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CIEKAWA KSIĄŻKĄ 
Wychodzące w Warszawie pis- 

ano kobiece „Bluszcz” zamieściło 
artykuł, w którym omawia treść 
pewnej starej już bardzo książę- 

[ czki, bo wydanej tenni już z górą 
lat trzydzieści, pióra pani Ka- 
lateńskiej. Treść tej książeczki 

I jest tak bardzo zajmująca, sądzę 
więc. że zainteresuje Szanowne 
Czytelniczki, przytaczając z niej 
niektóre wyjątki i zdania. 

„Natura cala, to jest wszeeh- 
świat — pisze więc pani Kit mień- 

i ska — rozwinięta jest na zasadzie 
i jednej niespożytej siły, uzdolnio- 

nej do wytwarzania różnorodnych 
czynnych składników, zostają- 

! oyeh w ścisłym ze sobą stosunku, 
inaczej istniećby nie mogła, a tom 

l mniej obracać się w kole wieezno- 
\ śei. Niemoc, słabość, niedołęstwo 
I■— zjawiska siły negatywne, zna- 

ne tylko 'światu ludzkiemu ,bo w 

Jjcgo łonie wylęgłe, nie zaś światu 
powszechnemu — w składzie jej 

( (siły) miejsca mice nic mogą i nie 
imają; działając bowiem wstecz- 
nie na ruch jej postępowy, tamo- 

wałyby jego rozwój i wywołaćby 
musiały prędzej czy później stag- 
nncyę, główny stopień niccstwa. 

"We wszechswiecie zaś .zacząw- 
szy od słońca aż do ludzi, od ludzi 
aż do żyjątek mikroskopijnych — 

wszystko jest wielkie, potężne, bo 
ma odrębną indywidualność i ży- 
je życiem zupełnem, w sobie skoń- 
czonetn — wszystko jest siłą! 
Wice teź i w przyrodzie pleć mę- 
ska to siła swojego rodzaju; płeć 
żeńska to fakn sama siła w zakre- 
sie swego istnienia. Obie te płcie, 
będąc w sobie skończone i nic po- 
trze bujne zapozyczac się wzajem, 
ż.‘hv były, istniały i działały, nie 
dopełniają się, jak się to pospoli- 
cie mówi,.lecz zespalają, gdy dla 
celów rodzinnych, twórczych, za- 

wiązują węzeł życia nierozerwal- 
ny.” 

Autorka wspomnianej broszur- 
ki, wyswabad/.ając umysł kobiety 
7. niewoli i snu letargieznego, w 

jaki wieki kultury ją pogrążyły, 
głosi wieść o uczłowieczeniu ko- 
biety, o pozostawieniu jej na 

miejscu, ani poniżej, ale obok 
mężczyzny. Nie żąda też dla niej 
tronn królowej, bo wie. że tron 
ten zamienia się po ślubie w sza- 

tni — ale wyprowadza ją na sze- 

rokie pole czynu, wiedzy i świa- 
domości, które to ongi przymioty 
były Jpj własnością utraconą przez 
przemoc i brutalny gest pana. ,,U- 
twierdzaja nas w tem przekona- 
niu — pisze pani Kamieńska — 

ślady pogrzebanych przez długie 
wieki na Wschodzie i Zachodzie 
mytów i jedna nakoniee z najdaw- 
niejszych genetycznych kronik, 
której świat cywilizowany dotąd 
hołduje: pięcioksiąg Mojżesza. | 
lak, według niej, do pojawienia 
się kobiety ruchy życiowe ni',7czv- 
smy aa tylko wegetacja jałowy. 
Życie doprowadza go do snu glę. 
bokiego ,z którego obudzą nic ów 

pierwszy myślący rozumnie twór 
boży do rzeczywistego życia, gdy 
czcza ,a laknaea pierś jego (co o- 

kreśla n«in. jak sadzę, alegorycz- 
ny obraz wyjętego żebra) odnaj- 
duje tętno uczucia własnego w ży- 
ciu nowego tworu — w kobiecie. 
1 inysł jego opromienia wtenczas 
światło wiedzy, dotąd dlań nieist- 
niejącej; nabywa on świadomości, 
że ziemia, to jego dziedzictwo, że 
duch i krew jego utnożebnione do 
uwiecznienia się we wlasnein po- 
tomstwie — to nieśmiertelność. 

Kobieta więc staje sic bodźcem, 
dajijcym mu samowied/ę pr/ymio- 
tow, będącej w ścjałcj analogii z 

przymiotami łtoga, \ie uczynił 
więc Bog biblijny mężczyzny rn 

dzieielcm kobiety, jak to ogólnie 

dowifKr usiłują, ani dał rau ją w 

|K>siihiani«>, jako dopełnienie jego 
| saincgo; w pierwszym bowiem ra- 

zie nie odbierałby mu zasługi czy- 
nu twórczego, spuszczając nań 
sen, i dokonywując operneyf 
twórczej sam. W* jego współu- 
działu: w drugim razie utworzył- 
by go połowicznym, niezupełnym, 
a tetnsamem rzuciłby skazę na 

własne dzieło, które przecie na- 

zwał dobrem. 

Kobieta zatem nie została 
dodaną w pomoc osobowości męż- 
czyzny. lecz stała się spółdziedzi- 
czką czynów i dzieł ludzkich. Wy- 
raźnie dowodzi nam tego Biblia, 
w której bóg powiada: uczyńmy 
pomoc jemu podobną — to jest ta- 

ką samą. jak on. dla celów, które 
w swej mądrości zakreśla, w prze- 
ciwnym bow iem razie, powiedział- 
by: ,.uczyńmy pomoc dla niego.” 
Komentowali różni ludzie ten u- 

| stęp z biblii. Aleksander Dumas 
syn—na końeowo różnera stał sta- 
nowisku. ale na umotywowanie go 
raeyonalne—zabrakło mu przeko- 
nywujących argumentów’. Czas 
obszedł się też z nim bezwzględnie 
— wmosck zaś pani Kamieńskiej 
doczekał sio usankeyonowania sa- 

ma koniecznością życia i równo- 
wagą wszechświata, której nam- 

szye na długo nie zdoła ani czło- 
wiek .ani narody. Bardzo ciekawą 
jest hypoteza o początku niewoli 
kobiecej — wysnuta z faktów hi- 
storii — a sięgająca epoki, kiedy 
ludy rolnicze, osiadłe, prawi spad- 
kobiercy raju, (jeśli rajem nazwie 
my nie jakieś zjawisko nadnatu- 
ralne. lecz miejsce obfitujące w 

płody ziemi, urodzajnej) — zmie- 
niły się z biegiem czasu w plemio- 
na koczownicze wyrosłe — z po- 
tomków Kaina. Nie mniej intere- 
sująco opisuje autorka pierwsze 
chwile bytowania człowieka na 

ziemi — wynosząc kobietę natu- 

ralnym porządkiem praw ,do god- 
ności wynalazczym, pionierki 
i t. d. 

A więc pierwsza kobieta szu- 

kająca kolebki dla swego dziecię- 
cia, położyła niechybnie pierwszy 
węgielny kamień podwaliny ludz- 
kiej stałej siedziby. Któż., jeśli nie 
ona odkryła ziarna zbożowe, igra- 
jąc wśród lak r. niemowlętami i 
przekonała się o ich użyteczności, 
utworzywszy z nich papkę dla 
zgłodniałej rodzinnej rzeszy, zapo- 
inocą naturalnego młyna: zębów i 
śliny? Kto, jeśli nie ona .ziarna te 
zebrała skrzętnie i zasiała w po- 
bliżu siedziby, dając tym sposo- 
bem początek rolnictwu? Nie onaż 
to także urządziwszy schronisko 
dla siebie i dzieci — porobiła o- 

twory do wnijścia i wpuszczenia 
światła i powietrza, dokonywająe 
wynalazku budownictwa? Nie o-, 

naż to jeszcze, zrozpaczona krzy- 
kiem niemowląt w ciemnościach 
nocy. natężyła swe siły, by wspa- 
niały żywioł, jaśniejący w błyska- 
wicach i piorunach ująć w swe 

posiadanie i przechować go w (Ło- 
niowem ognisku .jako relikwie i 
świętość? ł tHk dalej i dalej, w 

ten sam sposób zdobywa kobieta 
nic i wiąże ją i splata, tworząc 
tkactwo, ona wchodzi na drogę 
odkryć, mających na celu, uzasob- 
nicnie siedzibnego kąta w sprzęty 
pożyteczne.” Ho. czyż mężczyzna, 
zajęty łowami i obroną przed 
zwierzętami —mógł tych wynalaz- 
ków dokonać? To też narody rol- 
nicze. osiadłe, przez wdzięczność 
podniosły kobietę do potęgi bóst- 
wa i uczciły w postaci takiej Izy- 
(IV, ucrery, Westy, Kunatory, 
Hhawani, Minrrwy itd. Ho i w 

•'wiecie ducha większa część zdo- 
byczy lud/kość zawdzięcza kohic- 
bie; ona bowiem otoczona grnma- 
dn d/inei, mając potrzebę być po- 
jętł) i zrozumiany, większy niż mę- 
żczyzna — pierwsza niechybnie 
odkryła źródło mowy. I to chyba 
najpewniejszy argument, najsku- 
teczniejsze odparcie zarzutu rze- 

komej niższości umysłowej kobie- 
ty — bo. gdyby szła ona była da 
łej w tym Karnym kierunku, gdy- 
by dozwolono jej pracować samo- 

dzielnie nie krępując ruchów, nłs 
wtłaczając siły narzucone ramy — 

ludzkość- nie miałaby prawa za 

przeczuć zasług jej w rozwoju 
wiedzy — jakto dotąd jeszcze czy- 
ni sic wł>rew prawdom historycz- 
nym i psychologicznym. 

Przechodząc koleje wszystkich 

narodów i ich stosunek do kobie- 
ty — spisując barwnie to przewa- 
gę jej. to jarzmo — p. Kamieńska 
dochodzi w kon k lu/y i do trzech 
punktów, trzech zadań, które re- 

forma kobiety ma do spełnienia: 
1) Określenie ścisłe natury ko- 

biecej i wyśledzenie jej wyłącz- 
nych własności 

2) Zwrócenie kobiecie główne- 
go przywileju społeczeństwa: oko- 

bistej wolności, z prawem zacho- 
wania go od kolebki do śmierci, 
tak jak posiada je mężczyzna. 

3) Ułatwienie środków, dają- 
cych możnośt rozwinięcia jej zdol- 
uości wszechstronnie, w celu u- 

czynienia z niej pożytecznego 
członka rodziny i apołec/.eńatwa 

No, na szczęście punkt drflgi i 
trzeci jest już na lepszej drodze, 
niż przed laty trzydziestu, mamy 
już całe szeregi uczących się na 

uniwersytetach — brak nam tyl- 
ko dotąd “ogółu” uświadomio- 
nych kobiet .dusza bowiem wię- 
kszości tak zrosła się z więzami, 
że dźwiga je równie chętnie, jak... 
bransoletki. 

I zdaje się. że teraz już nic do 
mężczyzn apelować należy, ale 
właśnie głównie i wyłącznic do 
kobiet o prawa człowieczeństwa 
dla kobiet. 

Ze świata 
-- 

AGITACYA ZA SŁUŻBĄ WOJ 
SKOWĄ KOBIET WE 

FRANCYI. 
Młoda studentka uniwersytetu 

paryskiego, panna Pischerówna. 
córka profesora uniwersytetu, roz 

poczęła w Paryżu agi tacy ę wśród 
swych rówieśniczek za służba woj. 
"kową kobiet, stawiając jako tezę 

i ł* zarówno bogate. ubo-rie 
panny w wieku, gdy czekają na 

męża. chętnie zgodzić-się winny 
ua dwuletnią służbę dla ojczyzn v, 
która dla nich stanowić będ/ir je. 
dynie miłą rozmaitość w szarzy*- 
nie życia. Projekt znalazł ogólny 
poklask i niedługo zredagowano 
petreyę do rządu, na której w 
krótkńn przeciągu czasu znalazło 
sie 12.000 podpisów, o gmożliwic- 
; ie służby wojskowej tU;*. kobiet. ; 

Petyeyę tę wręczył poseł Driant, 
.prezydentowi ministrów, n ten I 
ministrowi wojny .Oryginalny pro- 
jekt oświadcza sic za dwuletnią 
służbą wojskową kobiet w wieku 
od 18 do 20 roku życia. Oddziały 
kobieee mają być w razie wojny 
użyte do służby wewnętrznej kra- 
ju na oehotnika zas w linii wojen- 
nej. 

Jaki będzie los projektu, dziś 
przewidzieć się nie da. Obok zwo- 
Icnikńw wytworzył się już bo- 
wiem poważny zastęp przeciwni- 
ków, zwalczających go w imię do- 
bra moralności uowycb zastępów 
wojennych. 

KOBIETA OCALA DWA ŹYOIA. 
Z Sioni City, Iowa. donoszą, żc 

pani H. C. SiminKowa z Omaha i 
Karl Pricc z Sioin City wybrali 
sif czółnem na ijby na rzekę 
Sioux. Czółno jednakowoż akur. 
kiem silnego prądu przewróciło 
aię i nietortuni wycieczkowcy 
wpadli do głębokiej, rwącej wody, 
n żc pływać oboje nic umieli, prze- 
to groziło im utonięcie. Wypadek 1 

ten dostrzegła jednak z brzegu 
panna Dora Orabbe i nie namyśla- 
jąc się wcale wskoczyła do rzeki, 
śpiesząc tonącym z ratunkiem, 
bohaterska dziewczyna dotarła do 
tonących i ocaliła ich od niechyb- 
nej śmierci. 

I 

ZOON WYBITNEJ POLKI 
I>nia 18 z. id. /.marla «-f Wro- 

sła w ku ś. p. Izabela Zbigniewaka. 
była przełożona zakładu wyrko- 
wawezrfo z koła tak zwanych .en 

tuzy a stek grupujących się oko- 
ło Narcyzy Żmichowskicj. Irodzo- 
na w Ostrołęce ,w roku 1«:t0, ś. p. 
Zhiegniewska całe swoje życie po- 
świeciła na usługi współrodaków. ; 
w szczególności zań młodego poko- 
lenia kobiet, którym wpoiła szcze- 
re umiłowanie kraju i najwznio- 
ślejszych ideałów ludzkości, /mar. 
ła była gorącą przyjaciółka Zmi- 
cłiowskiej, a nadto zażyłe utrzy- 
mywała stosunki z wybitnymi 
przedstawicielami literatury, aztu- 
ki iprae społeczno-obywatelskich 

UWAGI. 
Rodzice! uczcie dzieci mówić, 

czytać i pisać po polsku! 
• * • 

Rodzice, czy pamiętacie o tom. że 

odpowiedzialność spada na was, 
jeśli synowie lub córki wasze WRtę 
pują do organizacyi obeona rodo- 
wych, gdzie się wynaradawiają ? 
Związek Narodowy Polaki jest or- 

gamzacyą, która budzi ducha na 

rodowego, pielęgnuje nasze idea- 
ły; zadauiein jego: praca dla Oj- 
czyzny; przestrzegajcież więc, a- 

j bv dzieci wasze wstępowały do 
j Związku Narodowego Polskiego ! 

Zdarza się czasem, że w gru- 
pach żeńskich są nieporozumienia 
i waśnie, dla załagodzenia których 
potrzeba aż intcrweneyi osób 
trzecich. Nieporozumienia te bio- 
rą najczęściej swój początek w o- 

sobistej antypatyi lub uprzedze- 
niu poszczególnych członkiń. 

Smutny to objaw; gdybyśmy al- 
bowiem zawsze miały w sercu i 
myśli jedynie pracę dla dobra Oj- 
czyzny, organizacyi i społeczeń- 
stwa, to nie stałoby ani czasu, ni 

miejsca, ni chęci na sprzeczki i 

nieporozumienia. Lecz trudno — 

natura ludzka jest ułomna! deśli 
już więc zdarza się jakie nieporo- 
zumienie w którejkolwiek grupie, 
członkinie starać się powinny u- 

silnic. załagodzić je tak, abv na- 

wet słuch o tem nic przedostał się 
poza obręb danej grupy. Ody jed- 
nak sprawa się zaostrza i potrzeb- 
ną jest interwencja osób trzecich, 
to członkinie interesowanej grupy 
zwrócić się winny — dla dobra 
wszystkich Związkowczyń — o 

radę i poiuoe do kobiet ,a nie do 
mężczyzn. Przecież to wstyd dla 
nas. aby aż mężczyźni musieli raz- 

I strzygąc spory między nami. Ma- 
my przecież naszą Szanowną Ko- 
misarkę tpaniij. Walcryę Lipczyft- 
ską, którn lak juk inatkn prawdzi- 
wa, wyrozumiale i wrdocinip po- 
godziłaby pnwaśnione rodzeńst- 
wo. Mamy w Zarządzie Central- 
nym dwie Siostry Dyrektorki; ist- 

nieje Wy dział Kobiet, a wreszcie 
jest tyle poważnych, rozsądnych 
kobiet w naszej orsranizaeyi, któ- 
rehy z pewnością potrafiły załat- 
wiał* sporne kwestye kil ogólnemu 
zadowoleniu stron interesowu- 
nyeh. w następstwie czego nie za 

służyłybyśmy na smutna opinię ze 

strony mężezyznże kobiety je- 
sze/e nie dorosły do tego. aby się 
same rządziły.” 

Powtarzam raz jeszcze, że 
wstyd to <lla wszystkich Zwią/ko- 
wezyft, jeżeli waśnie i nieporozu- 
mienia między nami. rozstrzygać 
mają mężczyźni! 

Tych parę uwag nie powinno 
nikogo obrazić; jestem prawie pe- 
wną, że wszystkie Siostry przy- 
znają mi słuszność. To ,cn skreśli- 
łam powyż dyktowało mi serce, 

gdyż pragnieniem mojem i stara- 
niem jest. abyśmy stały na takim 
poziomie, aby postępowanie nasze 

było bez, zarzutu, aby — gdy kto- 
kolwiek powie; ..to Związkowezy- 
ni!” — równało sie znaczeniu: 
„to prawdziwa kobieta!” 

Zgody i jedności .polda/ania • 

wyrozumiałości potrzeba. CJdy po- 
damy sobie dłonie szczerze i ser- 

decznie do wspólnej pracy. gdy 11- 

wazsó się bodziemy za siostry. a 

nia za współzawodniczki. gdy 
przyświecać nam jedynie będzie 
ceł jaany i święty, gdy odrzucimy 
na ł*ok antypatyc i uprzedzenia 
to z ptewnośejj w żadnej grupie 
nie zajda nieporozumienia, do u- 

śrnierzema których potrzeba aż 
pomocy innych. 

* * * 

Nauka w szkółkach wakacyj- 
nych idzie raźnym trybem. Sale 
szkolne przepełnione naaza dziat- 
wa : aż radość ogarnia, patrzae, 
jak ona garnie się do nauki języ- 
ka polskiego j historyi kraju oj. 
czystego Przy końcu sierpnia od- 
będą się we wszystkich szkółkach 
popisy publiczne, przekonać się 
więc będą mogli naocznie wszys- 
cy, ile dobn-go szkółki te działa ja 

Sa głupstwa przyzwoicie powie- 
rłziane, tak jak sa głupcy przyzwo- 
icie odziani. 

WIADOMOŚCI ROŻNE. 
ZJAZD KO BIST POLSKICH 

W KKAKOWIS 

Nifdawno obradował w sali 

Towarzyatwa Wzajemnych Ubez- 
pieczeń — Drugi Zjazd Kobiet 
polskich, zwołany prz.cz. krakow- 
skie zrzeszenie pań p. t. „Gości- 
na " Zjazd by! dość liczny i po- 
święcony był głównie omówieniu 
rękodzieła i handlu w Polsce. — 

Przybyło około dwieście pań ze 

wszystkich stron Polski, /jazd za- 

gniła pani Zdziechowska. poczęto 
wybrano prezydyum : przewodni- 
cząca pani Anna Suchecka, zastę- 
pczynie pani Claremwa. Aleksan- 
dra i Zofia Zuk Skarszewska: se- 

kretarki panie Jadw iga Knglerto- 
wa i prof. Zdzieehowska. 

Przewodnicząca pani Suchecka 
odczytała następnie telegram od 
Koła ziemianek w Poznaniu z ży- 
czeniami dla Zja/du. 

Pierwszy referat o stanie rze- 

miosł w Królestwie Polakiem wy- 
głupiła pani Englert owa. Referen- 
tka stwierdziła, ze stan rękodzieła 
ł»od zaborem rosyjskim nie jest 
świetny z powodu konkurencyi 
w ielkiego przemysłu, braku |*/ed- 
aiębiorczoaci u polskich rekod/ieł- 
ników. niskiego stopnia ich zawo- 

dowego wykształcenia i braku or- 

ganizacyi zbytu. Referentka «- 

świadczyła sic za zawodowymi 
związkami kobiet, pracujących w 

rzemiośle. Związki takie byłyby 
pożądane dla uregulowania czasu 

nauki dla dziewcząt oraz ilości go- 
dżin dziennej pracy. 

Red. „Przemysłowca*’ z Pozna- 
nia p. Kuoik w obszernym, grun- 
townie opracowanym referacie 
dał obraz rozwoju rzemiosła pol- 
skiego pod zaborem pruskim. «- 

raz przedstawił ciężkie wnrnnXi. 
wśród jakich polscy rąkodzielni 
ey. bojkotowani przez rząd w Po- 
znańskiem pracują. 

Kefernt o stanic rzemiosła w 

Galieyi wygłosiła pani Huhi^ztn 
ua. dalej na niedzielnein żebranin 
mówiła pani Kisielewska o warto 
sei ekonomieznej r/.cmio*ła i jego 
zuaif/.eniu pod w/.gjędem narodo- 
wym. Pani Kleniewska mówiła o 

dojdzie. ,ja ko ezymJui urychowaw- 
ezym; pani Andrzejown księżna 
Lubomirska przednia wiła piękny 
rozwój .Spółki wyrótłÓw ubrań ko 
bieeyeh we T.wowio i rnleeała za- 

kładanie podobnyeh organizacji w 

inny eh miastaeh. 

Obrady poświęcone były omó- 
wieniu handlu polskiego pod 
wszystkimi irzemn zaborami. Pa 
ni Zakrzewska. Hexówna i En- 
glertnwa przedstawiły w swoirh 
referatach stan handlu polskiego 
w Wielkopolsee. Oalieyi i Krółcsfc 
wie Polakiem, wzywając do szc 

rżenia hasła: Swój do swego i po 
swoje. Po południu pani Steczko- 
wska z Krakowa mówiła na temat: 
..Działalność zawodowa i stowa- 

rzyszeniowa kobiet.” Pani Zdzie- 
rhowska przedstawiła smutne po- 
łożenie kobiety polskiej na fclijsku, 
pozbawionej zupełnie swojskich 
szkół zawodowych, poczem pani 
Englertowa odczytała referat o 

działalności zawodowej i przemy- 
słowej kobiet w handlu i przemy- 
śle. a pani Bielicka przemówiła na 

temat obywatelakiego stanowiska 
kobiet w handlu i przemyśle, wy- 
kazując. że dewiza Polki-obywa 
telki powinna być oszczędność i 
praca praktyczna. 

dyskusyi przemawiał cały 
MW* pań. Uchwalono kilkami 
H«*i» wniosków, odnoszących się 
do popierania prze/, kobiety pol- 
skie swojskiego handlu, przemy- 
słu i rękodzieła, ora/, do szkół za- 

wodowych żeńakich. 
Po ukończeniu obrad zamknęła 

pani Suchecka aerdecznem prze- 
mówieniem Drugi Zjazd kobiet 
polskich. 

BIAŁA BOHATERKA 
Helena Hortonówna. ośmiolet- 

nia dziewczynka, wnuczka A. G. 
Ririglingowej. ocaliła życie sied- 
mioletniej Helenie Fordównej / 

Chicago. Kordówna płynęła cz/d- 
nem po jeziorze Devill, a cheęc 
schwytać jakiegoś motylka, wy- 
chyliła się zbytnio i wpadła w 

głębię. Ilortonówna. usłyszawszy 
krzyk rówieśnicy, zrzuciła prę 

dziutko w aiebie Riikipnwzki i 
podpłynęła ku tonącej .która już 
kilkakrotnie *ię zanurzyła w wo- 
dzie. Po długu-h wyaiłkach udało 

odważnej dzieweczce wypły- 
nąć z tonące na płyt^zę wodę, 
gdzie dorośli wynieśli je na brzeg, 
la aama bohaterka wyratowała u- 

bi^Kłogn mieaięca dwoje dzieci od 
utonięcia. 

KOBIETY W BANKOWOŚCI. 
^ olbrzymich bankach miej- j 

&kieh Londynu wiele kobiet pra- 
euje obecnie w działach dywi- 
dend i kuponów. Kobiety urzędni- 
czki sortują, znaczą i wycofują z 

obiegu kupony od rozmaitych obli-1 
rów zagranicznych. 

W każdym niemal prawic ban- 
1 ku jest trzydzieści do czterdzieś- i 
ci kobiet, zatrudnionych w po wyż-1 
szych działach, a Bank Angielski 
ma sześćdziesiąt urzędniczek. W 
banku oatatnim sortują kobiety! 
banknoty; usuwają więc zużyte, j 
a odbierają i znaczą na tnaszy-l 

i nach świeżo wybite. 
•Tak urzędniczki kobiety wyko- 

nują swe obowiązki i pracę, niech 
posłuży za dowód świadectwo na 

czelnego kaayera Banku Angid-! 
jskiego. p. E M. Harreya. który w 

sprawozdaniu awern. przedłożonem j Komisy i Królewskiej, wyraża aię 
następująco ; 

..Od urzędników bankowych 
wytną pa się w pierwszym rzędzie 
uczciwości, a następnie graeczon- 
ści wobec stron Zdawało się. że 
kobiety powyższym warunkom 
nie odpowiedzą tak. jak ine/ezyź- 
m; jednakowoż dzieje się wprost 
przeciwnie, gdyż ns kobietach u- 
rzędniczkach można polega^ wię- 
cej. niż na mę/.r_zyziiacli. Jedno 
tylko przychodzi im z trudnością, 
a to. przemawiać do swych przeło- 
żony eh w postawie stojącej. Jest 
to jednak rzecz drobnostkowa i 
nad nią też zastanawia<> się nie 

potrzebą. Faktem jest .ze kobiety 
sn tak sumo zdolne, jak i męz.czvż- 
ni.’' 

PROJEKT NOWEJ U8TAWT 
W NIEMCZECH 

^ Stanuch Zjednoczonych i w 

Anjjflii pracują kobiety i cizia*, 
czeta tylko puł dnia w sobotę, 
podczas gdy w Niemczech niema 
t.-firo ograniczenia, ustawa bo- 
uicin. uchwalona prze/ parła mant 
niemiecki w roku ]f>0* postana 

wia, że kobiet iif/.iowcząt nie wol- 
no zatrudnia'* pomiędzy godziną 
8mą wieczorem a 6-tą rano; w «o- 

boty zaś i w dnie poprzedzające 
święta mają one być zwolnione o 

godzinie piątej po południu. <>rga- 
nizaeye robotnicze niezadowolone 
są z tego stanu rzeezy, przygoto- 
wały już memoryał. który wniesio- 
ny zostanie na najbliższej sesyi 
parlamentu, że kobiet i dziew- 
cząt niewolno zatrudniać w sobo- 
ty dłużej, jak do pierwszej godzi- 
ny po południu i za dnie te mają 
one otrzymać pełną płacę. Ustawa 
ta odnosić się ma także i do dni, 
poprzedzających każde święto. 

Bryan—i równouprawnienie ko- 
biet. 

Oświadczanie Sekretarza Stano, 
Williama J. Bryana. iż sprzyja ró- 
wnouprawnieniu kobiet, wywołało 
wielo komentarzy. Gazety' mo 

przeciwne nazywają krok jego 
manewrem politycznym, obliczo- 
nym na zatarcie złego wrażeni#, 
wywołanego opinią prezydenta 
Wilsona, iz żądań kobiet wcale nie 
poprze. 

Dziennik „Philadelphia Press” 
zaznacza, że Bryan uczynił to z 

wyrachowania, albowiem wobec 
zwiększającej się coraz hardziej 
popularności sprawy kobiecej, 
chciałby pozyskaó ich sympatyę. 

Nieco odmiennie zapatruje «ię 
na tę sprawę ‘Salt Lakę Tribune’. 
W artykule redakcyjnym opowia- 
da to pismo swym czytelnikom, że 
oświadczenie Sekretarza Bryana 
spowodował pułkownik Roosevclt, 
gorliwy rzecznik równouprawnić, 
ma kobiet. Bryan lwzy bowiem na 

to. zc kobiety pójdą na lep i wśród 
płci męekiej rozwiną gorącą agita- 
cyę za jego polityką. 

Dziennik „New York World'’ 
znown. ze oświadczenia 

ftryana do eerea bra* nie należy, 
albowiem zgadza on się w polity- 
ce t. s«|»atr\pre/.ydenta 
Wilsona i ..gorzki cukierek” jaki 
aadał sprawie kobiecej prezy- 
dent, chciał on sweao oświadcza- 
niem t\lko osłodzi/. 

..Washington Star”, Denrer 
N'cwa" i „Wiehita Berno” godzą 
się. że oświadczenie H rys na jeet 
zwykłym ..Miiffem”, ale zama- 

kają równocześnie, ze posiada ©- 

no donmełe znaezcnie w walec ko- 
biet o shis/ne prawa. 

Niebywała Sposobność dla Związkowców 
-o rai d!a- 

czytelników "Dzienniki Związkowego" 
Kto nio byt w Washington!* 

na odsłonięciu pomników 

KOŚCIUSZKI i PUŁASKIEGO 
Pierwszym Kongresie Narodowym Polskim, 
niech skorzysta obecnie ze sposobności i za- 
mówi sobie, nader ozdobnie i artystycznie 

wydany 

PAMIĘTNIK WASHiNGTONSKI 
zawierajcy opisy tych uroctystoóci ora* kilka- 
dziesiąt referatów naukowych nadesłanych aa 
Kongres przez najwyhitme-szych pisarzy di a 
łączy polskich w Polsce Ponadto 'PAWI I, T 
NIK ten zawiera przeszło 120 bardzo ptąknych 
ilnstracyi osób i widoków elegancko odrobi# 
nych. Rozmiar tej p>ąkaej ksiąg. l*s»2ł 
cali, o 700stronach artystycznego drako I>z>eto 
(o fest bardzo ptąkaą psaąl«4 dla każdego do 
brego Polaka i Polki aa obczyźnie, albowiem o- 
wtecznia ono pierwszą naszą dziali Inek* palb 
tyczną w Stanach Zpdaoczonyck oraz zawiera 
artykuły naukowe, cenne wskazówki drogi, kto 
remi kierować etą mamy na przyszło*. 

Cena tego wspaniałego óz*ta soutala o bor 
nie zniżona dla Związkowców • czytelników 
“Dziennika Związkowego” tedy nie dlatego «zeby 
uprzystępnić mnie) zamożnym nabycia togo pą 
M1ĘTNIKA WASHINGTONSKIt WO po pezy 
stąpnęj cenie. 

Cna t«j U §0 

Do nabycia: 

Dziennik Związkowy 
1406-08 W. Dhnsion SL Ckicaft, UL 


