
Różne ciekawe wiadomości z całego świata. 
SOCYALIŚCI A KOBIETY. 

Kto śledził uważnie przebieg walk polity- 
cznych w Niemczach w ciągli lat ostatnich, ten 

zauważył niewątpliwie, iż socjalna detnokracy,* 
niemiecka od roku coraz silniej stara się po- 
-łngiwać kobietami dla osiągnięcia swych ce- 

łów agitacyjnych. Wynika to także obecnie z 

ogłuszonego już sprawozdania zarżą,lu party i 
socjalno demokratycznej dla tegorocznego 
zjazdu partyjnego, który odbędzie się w Jenie. 

V\ iadonio, żc ruch socjalistyczny w Niem- 
czech w roku ostatnim nie tak pomyślnie sic 
rozwijał, jak po inne lata. Wybory do sejmu 
pruskiego nie są tak korzystnem dla agitacyi 
polem dla socjalistów, jak wybory do parlamen- 
tu niemieckiego, a i niebezpieczeństwo wojny 
w ostatnim roku osłabiło skutki agitacyi jtrze- 
ci vv “militaryzmowi” i “marynizniow i*’, tein 

więcej, że socjalno demokratyczna partja sa- 

ma nie uchwaliła wprawdzie dla nowych pro- 
jektów wojskowych “żadnego żołnierza, lecz 
wszysikic grosze”. Dlatego też liczba “towa- 

rzyszy’* wzrosła w przeciągu ostatnich <> mie- 
sięcy tylko o 12,748 głów. co w porównaniu lo 
lat poprzednich oznacza cofnięcie się ruchu 

socjalistycznego. Natomiast znamiennym jest 
objawem, iż. wśród tych 12,748 nowych człon- 
ków znajduje się aż r0,740 “towarzyszek". To 
samo /resztą zwiększenie sic liczby socjalislek, 
jako członkiń wykazują w ostatnich latach 

spisy członków socjalistycznych związków za- 

\\ v ulowych. 

Znamienne jest także świadectwo, wysta- 
wione przez zarząd partyjny agi tacy i “towa- 

rzyszek” podczas ostatnich wyborów do sej- 
mu pruskiego. Powiedziano tam: “Prały one 

( kobiety') także bardzo gorliwy udział nictylko 
w zebraniach wyborczych, lecz także w owej 
tak ważnej drobnej agitacyi i we wszystkich 
wyborczo technicznych pracach. Mają one za- 

tem znaeżny udział w odniesionem zwycię- 
ł>t v\ ie." 

Dalej powiedziano w sprawozdaniu, \> za- 

rząd podjął myśl, .podaną z kół zorganizowa- 
nych socyalistek, aby ruch socyalistyczny skie- 
rować więcej na pewne koła kobiece i grupy 
społeczne; np. na nauczycielki, kobiety, zatru- 

dnione w kupicctwie i t. p., i uchwalił, żc “jak 
dotychczas, główny nacisk agitacyi należy ło- 

vyc zupełnie ogolme na opanowanie żeńskiego 
proletaryatu”. W tym celu zmobilizowały wia- 
<l/c partyjne cały aparat organizacyjny, aby 
przyciągnąć kobiety do partyi pr/cz urządza- 
nie socyalistycznycli dcmoustracyi w niiastacłi 
i większych środowiskach przemysłowych. 
W ydano umyślnie na to kilka pism ulotnych 
w tysiącach egzemplarzy, zaopatrzono biblio- 
teki socyalistyczne w odpowiednie książki, ce- 

lem pociągnięcia kobiet do walki politycznej. 
W ezwanie “towarzyszek’’ do gorliwego zaję- 
cia się młodzieżą, w celu zwabienia jej w sidła 

socyalnej dcmokracyi, ma widocznie zapobiec!/ 
dalszemu cofaniu lub przynajmniej zastojowi 
socyalnej demokracyi w Niemczech. 

NAJBLIŻSZA MODA. 

Że moda jest rodzaju żeńskiego, dowo- 
dem togo choćby fakt, że ma ona obecnie po 
radzić tam, gdzie we Francyi nic pomogły ani 

ankiety, ani powszechne ubolewania, ani na- 
wet premie, które miano wyznaczyć rodzi- 
li »m, mogącym się wykazać potomstwem. Bo 
też trudno dziwić się pięknym Francuzkom, żc 
nic chciały przyczyniać się do wzrostu ludno* 
>ci we Francyi, skoro moda bezwzględnie na- 

kazywała im unikać posiadania tego, co się na- 

7vwa niższą połową ciała. Smukłosć figury i 
nieobecność części ciała, zwanej w anatomii taK 
niepolitycznie brzuchem * istotnie uniemożli- 
wiały Francuzkom spełnianie obowiązków ro- 

dzicielki i matek narodu francuskiego. 
Stan ten ma się zmienić w najbliższej* 

przy>/łości. Oto, według autentycznych wiado- 
mości w pierwszorzędnych pracowniach kra- 
wieckich \y Paryżu przygotowują się na przy- 
szły sezon suknie, które właśnie mają uwy- 
datnić te partye ciała kobiecego, które dotąd 
pod ciasnym gorsetem z “prostą bryklą” ska- 
zane były na żywot marny i suchotnicze. 

Czy to hędzie ładniej? 
— NV» nie wiem. Przypuszczam że bę- 

dziemy się musieli przyzwyczaić do niezwykłe- 
go widoku. < > ile sobie jednak przypominam, io 
<i ręczy tiki nie nosiły “prostych brykli*’, a “mi- 
nio to były wcale nieźle zbudowane”. 

Mniejsza o to jednak, czy to będzie ładne, 
c/y nic dość na tom, że bufiaste spódniczki w 

najbliższym sezonie “przyjdą w modę*'. 

MODA OBNAŻANIA SIĘ. 
W jednym z artykułów angielskiego 

nie^a” zabiera głos angielska znawczyni mo- 

dy w sprawie rozwoju sukien kobiecych w o- 

siatuicli latach i przedstawia swe poglądy na 

nianię “obnażania się w bardzo rzeczowym, 
a przez to tem większe wrażenie wywierają- 
cym artykule. Według jej zdania, obecna mo- 

da polega raczej na obnażaniu się, niż ubiera- 
niu. Xie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że 
stoimy w trakcie rewolucyi w dziedzinie u- 

brania kobiecego, jakiej nie było od czasów 
wielkiej rewolucyi francuskiej, która dala po- 
budkę do wybryków mody za czasów dyrekto- 
riatu i cesarstwa. Jeszcze przed pięciu latv 
n<»sily k* *l>iety suknie i bluzki, które zakrywały 
ich po>tacie, pończochy na tyle gęste, że przez 
nie nie przeglądało ciało, a gorsety i spódnice 
również zastosowane do okrycia, a nie odkry- 
cia ciała. 

I wagę nawet powierzchownego obserwa- 
nta musi obecnie zwrócić fakt. żc kobiety nie 
noszą teraz nic pod sukniami, nawet w dzień, 
ii lalki zostały już dawno porzucone i zastąpio- 
ne trykotowymi majtkami, albo też nlczem nic 

zastąpione. Pończochy są z tak cienkiego f 

przezroczystego jedwabiu, żc widać przez nic 
całą nogę, a coraz niższy trzewik niewiele ją 
pr/y Mania, rod suknią nosi kobieta cienką pod- 
szewkę z na wpół przeroczystej mat ery i, która 
lak przy kostyumie spacerowym, jak przy tua- 
lecic wieczorowej jest jednakowo krótka i wy- 
kazuje tego rodzaju rozpory i fałdy, żc noga 
jest obnażona prawie do kolana, przyczcm wi- 

doczne jest każde poruszenie członków, a na- 
wet mięsni. 

W Paryżu opowiadają sobie bistoryę o pe- 
nwej Angielce, której w ten sposób zachwala- 
no suknię: “Będzie pani bardzo zadowolona * 

tej sukni, bo gdy pani włoży różową podszew- 
kę. to będzie wyglądała zupełnie jak... na- 

ga*’. Zupełnie tak, jakby ambicyą kobiety było 
tylko ukazanie się nieubraną. W modzie na- 

szej zapanowała orgia obnażania się i nie za- 

iu»m się wcale na to, by miało być inaczej. 

MĘCZENNIK MIŁOŚCI 

W Baltimorze była niedawno przedmio- 
tem rozprawy sądowej skarga rozwodowa, któ- 
ra nawet w Ameryce, w tym kraju wszelkich 
niemożliwości, wydawała się rzeczą niezwy- 
kłą i niełedwie nieprawdopodobną. 

Niemiec z urodzenia, lecz od kilkunastu 
już lat osiadły w Ameryce, GustawJYach, z 

zawodu urzędnik fabryczny, jest bohaterem 

tej niezwykłej sprawy, wnosząc o rozą,'ótJ„ze;‘ 
swa żoną, Anną, a jako powód podając... zbyt 
silna jej miłość dla niego! 

'I ak silnie go kocha, żc skutkiem tego ży- 
cic stało mu się ciężarem. 

Żona używa możliwie jaknajbardzicj wy- 
rafinowanych sposobów i podstępów byle tyi- 
ko jaknajdłużej zatrzymać go w domu przy so- 
bie. 

•Pewnego razu zamknęła go nawet do sza- 

ty z ubraniem, a gdy już wyjść musiał w in- 
teresach służbowych, towarzyszyła mu aż do 
biura, nie odstępując go ani na krok, skut- 

* 

kicin czego uczyniła go niemożliwym w kilku 
biurach, tak. żc musiał ustawicznie zmieniać 
posady, aby uchronić się przed drwinami i żar- 
tami kolegów. 

Kilka razy dziennic przerywała mu robo- 
tę biurową, rozmawiając z nim kwadransami 
przez telefon. 

Jeżeli przerywał rozmowę zbyt wcześnie, 
czekały go w domu wymówki, spazmy i roz- 

pacze. 
i cu sam fakt, gdy nieco dłużej pozosta- 

wał w biurze, aby odrobić czas stracony na 

rozmowach przez telefon. 

“(•orzej jeszcze — skarży się prawdziwy 
męczennik małżeństwa wobec sędziego na 

rozprawie — żona moja nic da mi nawet spać 
spokojnie. Często budzi mnie, aby zapytać, czy 
ią jeszcze tak silnie kocham, jak dawniej, hm 
aby mnie godziny całe zapewniać o swej mi- 
łOiłCi. 

I rzy prawie lata zdołałem wytrzymać te 
miłosne katusze. Dzisiaj mam już dosyć życia 
w tych warunkach, gdvż grozi mi szaleń- 
stwo !” 

Sędzia przychylił się do żądania męża i po 
przesłuchaniu świadków dowodowych zade- 
cydował rozwód. 

MAŁŻEŃSTWO PARYSKIE. 

Znany piosenkarz Mayol poślubia gwia- 
zdę “komedyi rodzajowej”, operetki i kabare- 
tu, pannę Mistinguett. Oczywiście prasa pary- 
ska notuje ten “ważny” ewenement z radością 
i zaciekawieniem. Mayol uchodzi za jednego z 

iiajnogarszycn artystów. Jak wiadomo, dwu 
czy trzech piosenkarzy francuskich, rozrywa- 

nych przez teatry, zdobyło fortuny nieprawdo- 
podobne. to: Mayol, Dranem i Vilbert. 
Dranem, którego właściwe nazwisko jest Mc- 
nard. jest właścicielem olbrzymiej posiadłości 
pod Knghicn. Jego współobywatele postawili 
przed kilku laty kandydaturę piosenkarza do 
izby deputowanych. Dranem w “wielkim ge- 
ście obywatelskim” oświadczył w dziennikach, 
że wyboru nie przyjmie, ponieważ może być 
'użyteczniejszy krajowi na scenie cafe-concer- 
tu, niż na trybunie \ Zresztą ten komik rodza- 
jowy dokonał czynu obywatelskiego; zało- 
żył kosztem miliona przytułek dla inwalidów 
swojego zawodu. 

NAIWNY BURMISTRZ. 
W jednem z miasteczek w pobliżu Pio- 

rę'1^}* odbywała się uroczystość odsłonięcia 
pomnika Wiktora Emanuela Ii-go. Na uro- 

czystość tę przybyła para królewska. Po mo- 

wach i po opuszczeniu zasłony, podano szam- 

pana. Ponieważ z kieliszka królowej spłynęTa 
kropla płynu na suknię, przeto monarchini się- 
gnęła do swojego reticulu po chusteczkę “O 
niechaj wasza królewska mość nie ambarasu- 
jc się: wszystko zapłacone” — uspokoił ją bur- 
mistrz, sądząc, że królowa pragnie zapłacić 
za wypity szampan. 


