a t w y . — Sprzedaż w lepsz. skład. apt. i perfum.
P e r f u m e r i e o ’ O r i e n t , H. O s t r o w s k i
I S - k a , Warszawa, Warecka 9.

Egzystująca od 1824 roku

f m

wyrobów srebrnych i platerowanych

Józef Fraget
w W A R SZA W IE,
' E le k t o r a ln a 18.

MAGAZYNY
W ŁA SN E:
W ie rz b o w a 8.
N a le w k i 16.

W A ŻN I P t A PAŃ t

w Łodzi Piotrkowska I .

NOWOUTWORZONY GABINET

LECZMCZO KOMETYCZNY dla PIW
LUBLIN,

ui. Kołłątaja Nr. 5, m. 10, 1 p.
S o lin y przyjęć od 10 21 od 4-7Usuwanie zmarszczek, wągrów,
pryszczy, piegów, liszai, krostek
i plam. Masaż ogólny I wibra
cyjny
twarzy.
Pielęgnowanie
włosów, twarzy i rąk. (Manicure)
Gimnastyka racjonalna dla Pań
i dzieci.

Wydawcy:

Ogłaszajcie się
W „Przeglądzie

Kobiecym1*.

Ir e n a Ś liw lo k a 1 F r a n c i s z e k G ło w iń s k i.
Adresy redakcji:

Warszawa, ul. Hoża nr. 9, d rowa Marla Dehnelowa
p rzy ję c ia w dn i pow szednie od godz

2-iej do 4-e

p o p o t.

Lublin, ul. Kościuszki nr.. 8, red. Irena Śliwlcka
przyję c i*: »

pr
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NB.

Fabryka przyjmują swoja wyroby do
odnowienia i srebrzenia.

P R E N U M E R A T A i
i odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową:
miesięcznie - • 6 kor. lub 3.SO mk.
kwartalnie • ■ 18 „
„ 10.90 „
rooinle - • - • 72 „
„ 4 3 .— „

C E N Y

e d z ia lk i, środy i p ią tk i od a o d i. 2 ej do 3-iej p o p .

Adres adm'nist'acji:

W ielki wybór stućcy (łyżek, noży i w idelcy)
gładkich i stylowych zastaw na stół, przy
borów tualetowych i t. p. służących na w y
prawy i podarunki.

/<y

Lublin, ul. Kościuszki 8, otwarta w dni powszednie od 10-eJ rano
do 6-sj wieczorem. — Skrzynka pocztowa nr 50

O G Ł O S Z E N I

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

3 .— kor <1.- m k
3 . — kor(1.50mk.
kor (3 .— mk.

Adorfnistrację i dział ogłoszeniowy prowadii Biuro „REKLAMA” ,
Lublin, ul. Kościuszki nr. 8. — Skrzynka pocztowa nr. 50.

Druk. „Zloml Lubelskiej'*, Lublin, Kośoluazkl 8.

