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O powołaniu kobiety. 
Żyjemy w wnęk u zdwojonej 

, pracy, w wieku samodzielności i 
indywidualizmu. Już bardzo 
wcześnie młodzież nasza, a na- 

wet dzieci, poczynają marzyć o 

■swobodzie, o opuszczeniu rodzin-! 
nepo gniazda, o spróbowaniu'sił. 
Mówi się dtiżo, gdy się jest do- 
rastającą panienką o przyszłym 
zawodzie, o stanowisku, karye- 
rze... bo inaczej wygląda ten 
świat z ławy szkolnej — a ina- 
rzej, gdy życie zawada w swe 

szranki. Z tego powodu, dobrze 
jest zawczasu zrozumieć, że 

pierwszym obowiązkiem każrie- 
zdrowego człowieka jest pra- 

ca, żc każdy członek społeczeń- 
stwa musi mieć jakiś wydział 
pracy, by się przyczynić do o- 

gólnego dobra, ładu, spokoju i 
zadowolenia. 

■Człowiek, tnc mający dążeń, 
nic oddający się całą duszą swe- 

mu powołaniu — gra rolę paso- 
żyta ludzkości. 7. której żyje, cią- 
*Cnie soki. niwey.y jej siły robo- 
cze — nic w zamian nie dając, 

iSpołeczcust \vo, szczególniej 
nasze społeczeństwo, potrzebuje 
jednostek zdrowych, silnych du- 
chem i ciałem, by posuwać się 
coraz szybciej na drodze postę- 
pu. Społeczeństwo ma prawo pa- 
trzeć ku młodym z nadzieją, że 
oni to, wsparci doświadczeniem 
starszych, w umiejętnie obranem 
powołaniu, żyć będą dla Ojczy- 
zny i współbraci. 

Nasuwa się pytanie, jakie wła- 
ściwie jest najlepsze powołanie 
kobiety ? 

Odpowiedź trudna, bo oświe- 
tlona będzie zwykle z tej strony, 
z ^której wyjdzie odpow iedź. Są 
dwa rodzaje odpowiedzi, z jakie- 
mi się można spotkać — jedne 
są przytłaczająco smutne, drugie 
spokojne, szczęśliwe. 

Jeżeli ktoś z żalem i niesma- 
kiem mówi o sweni życiu, narze- 

kając twierdzi, że nie pragnąłby 
tego losu dla córki, czy syna — 

możemy być pewni, że na ja- 
kiemkolwiek byłby stanowisku, 
spełnia je bez powołania. Widzi- 
my zadow'olotie ze swego żvcia: 
matki, nauczycielki, lekarki, ka- 
syerki, — nawet wyrobnice: pra- 
c/ki. kucharki, pokojówki... 

W każdą pracę, podjętą z po- 
wołania. czyli głosu wewnętrz- 
nego.* który nam każe wybrać te 
hib o\yą drogę — wkładamy całą 
swą duszę-, całe serce, najlepsze 
d.-rżenia. '.Pracując chętnie, po- 
mnażamy na każdym kroku na- 

s?c umiejętności, dochodzimy ła- 
twiej do dobrych rezultatów, a 

to naszą energię podwaja i 'taje- 
my u szczytu powodzenia. Wszy- 
stko jedno, jaki będzie ten 
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szczyt: dyplom uniwersytecki, — 

dobrze uszyta suknia, — dobre i 
rozumne dzieci, — uczniowie, 
przynoszący chlubę, gospodar- 
stwo, dające utrzjmairte rodzi- 
nie. 

Bo niema wysokich, ani ni- 
skich stanowisk, są tylko dobrze 
lub źle spełniane obowiązki. Żlc. 
bo niechętnie, niechętnie — bo 
nieumiejętnie, nieumiejętnie — 

bo człowiek nie wypełnia swego 
powołania. Sic pracuje z musu 

dla chlewa, dlatego, żeby coś ro- 

bić. Radości, czynu, zadowolenia, 
ani powodzenia, w ten sposób o- 

siągnąć niepodobna. 
Dziś. kiedy wszystkie uczelnie 

otworzyły swe podwoje kobie- 
tom, stają one obok mężczyzny 
w pracy naukowej, społecznej 
czy narodowej. 

Przypuszczam, że przez setki 
lat mężczyźni będą doktorami, a- 

dwokatami, hiuralistami, sę- 
dziami i kupcami — co nic prze- 
szkadza zresztą., bv kobiety, o ile 
posiadają tę samą wiedzę i te 

same zdolności — spełniały te 
same funkeye; ale są powołania, 
które się gwałtownie dopominają 
kobiecej ręki, są obowiązki czy- 
sto kobiece, np. macierzyństwo. 

Ale nie wszystkie kobiety zo- 

stają matkami; nic wszystkie 
matki zostały niemi z powołania. 
Dawniej sądzono, że właśnie do 
tej roli tylko stworzona jest ka- 
żda kobieta i mylono się. Sądzo- 
no, żc każda kobieta będzie u- 

miała swe dziecko wychować, 
skoro je ma — tu mylono się ta- 
kże. Statystyka dowodzi nam. że 

tysiące małych dzieci umiera •co- 
rocznie z braku opieki, z nieu- 
miejętnego odżywiania, brudu i 
zaniedbania — a nawet zbytku 
łakocT, pieszczot, ciepła i prze- 
karmienia. 

Oto najlepszy dowód, że mat- 

ką trzeba .umieć być i że do tej 
najpiękniejszej na święcie roli — 

trzeba mieć także powołanie. 
A jednak młoda dziewczyna, 

nicznająca świata, ani życia, ani 
obowiązków tak świętych i wiel- 
kich, że zaledwie długie lata do- 
świadczenia mogą im podołać — 

marzy o zamązpójściu od naj- 
wcześniejszych niemal dni swej 
młodości. Czytając książki, szuka 
zakończenia, żeby się przekonać, 
•‘czy ulubiona bohaterka wyjdzie 
zamąż”. \V rozmowach z kole- 
żankami — poruszacie najchę- 
tniej ten temat; w* towarzystwie 
wyciąga wnioski, dotyczące stale 
dwóch istot, może zupełnie sobie 
obojętnych, które jednak jej fan- 
tazya ubiera “w białą suknię, we- 

lon i wieniec’’ i każde im się po- 
brać. 

Tutaj kończy się zwykle 
wszystko — powieść już nic jest 
dalej zajmująca, tantazya już 
nie ma pola do działania, bo za- 

czyna się samo życie. Książka 
się zamyka niecierpliwą ręką, a' 

jednak lepie j*by było, gdyby ją o- 

twarto i odwrócono kartę. Tu*, 
jak na dłoni, zobaczyłaby — ży- 
cie własnej matki. Noce nieprze- 
spane, łzy wylane nad kołyską 
chorego dziecka, radości i smu- 

tki... 
Widziałyby, jak ta matka pod- 

trzymuje kroki maleństwa, uczy 
je patrzyć, rozumieć i widzieć i 

zobaczyłyby cały ten trud. cały 
mozoł, o którym nie myślały wca- 

1e. 

Przyjrzawszy się temu. zrozu- 

miałyby, że matką można być 
tylko z powołania, że nie wy- 
starcza, by nią zostać, ładna twa- 

rzyczka, zgrabny trzewik i do- 
brze leżąca sukienka. Zrozumia- 

wszy to, jeżeli same z powołania 
zostaną kiedyś matkami, to bę- 
dą niemi umiały być. Przede- 
wszwstkiem zrozumieją, że obo- 
wiązkiem ich wychować zdrowe 
społcczeństw’0. 

Dziecko, to przyszły członek 

społeczeństwa, im zdrowsze, sil- 

niejsze społeczeństwo, im więcej 
zdolnych silnych ludzi — tern 

się irr epiej, szerzej rozwija. 
To zro/.umicti od dawna An- 

glicy i dlatego służba dla flobra 
dziecka — jest u nich najpierw- 
szem zadaniem kobiety. 

Od pierwszej chwili swego ży- 
cia dziecko potr**buje kobiecej 
ręki i dlatego właśnie powoła- 
niem kob ety jest mu służyć. 

'£rzeba jednak, żeby to nie 
szorstka, nieumiejętna ręka, ale 

kbchająca dłoń kobiety wprawnej 
i zręcznej, inteligentnej i dobrej 
kierowała krokami maleńkiego 
dziecka — wtedy ono wyrośnie 
na pożytecznego, zdrów ego czło- 
wieka. I oto cała armia kobiet, 
wezwana do pracy dla niego i 
nad nietn. Matka, pielęgniarka, 
wychowawczyni, lekarka, apte- 
karka, nauczycielka, profesorka, 
sędzia małoletnich, adwokatka. 

Pracując na tych różnorodnych 
polach, pracują kobiety dla dobra 

Ojcijjny i ludzkości. Nam wła- 
śnie trzeba takich, by uczynić 
nasze społeczeństwo: silne, zdro- 
we i mądre. 

Obraźliwość. 

Zbyteczną wrażliwość dusimy 
kobiecej wywołuje nieraz w niej 
uczucie, którego ani cnotą, ani 
przymiotem nazywać nie można. 
Zatruwa ono życic nietylko tej, 
która je posiada, ale męczy cale 
otoczenie i wiedzie nieraz do nie- 
porozumień. zakłócających spo- 
kój domowy i niszczących wszel- 
kie stosunki towarzyskie. 

“Obrażanie sic" znają głównie 
młodie dziewczęta i kobiety. Już 
mała dziewczynka zaczyna się o- 
brażac — usuwa się od wspólnej 
zabawy, wykrzywia usta, dąsa 
się i jc«t obrażoną! Jedna z to- 
warzyszek wyrzekła jakieś nie- 
baczne słówko i obrażona pa- 
nienka daje to odczuć nietylko 
tej, która ją obraziła, ale i wszy- 
stkim innym. •Stoi z odwróconą 
twarzą, udaje, że nic słyszy, co 

kto do niej mówi i psuje całą za- 

bawę. , 

Dorastająca dziewczyna roz- 

wija naturalnie swoją ohraźli- 
wośc o wiele więcej i psuje z u- 

podobaniem zgodę i jedność po- 
między rodzeństwem. 

jeszcze gorszą jednak jest o- 

brazliwość taka w małżeństwie. 
Żaden mąż nie ma tak świętej 
cierpliwości, aby odczuwał wszy- 
stkie niezliczone zmiany humoru 
swej żony i troskliwie jej pytał, 
dlaczego teraz ma twarz zachmu- 
rzoną, a za chwilę uśmiechniętą. 
Raz i drugi zapyta może. ale gdy 
się to zbyt często powtarza, wte- 

dy nudzi go to tylko i gniewa. A 
żona siedzi z miną obrażonej 
królowej i lndeje nad sobą i ca- 

łym światem. Najnicw inniejszy 
żart męża obraża ją śmiertelnie 
i zamiast się rozśmiać, męczy sie- 
bie i jego nieustannymi gryma- 
sami. Powinna przecież mieć do 
męża tyle zaufania, że umyślnie 
obrażać jej nic chce! 

Obraźliwe kobiety same naj- 
więcej na tern cierpią. Zdaje im 
się. że każdy z nich szydzi, że 

każdy «ię z nich śmieje i że każ- 
dy chce jc obrażać. Tym sposo- 
bem s^tją się ipodcjrzliwemi. 
zgryżliwemi i rzecz -kończy się 
na teni. że nikt na nic uwagi nie 
zwraca. Znajomi unikają ich. ł>o 
każdy wfoli osobę swobodną i we- 

sołą, niż grymaśną i obraźliwą. 
Jeżeli komuś się z.łaje, że ktoś 

go rzeczywiście obraził, to naj- 
lepiej starać się zaraz o wyjaśnie- 
nie sprawy, polegającej często na 

nieporozumieniu. Większa część 
takich “obraz” skończy się wte- 

dy zgodą.i nie pozostanie po nich 
ani gorycz, ani żal. 

Czasem wykaże się tfź, ze sa- 

me byłyśmy powodem nieporo- 
zumienia i wywołałyśmy to, co 

nam się później obrazą wydało. 
Gdyby rozmówić się szczegół*»- 
wo i sumiennie z temi paniami, 
które 5i-’ o byle co obrażają, to 

przekonaćby się wnet można, że 
właśnie one same wyrażają ».ię o 

innych bard/o bezwzględnie i o- 

brażająco. Tym bowiem, które 
znają takt towarzyski i są wyro- 
zumiałe dla innych — na myśl 
nawet nie przyjdzie, aby ich ktoś 

rozmyślnie chciał obrażać. 

BACZNOŚĆ FARMERZY. 

Zamawiajcie swoje nasiona o- 

grodowe i polne u BRACI KAN- 
TAK, jedyny polski skład w A- 
mcryce, założony w roku 1809 

Piszcie ffo: 

BRACI KANTAK. 
57Ó Lincoln ave 

Milwaukee, Wis. 
fO*ł««*eT\l*), 

UWAGI. 
Rodzice, uczcie dzieci swe mó- 

wić, pisać i czytać po polsku! 

Mani przed sobą gorącą odez- 
wę (Szanownego Cenzora i Rady 
Szkolnej, w sprawie organizowa- 
nia “Klubu Przyjaciół Szkoły 

| /wiązkowej" — oraz od|>owied- 
nic formularze. Odezwa ta roze- 

słaną została do wszystkich grup 
związkowych, /wracani się więc 
do Drogich Sióstr z prośbą, a 

mianowicie, gdy na posiedze- 
niach poszczególnych grup oma- 
wianie tej kwestyi pójdzie pod 

I obrady, niech wszystkie Siostry 
zastanowią się nad nią rozważ- 
nie. spokojnie i dak przystało na 

kobiety, które uznają koniccz-j 
tiość kształcenia i uśw iadamiania ! 
narodowego na«zej młodzieży. 
Ogół Związkowy dokonał wici* 
kiego dzieła fundując Kolegium, 
okazał, że rozumie obowiązki, ja- 
kie ma względem swej Ojczy- 
zny, chcąc wychować młodzież 
na dzielnych Jej synów. Czyńmy 
więc i nadal swą powinność, 
dbajmy o utrzymanie, rozwój i 
ulepszenie naszej uczelni! Ocho- 
tnie i szczerze złożonylhi datka- 
mi ugruntujmy byt Kolegium 
Związkowego! Stańmy wspólnie 
w szeregu, czynem okażmy, żc 

Polki-tZwiązkpwczynie rozumie- 
ją. czeąi dla przyszłości na>zcj 
jest wykształcona i w duchu na- 

rodowym wycnowana młodzież, 
przystępujmy gromadnie do 
"Klubu ł*rzyjaciół Szkoły Zwią- 
zków ej*’! 

I 

_ 
*\V listach, nadsyłanych do re- 

dakcyi, żalą się dzieci bardzo czę- 
sto; “czemu to n nas niema ta- 

kiej szkółki sobotniej, jaką mają 
dzieci w Chicago!” — Dowód to, 
że nasze polskie dzieci pragną li- 

czyć się po polsku czytać, pisać, 
— pragną poznać dzieje historyi 
naszej, lecz niestety nic mają 
sposobności. Dlatego też, będę 
teraz stale kołatać do serc Wa- 
szych, Drogie Siostry, rozwińcie 
starania i zakładajcie szkółki so- 

botnie. Rzecz to wcale nie trud- 
na. a w korzyściach nieobliczo- 
na! Niema nawet wątpliwości, że 
w każdej miejscowości, gdzie i- 
stnieje grupa żeńska, znajdzie się 
osoba, posiadająca odpowiednie 
kwalifikacye do prowadzenia ta- 

kiej szkółki. Do tego wcale nie 
potrzeba dfplomu nauczyciel- 
skiego; wystarczy znać dobrze 
język polski, pisownię — i po- 
siadać dobre chęci i wolę. Co do 
miejsca, nic jc^t konieczny spe- 
cyalny gmach jakiś. Urządzić się 
tak można, jak Wydział Kobiet 
Z. X, P. w Chicago. 

Xa przeciąg roku szkolnego 
wynajmuje się halę, w której u 

danej dzielnicy grupy żeńskie 
odbywają swe posiedzenia; w 

miesiącach zaś- letnich, podczas 
wakacyi Rada iSzkolna udziela 
bezpłatnie szkoły publiczne. Nie 
ociągajcie się więc Siostry od,tej 
wzniosłej pracy, zakładajcie 
szkółki sobotnie 1 Trudy i pracę 
podjętą wynagrodzi W am sowi- 
cie przekonanie, że spełniłyście 
swój obowiązek, jako Polki, da- 
jąc dziatwie sposobność pozna- 
nia i nauczenia się tego. o czcnt 

każde polskie dziecko wiedzieć i 
co znać powinno! 

Każda matka wie z własnego 
doświadczenia, jakie zaintereso- 
wanie okazują dzieci, gdy widzą 
matkę, zajętą jakąś pracą około 
gospodarstwa i pragną zaraz "po- 
magać Zdarzyło *ię zapewne j 
niejednej, wykonującej pracę tło- | 
mową. usłyszeć dziecięcą prośbę: 
"Mamusiu, ja też pomogęf* Na 
swoją prośbę atoli, otrzyma prze- 
ważnie ostrą odpowiedz matki: 
"Daj mi spokój, nie mam cza*u !" 

NNNpksra część matek tak czy- 
ni i ostatecznie nie można im 
tak bardzo za złe poczytywać, 
jeśli nie chcą mieć przeszkody 
wśród nawału pracy. Jednak po- 
lecaliby «ię, aby przy sposobno- 
ści przyjmowały taić chętnie ofia- 
rowaną im pomoc. Dzieci tak się 
cieszą, kiedy im wołno "poma- 
gać" i szkoda doprawdy, tłumić 
w zarodku tę wielką gotowość do 
pomocy i usłużność, jaką już^ob- 
jawiają cztero lub pięcioletnie 
dzieci. Warto się przekonać. 

Daj. matko, swej córeczce lub 
synkowi ściercczkę do ręki i po- 
każ im jak mają obcicrać nogi n 

Stołu. A może same już to pod- 
patrzyły i umieją zrobić dokład- 
nie.' W stystko, co jest nisko. mo- 

że im matka zostawić, a niepo- 
trzebuje schylać się po to ^ma. 
Dla niejednego malca stanowi to 

zabawkę, gdy m<~*żc z podłogi 
zbierać strzępki papieru; dorośli 
nie uważają za nadzwyczajni 
przyjemność zbieranie okruszyn, 
gdy tymczasem dziecko zapatru- 
je się na to, jak na jakiś urząd 
honorowy. Wogóle tmljicm jest 
sądzić, że dzieci umieją tylko 
‘brudzić* wszystko. Trzeba nie- 
raz widzieć, jak taki malec do- 
brze szoruje, gdy mu się pozwoli 
“pomagać”. 

A w kuchni, ileż to znajdzie się 
do czynienia dla rączek dziecię- 
cych! Przypomnijmy tylko, jak 
wielką przyjemność sprawia im' 
obieranie kartofli, mielenie ka- 
wy, tarcic chicha itd. Trudno tu 

wszystko wyliczyć, ale rozsądna 
matka będzie wiedziała, gdzie i 
kiedy korzystać z pomocy swo- 

ich maleństw i z pewnością każ- 
da będzie się cieszyła z “wspól- 
nej pracy”, chociaż z początku 
musi się uzbroić w cierpliwość. 

Pominąwszy jednak przyjem- 
ność, dzieci skorzystają wiele 
przc-ż zajęcia w go-podw>t\\ ie. 
Ile !zi się w nich przez to zmysł 
do porządku i cz\>t<»ści. ćwiczy 
się zręczność, a nadto, co zimą v\ 

ciasuem mieszkaniu jest ważne, 
mają one przy kręceniu się w go- 
spodarstwie ruch pożądany. Co 
do siły i ochoczości roboczej 
dzieci, nie można stawiać ,wiel- 
kich wymagań, jest rzeczą jasną 
i rozsądna matka będzie wiedzia- 
ła. W jakich warunkach z tej po- 
mocy korzystać. 

Z życia kobiet. 
Duchowną akademię dla kobiet 

postanowiono /organizować w 

Petersburgu. Projekt ten powstał 
z inicjatywy Arcybiskupa Ser- 
giusza w 1'inlatulyi. Zanim Du- 
ma i Rada Państwa zatwierdzą 
plan tej akademii — postanowio- 
no otworzyć "duchowne kursy” 
przy kursach pedagogicznych dla 

dziewcząt. 
W Helsingforsie. przy uniwer- 

sytecie składała egzamin ostate- 

czny z teologicznego fakultetu 

pierwsza kobieta, Bemlla lva>ka. 
Ponieważ jednak prawo nie po- 
zwala jej na urząd pastora — 

pr/eto zamierza pracować w dzie- 
dzinie szkolnej. 

Praca społeczna. We Wrocła- 
wiu grupa "Zw iązku, kobiecego 
żydówek'^ otworzyła klub dla 

dziewcząt pracujących w ręko- 
dzielnictwie. Ma on być ogni- 
skiem kształcenia i wypoczynku. 
Miesięczna składka wyniesie 40 

fenigów. Za to dziewczęta otrzy- 
mują pogadanki, wieczorki mu- 

zyczne. deklamacyjne i inne po- 

uczające rozrywki. Czas pokaże 
jaką jot tendeneya. 

Związek modystek berlińskich 

zamierza zorganizować Wszech- 
nietnieckic Stowarzyszenie mo- 

dystek — dla szerszego rozwoju 
instytucji i zaspokojenia potrzeb 
swych członkiń 

Wykłady dla Turczynek. AY ce. 

la podniesienia ‘•^►łeczncgo i in- 

tclektualnego poziomu kobiet 
tureckich, zaprowadzono na uni- 

ersytecic w Konstantynopolu 
•pccyalne wykłady dla kobiet, 

O prawach kobiet-lekarzy w 

Rosyi. — Do gubernatorów w 

Krók+twic ToNkiem nadszedł o* 

kólnik od głównego inspektora 
lekarskiego treści następującej: 

"Niektórzy gubernatorzy zwr<»- 

cili się do minister) um spraw 
ś. 

wewnętrznych z zapytaniem czy 
kobiety lekarze mają prawo do- 
konywać sekcyi sądowych, ob- 
dukcyi i spełniania czynności 
ekspertyzy sądów o-lekarskicj. 
Powód do poruszenia tej sprawy 
lały niejednokrotnie wypadki, iż 
sędziowie śledczy, gdy brak jest 
lekarza powiatowego, nie chcą 
wzywać do czynności tych kobiet 
lekarzy, posługując się jedynie 
mężczyznami lekarzami i w tym 
celu odrywają ich nieraz od pra- 
cy, zwłaszcza szpitalnej, do 
miejsc wypadku odległych nieraz 
0 kilkadziesiąt wiorst. Ministe- 
ryum spraw wewnętrznych uzna- 

je. iż z mocy art. 44 ustawy le- 
karskiej z roku 1005 kobiety-le- 
karre mają wszelkie prawa doko- 
nywania czynności sądow’o-lc- 
karskich i z tego powodu zw/ó-1 
ciło «ię do ministra sprawiedli- 
wości, by sędziowie śledczy po- 
sługiwali się na równi lekarzami 
jak i lekarkami.” 

Minister sprawiedliwości w 

1 odpowiedzi podziela całkowicie 
wywody ministra spraw wewnę- 
trznych co do prawą spełniania 
samodzielnych czynności przez 
kobiety-lekarki, zastrzega jed- 
nak. żc dokonywanie sekcyi, ob- 
dukcji i ekspertyz należy do o- 

bowiązków lekarzy powiato- 
wych. miejskich lub policyjnych, 
w tych wszakże wypadkach, gdy 
z jakichkolwiek przyczyn leka- 
rze ci, pozostający na służbie pu- 
blicznej, nic mogą stawić się na 

wezwanie sędziego śledczego ilo 
czynności urzędowych, wówczas 
wolno jest żądać w tym względzie 
pomocy od kobiet "lekarek, na ró- 
wni 7. lekarzami wolnopraktyku- 
jącymi lub wojskowymi. 

MURZYNKI A KULTURA. 

Stanowisko społeczno obywa- 
telskie kobiety zależy w znacznej 
mierze od stopnia rozwoju rasy i 
stosunku jej do państw, krajów, 
narodów, z którcmi los byt jej 
zespolił. 

Murzynka od niedawna stanęła 
na tym przełomie x dziejowym, 
kiedy silniej, niż kiedykolwiek, 
zaciążyły nad nią wieki niewoli. 

I*o dobie wyzwolenia zdobyli 
ojcowie jej, bracia, mężowie ró- 
wność polityczną, w literze pra- 
wa przynajmniej, faktyczne bo- 
wiem obywatelstwo i uspołecz- 
nienie “czarnych** należy do imc- 

ziszczalnych na razie marzeń, 
których urzeczywistnienia, jak 
klęski najcięższej, obawiają się 
biali. 

Nic będąc równouprawniona 
przez kodeks państwowy, zc-zła 
w stosunku do mężczyzn rasy 
swojej na poziom jeszcze stokroC 

niższy, biż dawniej. Życie jej 
stało się jednem. nie do przenie- 
sienia brzemieniem upokorzeń, 
krzywd, obelg. 

*Zdawało się, że niema już dla 
niej ratunku, bo od białych zdo- 
była jedynie wzmożoną manię tt- 

ganiania się za latałaszkami i 

świecidełkami, do których ma 

wrodzone up<Klobanic. 
Za czasów ogólnej niewoli — 

miała murzynka chatę swoją, w 

której mieszkała z całą rodziną, 
strażniczka ogniska, dumna z roli 

przyznanej jej od wieków. 
Nic z tego teraz. Rozpadły się 

chaty, pogasły znicze. W wyna- 
jętych izbach — ciasnych, dusz- 
nych, małych — gnieżdżą się ro- 

dziny całe: jedne na drugich w 

nieładzie i gwałcie, w krzyku i 
pisku dzieci, które wyrzuca str 
na ulicę, żeby nic zabierały miej- 
sca. 

Nie trzeba mieć zbyt bujnej, 
wyobraźni dla wystawienia sobie 
czcm staje się moralność w podo- 
bnych warunkach. jakim san- 

kcyoin praw i reguł obowiązują- 
cych podlega obyczajność. 

Znienawidzona, poniżona i na- 

To jest 
lini- 

m ent z 
nie zachwia- 
nym rekor- 
dem 45 lat 
pom yś lności. 
Motecie rozpo- 
znać prawdziwy 
po marce kotwi- 
cy. 

F. Ad. Richter 
• e*. 

7440 WasbingłM >L 
Ntw Y«rk («) 

piętnowana przez środowisko 
swoje, straciwszy kąt własny, o- 

glusza się murzynka błyskotka- 
mi i, tonąc w zbytku, w lenistwie 
w rozpuście, pracę uważa jedynie 
za zło konieczne za najmniej po- 
dziwy sposób zdobywania środ- 
ków do życia, nierównie pośled- 
niejszy od kradzieży i innych 
występków. 

Znalazłszy się wobec nowych 
warunków bytu, z nieprzypoto- 
wanem zgoła sercem i umysłem, 
stanowi najbardziej poroniony, 
jaki tylko wyobrazić można pro- 
dukt cywilizacyi. 

Długie lata miną, nim zdoła 
wyrwać się z tępo poniżenia i 

i nietylko w swojem otoczeniu — 

lecz w obliczu całej ludzkości 
odzyska właściwe sobie stanowi- 
sko. 

podniesienie murzynki jest 
sprawą życia i śmierci zarówno 
dla jej własnej rasy, jak i dl.i 
przyszłości białych w Ameryce. 

Na całej linii odbywa się już 
dziś praca nad wy dźwignięciem 
kobiety czarnej z hańbiącej ot- 
chłani. w jaką wpędziło ją życie. 

Cywilizacja jej — to zadanie 
olbrzymie, a pierwszy krok już 
zrobiony. 

ROZMAITOŚCI. 
Pomnik Maryi Konopnickiej. 
W sprawie budowy pomnika 

Maryi Konopnickiej odbyło się 
we Lwowie posiedzenie komite- 
tu pod przewodnictwem profeso- 
ra Kallenbacha. Między innemi 
uchwalono tekst odezwy, która 
wydrukowana w tysiącach e- 

gzcnrplarzy, ma być rozrzucona 

po wszystkich ziemiach Polski i 
przypomnieć o niespłaconym 
długu wielkiej poetce. Pomnik 
ma być wzniesiony na grobie po- 
etki na cmentarzu lwowskim. 

Do znoszenia boleści udzieliła 
natura mężczyźnie siło, kobiecie 

1 cierpliwość. 
i r~ 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY. 

Oprócz "Zgody" tygodniowej Zwlą- 
cek Narodcwy Polski wydaje Jeszcze 

| DZIENNIK ZWIĄZKOWY, 
pismo codzienne, polityczne, społecz- 
ne I literackie. Prenumerata wynosi- 
ła dawniej $3.00, a obecnie została 
zniżona na $2.00 rocznie. Półrocznie 
wynosi $1.00, a' kwartalnie 60 .cen- 
tów. 

Dziennik Związkowy wychodzi co- 
dziennie o 8-mlu stronicach, Jest na> 
tahszem pismem potsklem w Amery- 
ce, kosztuje bowiem prawie tyle, co 
gazeta tygodniowa. 

Kto chce poznać wartość I pożyte- 
czność Dziennika Związkowego, niech 
nadeśle swój adres, a otrzyma darmo 
kilka numerów na okaz. Bracia Zwlą» 
kowcy, popierajcie swoje własne 
dzienne pismo przed wszystkleml In 
neml. 

Adres: 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY 
1406—1408 W. Diyislon et 

Chicago, III. 
Potrzeba dla Dziennika agentów we 

wszystkich osadach polskich. Prosi- 
my zgłaszać się po informacys | w» 

Szkoła Akuszeryl 
!»«aka ilumrl w Jujkn Polak a 

<ła( araw I 
kW Po 

» JM7»» Polak a pa 
kakaklrh Po hlliaaa" .««• "lY* Caraa- 
k> prosa* r>1aa< 

Dr. J6i«V Kkilowakl 
4100 m. A4m •«. Ofclaai ■i*, m. j 

Kalendarz Związkowy 1914 po 20c 
Z PRZESYŁKA 

Do nabycia w Adm. Pism Związkowych. Mamy jeszcze 200 egzemplarzy. 
Spieszcie się z zamówieniami. Adresować: 

DZIENNIK ZWI4ZK0WY. 1406 W. Dtyision St. Chicago, III. 


