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KOBIETA A SUFRAŻYZM. 
Kwestya równou praw nic nia kobiet, która 

do niedawna jeszcze spotykała się z niedowie- 
rzaniem a nawet miała wiciu przeciwników, 
obecnie zdobywa sobie coraz bardziej synipa- 
tyę ogołu i coraz, szersze zatacza kręgi w ko- 
łach kobiecych. Dziś już społeczeństwo zrozu- 

miało, żc kobieta uświadomiona politycznie i 
obdarzóna prawami może być daleko pożyte- 
czniejszym członkiem społeczeństwa, aniże'.i 
niewolnica uprzedzeń i zastarzałych form. 
Zyyohia upa łają przeszkody tamujące clotycii- 
czas kobiecie drogę do samodzielności polity- 
cznej i ekonomicznej ; składają się na to różne 

przyczyny. Już sam rozwój społeczno-kultural- 
ny toruje nam drogę do celu. a nasza wydatna 
praca na polu emancypacyi znosi uprzedze- 
nia dla sprawy kobiet. Stanowisko, jakie juz 
dotychczas zajęła kobieta w wielu działam 
społecznego życia zachęca nas do dalszej pracy 
i daje niepłonuą nadzieję, że czas już niedaleki, 
kie ly uzyskamy należne nam praw a. 

Nasza akcya powinna iść dalej w tym 
samym jak dotychczas kierunku, opanowując 
przedewszystkiem te gałęzie pracy, które do- 

tychczas mniej lub więcej leżały odłogiem, żc 

wymienimy tylko wychowanie publiczne eko- 
nomiczno gospodarcze, kooperatywę kobiecą 

i przemysł domowy, który tak wydatnie po- 
dno^i bogactwo kraju. Należy tylko wskazać 
na te niezliczone szkoły robót ręcznych i ma- 

szynowych, rozsianych po kraju, a pozostają- 
cych przeważnie pod kierownictwem kohie- 
ccm. aby zrozumieć, ile dobrego kobieta przy 
dobrej woli i odrobinie energii zdziałać jest 
w stanic. 

Tysiące dziewcząt te zakłady wyrwały z 

bezczynności lub hańby, dając im pożyteczna 
pracę i chleb do ręki: żadne misye umoralnia- 
jącc nie byłyby w stanic dokonać tego, czego 
dokonały te szkoły haftu, robót ręcznych, ko- 
szykarskich itp. jakich obecnie za staraniem 
kobiet jest bez liku i mnoży się ciągle. Wie- 
my również ile dokazały kobiety w pracy o~ 

światowej, zbierając grosz i zakładając szkoły 
ludowe polskie szczególniej na kresach, gdzie 
wynarodowienie groziło nam najhardziej. Wie- 
le pochlebnych rzeczy mogłyby o tern powie- 
dzieć wykazy Szkoły Ludowej. Dodawszy do 
tego liczne kooperatywy gospodarcze, mle- 
czarnie, hodowle drobiu, sklepy spożywcze itd. 
prowadzone dłonią kobiecą, otrzymamy obraz 
pracy kobiet zachęcający na przyszłość. W 
ten sposób daleko prędzej urzeczywistnią się 
nasze zamiary i cele. aniżeli przez burzliwą \- 

git.wyę polityczną. Najlepszym dowodem tego 
twierdzenia jest fakt. że ruch bojowy 
wśród sulrażystek angielskich żadnego nie 

przyniósł pożytku. Przeciwnie, wielką szko lę 
dl.i sprawy kobiecej wogolc, usposabiając dla 
niej nieprzychylnie parlament, naród angiel- 
ski, a im wet i kobiety sanie, które w takiej w v- 

buchowej akcyi nie widzą stosownego środka 
w «ilki o swe prawa. Pożogą i zniszczeniem, 
trapieniem wysokich osobistości, wogóle bez- 
prawiem trudno dojść do prawa. Dziś sprawa 
równouprawnienia kobiet w Anglii stoi daleko 
dalej, aniżeli była przed rozpoczęciem akcyi 
bojowej i na sympatye narodu nie ma co li- 
czyć. 1 en smutny przykład powinien wpłynąć 
na kobiety amerykańskie, a szczególniej Polki, 
aby teoryom takich propagatorek jak p. Pank- 
huist nic dawać, posłuchu. My już jesteśmy 
bliżej celu, aniżeli inne kobiety; walka tego 
rodzaju, jaką p. Pankhurst zaleca mogłaby tyt- 
ko nasz cel odsunąć w tył. Nie zdaje mi się,< 
aby ona spotkała się ze zbyt gorącem przyję- 
ciem u ogółu amerykańskich kobiet, które pod 
względem -politycznego uświadomienia 
stoją zbyt wysoko, aby się miały dać porwać 
do nierozsądnej akcyi. 

Dyplomowana żona. 

Na kongresie kobiet w Berlinie, który się 
odbył w zeszłym miesiącu, poruszono między 
iiiuemi, czy byłoby z duchem i wymaganiami 
epoki, by dziewczęta chcące wyjść za mąż. 
poddawały się pewnego rodzaju egzaminowi, 
a to celem stwierdzenia, czy są dostatecznie 
przygotowane do stanu małżeńskiego. 

łłrojekt ten jest dość osobliwy jak na —- 

I* u ropę; wzięto tym razem przykład z Ame- 

ryki. W Nowym Yorku założono już akade- 
mie dla kandydatek raju małżeńskiego. Młode 
dziewczęta, które nie mają zamiaru lub nie po- 
trzebują poświęcić się jakiemuś zawodowi, a 

nic chcą zostać staremi pannami — uczęszcza- 
ją bardzo licznie na kurs owej jedynej w swo- 

im rodzaju uczelni. 

W szkole tej kandydatki, liczące przy 
wpi>ie ośmnaścte wiosen otrzymają wykształ- 
cenie potrzebne w życiu małżeńskicm. — A 

więc w pierwszej linii uczą się obchodzenia z 

mężczyznami, (jest to podobno najtrudniejszy 
nauki zaś w tym kierunku udzielają im 

“wypraktykowane' mężatki, żyjące już naj- 
mniej dziesięć lat w przykładnej zgodzie z 

małżonkami, co daje gwarancyę, iż nauka pro- 
wadzenia jest ze znajomością rzeczy. 

Program nauk na następnych kursach obej- 
muje umiejętność wychowania dzieci oraz eko- 
nomię utrzymania domu przy skromnym bu- 
dżecie na ten cel przeznaczonym. 

Zadaniem uczelni jest przedew^zystkiem 

zapobiegać tak licznym rozwodom i stworze- 
nie typu idealnej małżonki. 

Kur>a trwają cztery półrocza, kandydatki 
zas opuszczające ten zakład muszą poddać sic 
surowemu egzaminowi, na podstawie którego 
otrzymują potem odpowiedni dyplom. 

Szkoła ta cieszy sic olbrzymią popularno* 
ścią. o czem świadczy chociażby ten fakt, iz 
dyplomowane kandydatki na żony są bardzo 
przez płeć brzydką poszukiwane i cenione, 
mężczyźni są bowiem święcie przekonani, że 

wychowanki akademii nie zawiodą pokłada- 
nych w nich nadziei, 'l ak więc cel szkoły jest 
osiągnięty, a to przecież bardzo wicie zna- 

czy. 

1 rzeba również zaznaczyć, że egzamina w 
akademii są jawne, skutkiem czego bierze w 

nich udział w charakterze gości bardzo wdclu 
przedstawicieli płci męskiej. Niejeden mężczy- 
zna upodobawszy sobie kandydatkę, oświad- 
cza się jej z miejsca zaraz po egzaminie, by 
w niedługim czasie potem zaprowadzić ją do 
ołtarza. 

Mowa jest dana człowiekowi na to, by 
myśli swe ukrywał. 

♦ 

Są sąsiedzi. którzy cię widzą nawet wte- 
dy. gdy patrzą w przeciwną stronę. 

* * * 

Kłamca, jak zły moneciarz. pozwól mu fałsz 
mnożyć, 

Tc* on sam jeden zdoła cały świat zubożyć. 

Kobieta 1813-1913. JKS£:^ 
W tej dziwnej a uroczej krainie hyacyn- 
tulipanów, białych czepeczków i “naszej 

Willielmintji” (jak nazywają Holendrzy uko- 
chaną swoją królową) — urządzono w tym 
roku trzydzieści wystaw w trzydziestu najpię- 
kniejszych miastach, a to z powodu setnej ro- 

cznicy odzyskania niezależności państwowej. 
Jedną z wystaw cieszących się ogromnem 

powodzeniem w święcie kobiecym, jest \vvsta- 
wa w Amsterdamie pod hasłem: 

“Kobieta 1813—1913”. 
Wystawa ta obejmuje dział historyczny 1 

retrospektywny, oraz dokładny pokaz tego, c> 
kobieta w ostatnich czasach zdobyła na wszy- 
stkich polach nauki, sztuki, rzemiosła oraz ży- 
cia społecznego. Osobny dział niisyonar>ki wy- 
kazuje współpracę kobiet na polu szerzenia 

wiary i oświaty wśród ludów niekulturalnych. 
Amsterdamska wystawa urządzona jest 

celowo, ma też niewątpliwie wielką wartość, 
jeżeli nie naukową, to w każdym razie info.. 
macyjną, poglądową; daje prawie skończony 
obraz pracy kobiet w' ubiegłych stu latach. 

Wiele do jej uroku przyczynia się i to. żc 
urządzono ją w ślicznej, letniej rezydencyi, 
zbudowanej w ośninastym wieku nad Anistelą. 
Pałacyk wygląda jak wielki kwiat, otoczony 
zielenią parku, owiązany srebrną wrstęgą rze- 
ki. A park jest wspaniały, cienisty i tajemni* 
czy, pełen szczebiotu dzieci, świergotu ptasząt 
i tego miłosnego szumu, którym gwarzy \ni- 
stela. 


