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W. Dlvl.slnn St.. ChlcaOo. Dl. 
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KOMISARKA NA CALE STANY ZJEDNOCZONE z 

Wydziału Kobiet Z. N I*.: — Wulerya Upczyńska, 
255 N. Kast *t., Grand Kaptds, Mich. 

Zarząd Wydziału Kobiet Z w. Nar. Pol. 
Prezeska: M. A Kuflewska, 2034 W. 22-ga ul. 
Wice-prezeska: M. Milewska. 4119 W. .Montroae ave. 
Sekretarka: J. Duninowa. 2821 N. Sprłnfffield ave. 
Kasyerka: M. Majewska. 3110 N. MontUello ave. 
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Tabela Podatku Stopniowego Z w. N. P.~ 
(§160, Art. XIX konstytucyi Zw. N. P. 

16—18 08 17 25 
18— 19 09 17 28 
19— 20 09 18 28 
20— 21 09 18 27 
21— 22 09 19 28 
22— 23 10 19 29 
23— 24 10 20 29 
24— 29 10 20 30 
25— 28 10 21 3t 
28—27 11 22 32 
27— 28 11 22 33 
28— 29 12 23 35 
29— 30 12 24 36 
30— 31 12 25 37 
8V—32 13 26 38 
32— 33 13 26 40 
33— 34 14 27 41 
34— 35 14 28 42 
35— 38 15 29 44 
36— 37 15 30 46 
87—38 18 32 47 
38—39 18 33 49 
89—40 17 34 51 
40—41 18 38 53 
41>—42 19 37 68 
42— 43 19 39 58 
43— 44 20 40 80 
44— 45 21 42 83 
45— 48 22 44 68 
48—*7 23 48 89 
47— 48 24 48 72 
48— 49 25 50 78 
49— 50 28 53 79 

50 58 66 76 83 
52 60 69 77 88 
53 62 70 79 88 
54 63 72 81 90 
56 65 74 84 93 
58 67 77 86 96 
59 69 78 88 98 
61 71 81 9* 101 
62 73 83 94 104 
65 76 86 97 108 
67 78 89 100 111 
69 81 92 104 118 
71 83 95 107 119 
74 81 88 111 123 
77 90 102 115 128 
79 92 106 119 132 
82 95 109 122 136 
85 99 113 127 141 
88 102 117 131 146 
91 106 122 137 152 
95 111 126 142 168 
98 115 131 148 184 

103 120 137 154 171 

o o 

3 3 
33 42 
34 43 
35 44 
38 45 
37 47 
38 48 
39 49 
40 51 
42 52 
43 54 
44 56 
46 58 
48 60 
49 62 
51 64 
53 66 
64 68 
56 71 
58 73 
61 76 
83 79 
66 82 
68 85 

Oprócz tsj tabeli członkowie płac* 12c na fundusz o- 
brotowy, z czego Jui "Zgodę" otrzymuj* bezpłatnie. 

Wstępne wynosi od każdego członka oez względu na 
wiek I ubezpieczenie %Z.00. przyczem kandydat otrzymuje 
odznak* I certyfikat darmo. 

Kandydaci na członków nleubezpleczonych płac* 50 
centów wstępnego I także otrzymuj* odznakę bezpłatnie; 
podatku zaś miesięcznego plac* 12 centów, z czego "Zgo* 
da" Już Jest opłacona. 

Kandydaci, którzy skoóczyli 40 lat mog* ubezpleczyó 
• *e "i* wv*e| lab na 1300 

— Więc twierdzisz. Zosiu, ze przodom ną nie po- 
ctowałaś nigdy żadnego mężczyzny? 

— Tak Jest! Mogę na to przysiad/! Zaw«ze oni 
mnie całowali... 

— Operacja, jaką zamierzam na panu dokona/1, 
na sto wypadków udaje się raz jeden. 

— O. ja nieszczęsny!.. 
No, uspokój się pan. bo właśnie będzie pańvka 

operacja akurat setna, więc nie zakończy się śmier- 
cią! 

ŻYCIE KOBIETY W AFRYCE. . 

Mówi się przysłowiowo, że stanowisko 
kobiety w życiu danego narodu jest miarodaj- 
nym objawem jego kultury. 

1 rzeczywiście cywilizowane narody eu- 

ropejskie dają kobiecie o wiele wyższe społe- 
czne stanowisko, niż pierwotne ludy Azyl hio 
Afryki. Wypływa to przedew’szystkiem stąd, 

* ze pierwsze żyją w monogamii, podczas, gdy 
te drugie hołdują wielożeństwu. 

I tak: w Europie kobieta jest towarzy- 
szką i współpracowniczką męża, w Afryce zaś 
jest tylko jego niewolnicą; dla tego też kobie- 
ta w Afryce ma życie o wiele cięższe i trud- 

niejsze od kobiety europejskiej. 
W idzieć się to daje już we wyglądzie jej 

zewnętrznym. Kobieta afrykańska posiada za- 

zwyczaj mięśnie ramion i bark rozwinięte na 

równi z mężczyzną, a wyraz jej twarzy nie ma 
w sobie nic niewieściego. 

SmiTtno i nieśmiało spogląda ona w świat 
i tylko rzadko się u kobiet afrykańskich pew- 
ne siebie, zadowolone wejrzenie. 

Pracy ma ona aż nadto; uprawiać musi 

pole i prowadzić gospodarstwo domowe, a 

pan mąż spędza mile czas na polowaniu... i 
paleniu. 

Już od malcńkości wprawiają ją do tłu- 
czenia ziarna ciężkim tłuczkiem w .moździe- 
rzu drewnianym, potrzebnego do każdorazo- 
wego pożywienia. 

f.dy mąż zajada strawę, żona musi po- 
kornie czekać na boku i dostaje jej sie tylko 
pozostałość. 

Nadto pozostaje •'jej brzemieniem troska 
o potomstwo: dla murzyna dzieci, to kapitał, 
bo pracują one dlań tak długo, póki nie doro- 
sną, więc obowiązkiem żony jest rodzić jak 
największą możliwie ilość dzieci. Widzimy ją 
też przy najcięższej nawet pracy fizycznej, jak 
we worku skórzanym dźwiga niemowlę na 

swych plecach tak długo, aż nie zacznie cho- 
dzić. 

ftzecz naturalna i tutaj odgrywają du- 
żą rolę stosunki materyalne. Jeżeli mąż jest 
zamożny o tyle. że może sobie pozwolić na 

zbytek utrzymania kilku żon, wtedy jest nie- 

co lżej poszczególnym paniom żonom, a ulu- 
bienica pana domu ma nawet przywilej no- 

szenia pierścieni w nosie i bransolet, podczas, 
gdy inne czują się szczęśliwe i zadowolone, 
że mogą ciało swe ozdobić tatuowanemi fi- 
gurami czy znakami. 

‘Wszystko powyższe tyczy się — rzecz 

prosta — tylko prymitywnych szczepów mu- 

rzyńskich.. 
Cokolwiek bowiem wyżej stojące i cywi- 

lizowane nieco plemiona murzyńskie w Afry- 
ce potrafią i umią ocenić powab i wdzięki ko- 
biece i starają się ich życie uprzyjemnić. 

Plemiona afrykańskie, żyjące w zachod- 
niej Afryce bardzo lubią, by ich żony się 
stroiły. 

Zamożna mężatka w tych stronach jest 
wprost obciążona na calem ciele różneml o- 

zdobami, skłaJającemi się z wielkich kawał- 
ków bursztynu, pierścieni z kości słoniowej, 
monetami srebrnemi, perłami itp. 

Wszystkie te klejnoty przeważnie umie- 
szczane bywają na fryzurze głowy, nader 
kunsztownej, a charakterystycznej w każdej 
okolicy tego kraju. 

Kędzierzawe włosy murzyńskie u gładź a- 

ją tutejsze kobiety grzebieniami, wcierają w 

nie olejek palmowy i tak fryzują je w żąda- 
nym stylu. 

Często skręcają one swe włosy' na metalo- 
we rurki, wzdłuż szczytu głowy wprzód i w 

ty 1 tejże się ciągnące i plotą je we warkoczy- 
ki po obu stronach, które przedzielone są od 
siebie sztucznie przez wygolenie miejsc mie- 
dzy warkoczykami. 

Jako podkładki pod w4oęy używają do- 
tychczas kobiety tamtejsze grudek z gliny, 
znacznej wielkości, które mają całości fryzury 
damskiej dodawać plastyki. 

Po wykończeniu takiej fryzury po- 
sypuje się głowę gruntownie pieprzem, aby 
się uchronić od niepożądanych mieszkańców. 
Zawodowe fryzyerki otrzymują za jednorazo- 
we ufryzowanie głowy kobiecej 300 muszli t. 
zw. “kann.”, co na amerykańską monetę wy- 
nosi siedem centów. 

Porywanie kobiet w Warszawie. 
Córaz częściej zdarza się w Warszawie, 

że giną wt tajemniczy sposób młode, przystoj- 
ne kobiety i dziewczęta. 

Już przed kilku tygodniami donosiły 
dziennilci warszawskie, że w pewnych dzielni- 
cach Warszawy grasuje banda potworów w 

ludzkiej skórze, która czyha na kobiety, prze- 
mocą wciąga je d<> dorożek lub samochodów 
i u wozi niewiadomo dokąd. 

Nie wymieniając nazwiska, wspomniano 
(> pewnej 18 letniej panience?*która porwana 
przez nieznane indywidua po tygodniu >trasz- 

nych tortur wróciła do domu w stanie rozpa- 
czliwym i tylko przez wzgląd na swoją opi- 
nię nie wystąpiła z oskarżeniem zbrodniarzy, 
których bez trudności można było odszukać. 

Niedawno znów porwano w Alejach l’jaz- 
dow*kich. gdzie ruch jest nader ożywiony, żo- 

nę jednego z dyrektorów banku, lecz i tym ra- 

zem wzgląd na* opinię powstrzymał ofiarę od 
sformułowania oskarżenia, które mogłoby rzu- 

cić pewne światło na zbr*xlniczy system pory- 
wania kobiet. 

Przed kilku dniami zdarzył sr* znowu 

świeży wypadek porwania młodej dziewczynv, 
który o tyle różni sj*» 0d innych, że ostatecz- 

nie zainteresowano nim władze policyjne śled- 
cze. Mianowicie do władz policyjnych cyrku- 
łu XI zgłosiła się 19 letnia Michalina Koko- 

rza. sierota, zamieszkana w domu pn. y przy 
ul. Kruczej i oświadczyła, żc w niezwykły 
sposób porwana została w ubiegły wtorek po- 
zostając właściwie pod jej opieką 16 letnia 
siostra jej Stanisława, z za\vodu szwaczka, o- 

statnio zamieszkała w domu pn. 41 przy ul. 
Żurawiej. Według słów Michaliny K., siostra 
jej w ów fatalny wtorek wyszła wieczorem 
przed bramę; nagle podbiegło do niej dwóch 
jakichś mężczyzn, którzy chwycili ją w silne 
swe ramiona i szybko wsadzili do czekającej 
dorożki, zatkali usta i popędzili w stronę ul. 

Marszałkowskiej. Cała-la akcya była podjęta 
z taką szybkością, że dyżurujący przed bramą 
stróż domu nie zdołał właściwie pojąć, co się 
dzieje i dlatego nawet nie reagował. 

Od porwania Stanisławy K. do chwili o- • 

becncj nie wiadomo, gdzie się ona znajduje 1 

co się z nią dzieje. 

Co brząkając obiad płacił. 

Jeden, będąc w gospodzie, kędy drudzy jedli. 
Siedział zdała od misy, oni bliżej siedli. 
Ano jeść i bez tamtych było bardzo mało, 
Temu prawie na szpicy nic się nie dostało. 
Wyjął złoty i począł nim brząkać po stole; 
— flospodarzu •— t«-ć płaco, mój miły sokole, 
Bo jakom ja /daleka nic nie jedząc krząkał, 
i akże się ty nasłuchaj, kiecłyć będę brząkał. 


