
Turecka agitacya za wielo- 
żerfstwem. 

Kewohicya młodoturecka rozluźniła tro- 
chę więzy któremi skrępowane byty kobiety 
tureckie. Nie jest to zupełna wolność, ale prze- 
cie stosunki poprawiły się o tyle, iż kobiet nie 
uważa się już za towar, z którym można się 
obchodzić, jak konin się podoba. •>* •*•*•«* o- 

Ale emancypacya kobiet wywołała gwał- 
towne protesty ze strony prawowiernych Ma- 
hometa. Zwłaszcza w ostatnich czasach fana- 
tycy i konserwatyści domagają «ię stanowcza 
zatrzymania dawnych haremów wraz z cał«| 
ich surowy regułą. 

Jeden z tych namiętnych obrońców sta- 

rych zwyczajów i członek klubu /Kilidż'* 
(Miecz), Arif Ilikmct. potomek poety staro- 

tureckiej szkoły, wyprawił >ię w podróż do 
zachodniej Ku ropy w celu zapoznania się ze 

sposobem życia europejskich kobiet. 
Wróciwszy z podróży wydał epistołę, w 

której -bezwzględnie potępia europejski spo- 
sób życia i wychwala starotureekie zwyczaje. 
Fisze tak; 

W am wiernym jak sługa Koga jedynego, 
a wyznawca Wielkiego Proroka, którego śla- 
dy stop całuję — wam, synom wybranym, a 

przeznaczonym na władców całego świata, 
wieści niosę z ziem niewiernych! 

Czytajcie, a czytając, sądźcie! 
Świętą naszą ziemią wionęło tchnienie 

złej zarazy i niszczącymi przesądami dotknęło 
dobry lud. W cośmy wierzyli, co nam jako 
znakomitą spuściznę zostawili przodkowie, toś- 
my własnemi nogami podeptali. Po wprowa- 
dzaliśmy różne nowinki, co oznacza naszą 
zgubę. 

O kobietach pr/.edewszystkiem mówić za* 

myślam. Wygnali je z haremów, a dali im 
wolność niewiernych. Tak rzekomo każe mo- 

ralność, tak każe postęp, tak każe sumienie. 
Kobiety nasze mają zrównać się z Euro-* 

pejkami wolnością, wykształceniem, stro- 

jem. 
Puściłem >ię tedy w podróż do krain giau- 

rów, abym na własne oczy móg! ujrzeć Jakie 
to wykształcenie, jaka to ta wolność, jaki to 
ten hygieniczny ustrój! Udałem się do miast 
wielkich, ale nędznych, do Paryża, do -W ie- 
dnia. do Berlina i do I.ondynu, abym się prze- 
konał, jak to powodzi się kobietom, nic ż\ją* 
cym w pizeklinanej niewoli. Co widziałem, o- 

piszę, a czytajcie i czytając, sądźcie. 
Kto chce mówić o niewoli kobiet, niech 

mówi o niej w Paryżu, w 'Wiedniu, w Berlinie 
i wr I,ondyiiłc. Tam ona, rpz.w.Utęlu- się w«pa* 
niale, tam wydaje swe oh>dnc kwiatv! 

Nie mają tam haremów,#jakie my mieli- 
śmy i jakie często mamy dotychczas. Nie ma- 

ją haremów, tych świętych sal, w których ży- 
ją całe gromady oddanych a uczciwych ko- 
biet! 7.a to błądzą tam całe stada dziewcząt, 
które naprożno szukają męża i nic dowiedzą 
się nigdy, co to związek małżeński. Niema tam 
tylu mężczyzn, aby wszystkie kobiety m*»glv 
wyjść zantąż. A ponieważ mężczyźnie w*dno 
mieć tylko jedną jedyną żonę, jasną jest rze- 

czą, iż ogromne mnóstwo dziewcząt żyje tam 
nadaremnie lub w grzechu 

A tak rzeczy będą .się miały i u na<, Je- 
śli nic przywrócimy zakonów przodków. Cór-* 
ki nasze przeklinać będą te “nowinki*’. Bo cóż 
te córki na«zc oczekuje? Bnstka, nędza ży*. 
cia! Albo upadną, albo zostaną pannami, nie- 
tknięte słodkimi objęciem ramion męskich i 
smutne błądzić będą ulicami, jak dziewczęta 
ludów niewierny cli. 

A któż starać się będzie o nie. kto będzie 
ie bronił, któż strzechę wzniesie nad ich fcło- 
wami, kto szatę miękką im kupi? 

Same się będą musiały starać o siebie, a 

wówczas część ich w swej nędzy ucieknie do 

nor i tam w objęciach rozwiązłych marynarzy 
szukać będą ocalenia od głodu i pragnienia* 
A drugą ich część zawleką do kancelaryi i fa- 
bryk. gdzie za nędzną zapłatą w brudzie będ$ 
musiały pracować do upadłego, przygotowane 
zawsze na większe upokorzenia? 

Y\ idziałeni te osłabione, niedokarmione i 
chorowite niewolnice, wobec których nasze 

.słn^i są monarchiniami małych królestw J • 

Kie wierzcie, jakoby cieszyły się- wolńo- 
ści^! Co dzień dzwonią na ich rękach okowy, 
okowy nie żelazne, ale gorsze jeszcze i bar- 
dziej upokarzające, ho okowy publicznej bań-' 
by * U nas kilka żon ma jednego męża. ale tanu 
kobieta należy czasem do kilku mężów, z któ- 
rych żaden jej nie kocha, żaden jej nie podzi- 
wia i żaden o nią się nie stara. Każdy wyzy- 
skuje tylko kobietę i depce ją. A to oni nazy- 

wają swobodą, wolnością i wykształceniem 
kobiet! Strasznie płacą za swą wolność kobie- 
ty ludów niewiernych! Sam patrzyłem na ich 
nędzę i ich hańbę! 

Nigdy nie zniosłaby prawdziwa mahome- 
tanka tego upokorzenia, jakie dzień za dniem 
i noc w' noe znosić musi większość cór nie- 
wiernych ! 

Nasz harem, świątynia naszych kobiet, do 
której nigdy nie wolno było obcym nawet za- 

glądać, toć odblask mahometańskiego raiu, vw 
x tory ni żyją oślepiającej piękności luirysłd z 

wielkiemi, czarnemi oczami, z wiecznie odna- 
wiającem się dziewictwem. Wy, nowinkami 
zepsuci, wołacie, że takiego raju niema, ale ja 
was pytam, przecz-że Kóg miałby nas wskrze- 
szać z martwych w tejże postaci, Jaką dziś 
mamy, gdybyśmy w raju nie mieli być zę- 
bnikami jeszcze większych rozkoszy, ale po- 
dobnych do tych, które najwyżej cenimy 
ś wiecie? 

na 

Wszak w 47 surze napisano: Kto nie wie- 
rzy w rozkosz raju, ten w nic nie wierzy — a 

przeto niechaj będzie zaliczony między rze* 
zańce. którym do życia starczy garść ryż,, j 
kubek brudnej wody! 

My zas chcemy życ, ale żyć chcemy taki 
jtik Wielki Prorok nakazał, abyśmy mogli ptn- 
mjć w ogrojcu rajskim, przez który ciekną 
cztery strugi: wody, mleka, wina i miodu, u- 

chodzące do basenu fKauzaru, rzekł Mahome- 
ta, wypływające z czterech rogów kopuły, ka- 
żda z jednego słowa zdania: bismi — łlahi — 

rramahni — rrahini! (To znaczy: W imię Bo- 
ga miłosiernie litującego się.) 

Kto trzyma się korami, ten nie zgodzi .sio 
i>a upokorzenie kobiety. Albowiem małżeń- 
stwo u nas jest obowiązkowe, a celibat uważa- 
ny jest za kacerstwo. Koran pozwała ibieó 
cztery żony, a służebnic, ile się tytko podoba. 
Ale i sługa, jeśli urodzi dziecię, prze«tajc bvć 
Służebnicą. 

Jeśli zaś obstajecie przy tein. że mężczv» 
zna powinien mieć tylko jedną żonę. to prze- 
cież i na to pozwala Itoran każdemu, kto*'Się 
obawia, że z czterema żonami nie umiałby so- 

bie poradzić, /a to wszyscy inni mężczyźni 
niechaj się starają o kobiety, aby ludność nie 
zaginęła. 

Jakżeż piękną jest nasza wiara w porów- 
naniu z tą, w której wegetują córki niewier- 
nych! 

Powróćcie do naszych star\cb zakonów, 
czytajcie je i wykonujcie jc. Mężowie, otwórz- 
cie znowu wrota haremów, a wy, kobiety, 
rzućcie precz od siebie szaty Zachodu i czcij- 
cie swe suknie tureckie i swój “czarczaf któ- 
ry chroni was od lubieżnych spojrzeń • 

niepowolam cli! 
* * * 

»czti 

laki to -ąil o naszej cywilizacyi \\\iłaje 
fanatyczny Turek. 

Jc^t to jnlnak głos wołającego na pnączy. 
Nasz świat cywilizowany nie zjjofłzi su- ho* 
wiem na je^o tureckie wywo«ly. 

Kiedy gospodyni nie- 
punktualna. 

t i 

(Od kobiety dla kobiet.) 

W żadnem gospodarstwie domoweni ni© 
nia tyle kłótni i swarów, jak tam, gdzie go* 
spody ni domu jest niepunktualna. Wejdźmy 
do niej na chwilę. Gospodyni domu calv dzień 
jest zajęta, a jednak jej pracy braknie punk-* 
tnalności, we wszystkiem widzi się jakieś spó- 
źnianie, ociąganie się. Ile to gniewu i irytacyi 
pociąga za sobą! Pokój, albo pokoje nic sprzą- 
tnięte na czas. Przychodzi ktoś obcy. Gospo- 
dyni domu przeprasza, tłómaczy się, mąś 
wstydzi się, a gość myśli swoje. 

Pije godzina 12. Mąż przychodzi od pra- 
cy punktualnie i przynosi dobry apetyt ze so- 

bą, bo nie próżnował przez całe przedpołudnie! 
tylko tęgo pracował. Ale w domu stół nawet 
nie nakryty, a jedzenie jeszcze prawie surowe. 
Coraz niecierpliwiej spogląda pan domu ki» 
drzwiom, czy nie wnoszą zupy, coraz głośniej 
słychać w kuchni bieganie, przesuwanie rą- 
dli. Nareszcie ukazuje się zupa, ale wrząca. 
Dalsza potrawa znowu każe czekać na siebie 
i cały obiad jest mieszaniną czekania i spie- 
szenia się, o swobodnej pogadance przy stole 
nie ma mowy. Mąż rozstrojony idzie znowu 
do pracy, a za to wieczorem pozwoli czekać 
żonie na siebie. Wiemy dla-czego! • > 

Nazajutrz ojciec domu musi wyjechać i 
czas wielki na dworzec. Przebierając sic. spo* 
s-trzega, że tu braknie guzika, tam niesporzą- 
dzone uszkodzone miejsce w ubraniu. Wten- 
czas wybucha i nie przebiera w słowach, w. 

których wypowiada swoje żale, potem z ust 

Pada dotkliwa odpowiedź, następują łzy, 
ą wszystkiemu winne są drobnostki, które nl# 
mogą zachodzić przy zachowaniu punktualno- 
ści i porządku. 

Inny obrazek! Rozczcrw icniona biega go- 
spodyni domu po wszystkich kątach. Nie mo- 
że żadną miarą znaleść nożyczek, których po- 
trzebuje w' tej chwili koniecznie, chociaż ca- 
?ą izbę przewróciła do góry' nogami. Zaczyna 
się gniewne łajanie, składanie winy na innych. 
Codzień szuka się czegoś: kluczy, portmonet- 
ki itp. rzeczy po wszystkich możliwych i nie- 
możliwych kątach i miejscach, nie mówiąc już 
o przedmiotach rzadziej używanych, o których 
miejscu pobytu zapomniano już zupełnie, z 

tej prostej przyczyny, że nie mają one wcale 
siałego miejsca, lecz leżą raz tu, drugi raz tam. 
‘Następstwem tego jest gniew i rozdrażnienie. 

•• .t. rt Najbardziej niepunktualnyni gospodyniom 
.domu nic braknie, nigdy wymówek. “Xie mia- 
.J-api właśnie czasu”, “taka ze innie zapominal- 

;• Ąka; można nieraz słyszeć, ale wtajemni- 
czeni uśmiechają się tylko na takie wybiegi i 
wiedzą, co o nich sądzić. 

Im w ięcej ma się do pracy, tern punktual- 
niejszym być należy, aby sobie przez to o- 

szcźęd/Jć wjele czasu, gniewu i utrncia. Wszel- 
ki nieład i niepunktualność są marnotraw- 
stwem, bo więcej się przez to marnuje, aniże- 
li się przypuszcza ogólnie. Punktualność w 
ćza<»c i |x»fządku, punktualność w dfobn\ch 
i wiotkich rZCcżacIi powinna być regułą życia 
każdej gospodyni doftm, 

Pewien rozumny, ojciec napina? do swej 
*»rki krotko po jej ślubie między innemi; ‘*\a- 
]>ys/. sobie wy tu/, "punktualni>ńć*' ,/łotcmi gło- 
skami w każdym pokoju, nad stolikiem do 
l>mcv, nad kotliną w kocimi, a przedews/.\st- 
kiem w sercu i w pamięci i postępuj i działaj 
podług tego, a nie l>ędziesz nic wiedziała o 

przykrościach i gorzkich doświadczeniach 
mepunktaalnej gospodyni domu.” 


