
Kobiety a mężczyźni 
Nowy przyczynek do tylokrotnie poru- 

szanej kwesty i właściwości duchowych ko- 
lnęły w stosunku do właściwości duchowych 
mężczyzny, zamieszcza psycholog angielski 
West w jcdnern z pism naukowych. Nawią- 
zuje on swoje badania do badań dwóch ho- 
lenderskich uczonych, którzy przyszli do 
przeświadczenia, że kobieta je^t wrażliwsza, 
impulsywniejsza, więcej współczująca i reli- 
gijna. posiadająca więcej taktu, mniej kryty- 
cyzmu i zapominająca łatwiej to. co czytała, 
aniżeli mężczyzna. Na podstawie badań ści- 
ślejszych przyszedł do przekonania, że kobie- 
ta .przewyższa pod wielu względami mężczy- 
znę. Pod względem bystrości zmysłów jest 
ona zbliżona wielce do pierwotnych genera- 
cyi, które były skazane w swej uciążliwej 
walce o byt tylko na doskonale rozwinięte 
zmysły. Na podstawie wiedzy da się również 
stwierdzić, że wrażliwość kobiety co do u- 

czucia bólu lub rozkoszy jest u kobiety zna- 

cznie większą, aniżeli u mężczyzny. Tc wła- 
ściwości dadzą się wybornie skonstatować 
przy badaniu działalności pulsu i oddechu ko- 
biecego. Kobieta myśil mniej i skazana jest 
zresztą więcej na kierowanie się uczuciem, 
aniżeli mężczyzna. A jak przedstawia się 
sprawa z rozumem kobiecym? West rozpa- 
truje kwestyę pamięci obu płci. Istnieją dwa 
rodzaje pamięci: pamięć dla rzeczy' bezmyśl- 
nych, jak słowa potoczne, liczby itd., i pa- 
mięć związku myśli logicznych. Uczony ten, 
czyniąc doświadczenia, kazał kilkuset oso- 

bom odczytywać jakiś ustęp w gazecie, za- 

wierający dużo myśli i badał następnie, co 

która z osob zapamiętała. Kobiety zatrzymały 
bez wyjątku mniej treści, aniżeli mężczyźni; 
gdy zrobiono to samo doświadczenie w spra- 
wach bezmyślnych, to kobiety odniosły tu 

zwycięstwo. Ażeby badanie to przeprowadzić 
ściślej jeszcze, czynił W est doświadczenia z 

500 kobietami i tyluż mężczyznami i badał, 
ile zadań rachunkowych rozwiążą w ciągu 5 
minut. Okazało się co następuje: 10 kobiet 
rozwiązało 3 zadania w 3 minutach, 20 w 

min., 30 w 3j/» min., 45 w 4 minutach, 
aO w 4Yi min., 60 w 4*ó min., 70 w 5 minu- 
tach, 00 w min., 50 w 5;^ min., 45 w 6 
min., 30 w 6j/j min., 20 w 6;4. min. i 10 w 7 
minutach. Otóż z powyższego wynika, że 
prawie wszystkie kobiety stały na równym 
poziomie. U mężczyzn było inaczej, najgor- 
szym rezultatem było rozwiązanie dwu za- 

dań, a najlepszym dziewięciu w 5 minutach. 
Najgłupsze kobiety sa madrzeisze od nai- 
głupszych mężczyzn, a z drugiej strony naj- 
mądrzejszej kobiecie daleko jest do najmą- 
drzejszego mężczyzny. Tc same spostrzeżenia 
zauważyć można w wyższych szkołach edu- 
kacyjnych. Dziewczęta dostarczają prace 
przeciętnie lepsze, niż chłopcy; wyróżniają 
się one w literaturze i językach, dwóch ro- 

dzajach wiedzy, do której |>otrzeba specjalne- 
go rodzaju uzdolnienia pamięciowego; ale je- 
żeli chodzi o nadzwyczajne wyniki z innych 
fachów wiedzy, to widzimy przewagę chłop- 
ców. lak zatem kobieta jest i pozostanie 
królową w dziedzinie uczuciowości i zmy- 
słów', nigdy nie może ona podnieść się do 
wyższych koncepcji, ściśle rozumowych. 
W est je>t zatem słusznego zdania, aby edu- 
kacya kobiet była przystosowana do ich 
właściwości duchowych, aby dziewczęta nic 
rywalizowały z chłopcami, lecz starały się o 

uszlachetnienie, w'ysubtelnienie i podniesienie 
do potęgi udzielonych im przez naturę właś- 
ciwości serca. 

— Poradź mi moja złota, jaką 
mam zrobić niespodziankę memu 

narzeczonemu? 
Pokaż mu swoją metrykę! 

Bernard Shaw o ko- 
bietach artystkach. 

W iclką woołość wywołał w Londynie 
odczyt znanego dramaturga. Bernarda Sha- 
\va, wygłoszony na korzyść Klubu trzech 
sztuk, stowarzyszenia kobiet, uprawiających 
malarstwo, dramat i muzykę. W śród mnó- 
stwa paradoksów*, które wy woły wały wybu- 
chy śmiechu, Shaw oświadczył, że kohieta- 
artystka musi się ofiarowywać w dzisiej- 
szych smutnych czasach tak, jak ryba jest ó- 
fiarowywana przez handlarzy ryb. Cała jej 
wartość zależy od niej samej i od czasu... 
w którym jest oprawiana. Może przyjść 
chwila, w której nikt nie będzie chciał kupić 
ryoy. Aby uniknąć tej katastrofy, kobieta-ar- 
tystka powinna kształcić swój talent tło naj- 
wyższego stopnia, aby mód/ zastąpić rybę, 
kiedy tej jest mało. “A panie — rzekł Ber- 
nard Shaw — macie tę prze w agę nad rybą, 
że możecie być jedzone jeszcze raz i jeszcze 
raz. znowu. Ba, gust do was może nawet 

wzrastać." W icle było alu/yi zjadliwych w 

odczycie do obecnych wydarzeń z sufrażyst- 
kami. Ale oprócz konceptów*, niemało znala- 
zło się również prawd głębszych w* jego sło- 
wach. Nawiązując do tego, że kobiety często 
lekkomyślnie uprą wdają sztukę “na łokcie", 
chcąc w* ciągu 10-ciu lat zrobić pieniądze, aby 
potem oddać się prawdziwej sztuce, oświad- 
czył: “Nie wyobrażajcie sobie, panie, że mo- 

żecie pisać lub malować wyłącznic na targ 
przez czas jakiś i potem obrócić się na pięcie 
i pisać lub malować dla siebie samych. Kiedy 
spróbujecie, spostrzeżecie, żeście utraciły 
moc." 

SPECYALNIE DLA PAŃ. 

Agent do pani domu: 
— Pani, przepyszną mam rzecz na prze- 

daż. oto drut, rozmaicie złożony, ku różnym 
celom służyć może, np. łapka na szczury. 

Pani domu: 
— Niema u nas szczurów. 
— Może służyć do łupania orzethów. 
— Nie jadamy orzechów. 
— Złożony w ten sposób, upala ślicznie 

kawę. 
— Kupujemy paloną kawę. 
— Jeżeli pani ten drut w ten sposób /lo- 

ży, można go użyć do gotowania jajek. 
— Nie jadamy gotowanych jajek. 
— Gdy nadamy drutowi tę formę, je>t 

doskonałym trzymaczem ręcznego lustra. 
— Mam doskonałe ręczne lustro. 
— Kiedy zaś drut w takim kierunku się 

złoży i włoży w ten otwór byle jakie lustro, 
a potem postawi się w kącie okrxi, to zoba- 
czyć można wszystko w najdrobniejszych 
szczegółach, co się dzieje w sąsiednich do- 
mach. Drut ten kosztuje tylko... 

— Dawaj pan, biorę go! 

Z HAWTHORN, ILL. 

Podaję do wiadomości Szanownym Sio- 
strom Tow. św. Franciszki, Grupa No. ,799, 
iż posiedzenie przedroczne odbędzie się we 

środę, dnia 17 t. m., o godz. 7:30 wiecz. w sa- 

li zwykłych posiedzeń. Powinnością jest, aby 
się wszystkie Siostry jak najliczniej stawiły, 
ponieważ obierana będzie nowa administracya 
na rok przyszły. Nieobecność podpada karze 
50 centów. 

Franciszka Jabłońska, sekr. prot. 
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U przędzenie kobiety 
Znany profesor psychologii pr/y uni- 

wersytecie Havarda, Muensterberg. oświad- 
cza, że na podstawie wielorakich badań i do- 
świadczeń stwierdził naukowo, iż kobiety 
nie są absolutnie skłonne do słuchania do- 
wodów' i argumetnów prześw iadczających 
tak dalece, że raz powziętego zdania nic wy- 
zbędą się. Dlatego też uważać je za zupełnie 
niezdolne do piastowania urzędu przysię- 
głych przed sądem. Jest to rzecz prosta i ja- 
sna — powiada Muensterberg — że tenden- 
i \ a ta duszy kobiecej może być połączona z 

korzyścią dla wielu celów społecznych. Ko- 
bieta pozostaje wierna swoim przekonaniom 
instynktywnym. Byłoby mylnem wyciągać z 

tego wniosek, że jedna skłonność duszy je-t 
lcps/a amżełi druga, można bowiem tylko co 

najwyżej stwierdzić, że obie różnią się. Ale 
ta różnica właśnie czyni mężczyzn zdolnych, 
kobiety zaś niezdolne do spełnienia zadania, 
jakiego wymaga nasz ustrój państwowy pod 
względem społecznym od przysięgłych. 

Profesor Muenstcrberg przeprowadza 
swoje doświadczenia przewanie w sposób na- 

stępujący: Pewnej liczbie mężczyzn przedło- 
żył profesor wielką kartę z czarnemi kropka- 
mi i wezwał ich do oszacowania ilości kro- 
pek. Po pięciominutowej debacie nad ilością 
kropek kazał im profesor oszacować je po raz 

drugi i proccdńfę tę powtórzył jeszcze trze- 
ci raz. Okazało się, że 52 mężczyzn zaraz 

przy pierwszym razie szacowało dobrze i że 
po ostatniej próbie 7X mężczyzn podać mó- 

gł" dokładną ilość kropek. 
icn eksperyment powtórzył Muenster- 

berg z tą samą ilością kobiet, z tą tylko różni- 
cą. że do debat ich udzielił im po 12 minut 
czasu. Za pierwszym razem oszacowało ilość 
kropek zupełnie dobrze tylko 45 kobiet, za 

trzecim razem zaś ogółem tylko 48. Prof. 
Muensterberg wysnuwa z tego wniosek, żc 
kobiety z dowodów i dyskusyi nie czerpią 

żadnych korzyści i że niczego nie mogą sic 
nauczyć i zbytnio są skłonne powracać do 
pierwszej swej idei, chociażby wszelkie ar- 

gumenty dowodziły czego innego”. 

KAPRYSY MODY. 

Ostatnia moda wprowadza szereg no- 

wości tak ekscentrycznych, żc chociaż z obo- 
wiązku dziennikarskiego podajemy je p :- 

żej, nie gwarantujemy za wszystkie ”kk i 
w głowie” wynalazców tych ekscentryczno- 
ści. 

Najnowsze uc/csanie przenosi punkt 
cię/kości z karczku na czubek głowy. Włosy 
wolne, pięknie "zundulowane”, czyli sfałdowa- 
ne, mają być podniesione do góry i przypię- 
te -/piłkami cło... drucianego koszyczka, u- 

mieszczono na czubku głowy. 
“Dekolt” stosuje się teraz z tylu i odkry- 

wa plecy od góry aż do — skutku, bo musi 
być jak najdłuższy. 

Na sukniach balowych noszone są małe 
tuniki koronkowe, szerokie i odstające, a bar- 
dzo przypominające małą... krynolinę. Do 
takiego balowego stroju kładzie się na szy- 
ję szeroką złotą przepaskę, kubek w kubek 
podobną do obróżki. 

Szkoła Akuszaryi 
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