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Czuwajcie nad miodem 
pokoleniem. 

Wiele sję pisze.i mówi o obo- 
u iąrkach rodziców względem 
tnłddego pokolenia, ale to wszy- 
stko jeszcze nic wystarcza, bo po- 
stęp ku lepszemu idzie żółwim 
krokiem. Podnosiłam już kilka- 
krotnie, że odpowiedzialność za 

wychowanie dzieci spada w 

pierwszym rz.ędzic na matkę. Oj- 
ciec bowiem prawie jest gościem 
w domu. gdyż praca wypędza go 
wcześnie rano z domu i zwraca 

rodzinie dopiero wieczorem. Mat- 
ka natomiast jest cały dzień z 

dziećmi i ona też ma czuwać nad 
niemi, wychowywać jo. kształcić 
i. h tduszc i serca, by wyrosły na 

zacnych i pożytecznych obywate- 
li i stały się chlubą: rodziców, 
•‘połcczeństwa i Ojczyzny. 

Zaznaczam jeszcze raz “Oj- 
czyzny’*, bo ona potrzebuje świa- 

domych i pełnych poświecenia 
się obywateli, gdy ż tacy tylko 
potrafią rozkuć jej kajdany i od- 

zyskać dla niej niepodległość. 
Chcąc wykazać mym Siostrom 

Związkowym przystępnie — do 

czego prowadzi zaniedbanie dzie- 
cka przCz matkę, skreślę tu smu- 

tny, ale prawdziwy obrazek z 

rozprawy, jaka się odbyła przed 
paru dniami av chicagoskim są- 
dzie dla młodzieży. 

A sąd ten — to jeden z naj- 
ciekawszych na święcie! 

Fotel sędziego na podwyższe- 
niu — "Stoi próżny. Przed pod- 
wyższeniem ustawiono stół długi. 
-Z jednej jego strony siedzi sę- 
dzia Tomasz Seully. Małego on 

wzrostu i niewiele obiecujący na 

pierwszy' rmt oka. Przypatrzy-] 
wszy się rmi jednak bliżej, do- 

strzegamy mądre siwe oczy i do- 
broć malującą się na jego szczu- 

płej twarzy. Naprzeciw sędziego 
za odgrodzeniem stoi nędzny i 

blady cMopcżyna. K» lat liczący, 
a obok niego brudny i opasły 
mężczyzna w starszym wieku. 

Z przeciwnej ttronj stołu sie- 
dzi Jakób C. Dooley. były sędzia 
pokoju, a obecnie zastępca pro- 

l kuratora stanowego i oskarżyciel 
publiczny. Pan Dooley. siwiutki 

jak gołąbek, zawsze uśmiechnię- 
ty. a gdy zabiera głos. używa na- 

der trafnych i dowcipnych wyrS- 
żeń. Obok niego zjamnje miejsce 
młoda, przystojna i gustownie u- 

bratia kobieta — to panna Alicya 
Thompsonówna, adwokat i o- 

obronca publiczna, reprezentują- 
ca bezpłatnie Stowarzyszenie po- 
mocy Prawnej. Z a podwyższe- 
niem, gdzie mieści się zwykle 
pokój sędziego, znajduje się la- 

boratoryum psychopatyczne Dra 
Williama J. Hicksona i jego po- 
mocników. 

Na sali niema publiczności, 
chociaż rozpramy są jawne: — a- 

le publika nasza lubi patrzeć i 

bj.z: 
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przysłuchiwać się sensacyjnym 
sprawom, a tu są tylko ofiary 
zaniedbania rodziców, nędzy i 
błędów ludzkich... Takie kwe- 
stye nic działają przecież na 

przeczulone nerwy przeciętnych 
obywateli! 

Starego, brudnego mężczyznę 
i opuszczonego, bladego chłopa- 
ka -zaprzysiężono. 

Mężczyzna — łamaną angiel- 
szczyzną opowiada "swe boleści*' 
głosem zachrypniętym, zapewne 
z powodu nadużywania trunków 

“Siedziałem w salunie przy 
stole i czytałem gazetę. Xa po- 
dłodze obok położyłem moje za- 

winiątko. a było tam: para trze- 

wików, ubranie, brzytwa i przy- 
bory do golenia. Ten chłopiec — 

tu wskazał ręką na nędznego 
chłopczynę — zakradł się do me- 

go zawiniątka, porwał je i u- 

ciekł.*’ 

*Lzy widział pan kiedy 
przedtem tego chłopca ?” — ba- 
dał sędzia. 

— "Surę. Znam go r»d małego, 
bo jest on moim "jakimś kuzy- 
nem'* — opowiada świadek. 

Teraz kolej na chłopca. Patrzy 
on sędziemu prosto w oczy i ze- 

znaje : s 
— "Tak, ukradłem to zawiniąt- 

ko. Brzytwę i przylwry do gole- 
nia wyrzuciłem. Trzewiki i u- 

branic zastawiłem za 50 centów, 
by kupić sobie jedzenie. Byłem 
głodny, bardzo głodny... 

— "C.dzie mieszkasz?’’ — py- 
ta sędzia. 

— "W Chicago jestem dopie- 
ro miesiąc. Mieszkam pod gołem 
niebem... w parku. Pochodzę z 

Wisconsinu. Rodzice moi mie- 
szkają w O.... Wis. Mają tam 
kilka akrów gruntu. Ojciec słu- 

ży u farmera, a w domu nie mam 

co robić, gdyż jest starszy brat 
i dwie siostry. Nikt się tani zresz- 

tą o mnie nic troszczył, a więc 
poszedłem szukać pracy. Nic mo- 

głem jej znaleźć i chwyciłem się 
kradzieży', bo.... 
-“A doszkół chodziłeś?” — 

przerywa mu sędzię. 
— “Tak. dwa lata do parafial- 

nej. Może byłbym się dalej uczył, 
ale nikt o mnie nie dbał...” 

— "Czy w O... już kradłeś?” 
— Tak. małe rzeczy, jak ba- 

togi, nożyki, zabawki i tytuń...” 
— “A rodzice to widzieli?” 
— “Czasem widzieli, czasem 

nie. Raz ukradłem u sąsiada jaja 
i przyniosłem matce, ale ona mię 
pochwaliła i wieczorem dała ka- 
wałek ‘'cake'a'\ który był prze- 
znaczony dla ojca.” 

— “Czy miałeś już jakie kio-' 

poty ze sądem ?” 
— “Tak. w jednej małej miej- 

scowości w Michiganic; ja i 
dwócli chłopców usiłowaliśmy 
włamać się do urzędu* pocztowe- 
go. Schwytano nas i skazano mię 
na 6o-dniowy pobyt w domu po- 
prawy. 

— “A więcej nie stawałeś w 

sądzie ?'* 
— “Tak. w Michiganic. Wybi- 

łem kilka okien.” 
— “Dlaczego?” 
— “Byłem głodny i nie miałem 

co jeść; chciałem się dostać <ti> 
więzienia, gdzie dawanoby mi je- 
dzenie.” 

— “Zamknęli cię tam?” 
— “Wysłali mię do lasu na ro- 

botę. ale ja zaraz uciekłem stam- 

tąd.” 
— A do rodziców nic chciał- 

byś wrócić?** 
— iV'co? Ojciec z matką wie- 

cznie się kłócą, a nawet czadami 
i biją. a brat i siostry dokuczają 
mi i wyzywają.'* 

-Słuchacze odnieśli wrażenie, że 

chłopak mówi prawdę, pomimo, 
że zapominał się co chwila i po- 
wtarzał jedno i to samo, cza-ami 
*a* nie rozumiał nawet pytania. 
Jest on małego wzrostu, a w 

twarzy jego przebij* się jakaś 
dziwna apatya. 

— “Czy będziesz kradł dalej, 
gdybym cię puścił teraz wolno?” 
— zagadnął sędzia. 

— “Może będę. jeżeli nic znaj- 
dę zajęcia. A może też i nie...** — 

brzmiała odpowiedź. 
Sędzia przerwał rozprawę i 

oddał chłopca drowi Tlicksonowi 
do zbadania. W dwie godziny 
potem lekarz przedłożył swe 

sprawozdanie 
Badając oskarżonego wedle 

najnowszych zasad medycyny, 
rzeczoznawca stwierdził, ii pod 
względem umysłowym jest on 

rozwinięty zaledwie tak, jak 10- 
letni chłopiec. 

Róść także już nie będzie. Fi- 
zycznie jest on rozwinięty sto- 
sownie do swych lat, ale umysło* 
wo jest jeszcze dzieckiem. Za 
czyny więc swe może o tyle od- 
powiadać — co dziesięcioletni 
chłopiec i bez opieki obejść się 
nie potrafi. 

— "'Czy używasz trunków?-— 
badał dalej sędzia oskarżonego. 

— "Teraz nie. bo nic mam za 
co. Ale gdy mam pieniądze, to pi- 
ję wódkę i piwo” — zeznał chło- 
piec. 

“A kto cię tego nauczył?* 
Matka dawała mi czasem 

piwo, a czasem wódkę, gdy by- 
łem jeszcze mały, a potem cho- 
dziłem sam do sal u nów i kupo- 
wałem co chciałem” — tłumaczył 
się zapytany. 

— “lianie sędzio — odezwał się 
dr. Hickson — cliłopak nic jest 
ani idy ot ą. ani też upośledzona 
umysłowo. Do “asylum’* posłać 
go więc nic można, tern hardziej 
nic można go oddać do domu po- 
Pragdyż za czyny swe nic 
odpowiada, ho liczy wprawdzie 
lat ió, ale umysłowo jest dziesię- 
cioletnim chłopakiem. Winę w 

tym wypadku ponoszą rodzice te- 

go chłopca, a głównie matka, któ- 
ra nie dosyć, że nie troszczyła się 
o jego wychowanie, ale ponadto 
poiła go wódką i piwem. Chłopak 
zasmakował w trunkach, a sku- 
tkiem tego nauczył się kraść, by 
mieć na nic fundusze. Najlepiej 
więc będzie, gdy dla chłopca 
znajdziemy zajęcie i oddamy pod 
nadzór urzędnika prohacyjtiego. 
Chłopak będzie się musiał co- 
dziennie zgłaszać u urzędnika i 
zdawać mu sprawozdanie z cało- 
dziennych czynności. Postaramy 
się też. by uczęszczał do szkoły 
wieczornej, gdyż nauka wpłynie 
dodatnio na jego rozwój umysło- 
wy.”' 

Sędzia zgodził się ze zdaniem 
lekarza-specyalisty*; chłopca u- 
wolnił od kary i oddał pod spe- 
cjalny nadzór sądu dla młodzie- 
ży. 

Zaznaczyć tu muszę ze wstj- 
dem, że tak chłopak, jak i jego 
“kuzyn-oskarzjcicr są Po- 
lakami. 

Sąd/ę, żc ten przykład strasz- 
ny przemów i do poczucia matek 
więcej, aniżeli inne argumenty. 
Wy zaś, matki, jeżeli chcecie, a- 

żeł»y wasze dziatki, gdy dorosną, 
błogosław iły was, a społeczeństwo 
i Ojczyzna wdzięczne były — 

przestrzegajcie hasła wypisanego 
w tytule tego artykuliku, a mia- 
nowicie: “Czuwajcie nad mło- 
dem pokoleniem.” 

DR. MED. ZOFIA SADOW- 
SKA. 

Dnia 22 z. m. w Petersburskiej 
Akademii Wojskowej panna Zo- 
fia Sadowska otrzymała tytuł -do- 
ktora medycyny. Rodaczka na- 

sza jest pierwszą Polką, która u- 

zyskała w Rosyi powyższy sto- 

pień naukowy. 
W Warszawie p. Sadowska da- 

ła się poznać na zjeździe kobiet 
im Elizy Orzeszkowej i później 
na licznych zebraniach Towarzy- 
szów. Już na zjeździe wyróżnia- 
ła młodziutką studentkę znako- 
mita wymowa i znakomita argu- 
mentacya. z dojrzałością i umie- 
jętnością zadziwiającą w tak mło- 
dym wieku, przewodniczyła na 

zebraniac* poszczególnych sesyi. 

ZWYCIĘSTWO* KOBIET. 

Na zjeździć Krajowego Stowa- 
rzyszenia Edukacyjnego w St. 
Pani. Minn., uchwalono uznać 
kompletną równość praw kobiet 
z mężczyznami, przyznając im 
równocześnie pełne bierne i czyn- 
ne prawo wyborcze. Zdobycz to 
wielka, choć ma tylko moralne 
znaczenie, bo wspomniane Sto- 
warzyszenie należy do niezwykle 
poważnych w- Stanach Zjedno- 
czonych zrzeszeń. 

Człowiek, który nic duszą żyć 
nie umie. jest niewolnikiem wszy-j 
Łtkich ciał udręczeń. 

UWAGI. 
Rodzice. uczcie dzieci swe mó- 

wić, czytać i pisać po polsku! 
• • • 

Rodzice — Związkowcy, prze- 
strzegajcie. aby córki i synowie 
wasi wstępowali do naszej, praw- 
dziwie polskiej organizacyi, a nic 
do obconorodowei, gdyż mło- 
dzież wstępująca kio stowarzy- 
szeń obcych, straconą już jest dla 
polskości! 

* • • 

W Indiana Harbor założoną 
została nowa grupa żeńska i no- 

si nazwę: Towarzystwo św. Ku- 
negundy. Organizatorką jest pa- 
ni Marya Pazdur. Nowej grupie 
“Szczęść Boże!*’ 

I W niedzielę, dnia 9 sierpnia 
1 b. r. odbędzie się w parku Puła- 
skiego w Cragin. na korzyść Bi- 

| blioteki Z. X. P. wielki piknik. 
Cel godny poparcia, niema więc 
wątpliwości, że podążą na piknik 

I ci w szyscy, którzy korzystają bez- 

| płatnic z biblioteki, jak również i 
ci. którzy wierzą, że “przez o- 

światę do wolności!” 

• * * 

W iadomo powszechnie, jak do- 
, niosłe posiada znaczenie wybór 
I zawodu. Młodzież, opuszczając* 
lawy szkolne, staje wobec trud- 
nego zaiste pytania, na które nie 
tak łatwo można znaleźć odpo- 
wiedz. Jeden fałszywy krok pa- 
czy nieraz życie całe i je*t powo- 

1 dem wielu późniejszych rozcza- 

rowań. To też sprawa wyboru 
(zawodu jest jedną z przełomo- 
wych chwil w życiu jednostki, 
niesłychanie ważną, lecz trudną 
zarazem do umiejętnego załat- 
wienia i rozstrzygnięcia. 

X'ietylko dla jednostek ważną 
je^t sprawa wyboru zawodu, sta- 

nowi ona nader ważne zagadnie- 
nie społeczne i dotyczy przcdc- 
wszystkicm go-podarki narodo- 
wej. Rozwój i postęp całego na- 

rodu je-t zależny od (doskonałości 
i twórczości pracowników zawo- 

dowych. Czyż można bowiem 
wyobrazić sobie lepszy rozwój 
społeczny, niż taki, przy którym 
wszyscy z oddaniem i zamiłowa- 
niem l>ędą spełniali swoje obo- 
wiązki? Jeżeli więc sprawa wy- 
l*oru zawodu wiąże się z powo- 
dzeniem życiowem jednostki, to 
taz sprawa w większym jeszcze 
stopniu wiąże się i z rozwojeo] 
życia narodowego i wymaga spe- 
cyalnej opieki społeczeństwa i 
niemałych wysiłków w kierunku 
uświadamiania .ważności wybo- 
ru zawodu i ułatwienia wykształ- 
cenia zawodowego. 

* • • 

Nic należy mniemać, że wszy- 
stkie w tym zakresie potrzeby za- 

dowoli szkolnictwo zawodowe. 
Ileż bowiem na każdym niemal' 
kroku spotykamy przykładów, 
żc wychowańcy zakładów spe- 
cjalnych oddają się później za- 

wodom, nic nic mającym wspól- 
nego z otrzymanem wykształce- 
niem. (Każdy zawód ma swój cha- 
rakter. wymaga od pracownika 
pewnych zdolności, zasobu sił fi- 
zycznych. cech charakteru, skłon- 
ności. To przystosowanie indywi- 
dualności danego ezłow ieka do 
charakteru zawodu jest najmoc- 
niejszą spójnią między człowie- 
kiem a obranym zawodem. Czło- 
wiek. ktorego uzdolnienia odpo- 
wiadają wymaganiom obranej 
specyalnośei, będzie nietylko 
spełniał należycie swr obowiąz- 
ki. ale wniknie rała myślą w isto- 
tę swojej pracy, zdobędzie “czu- 
cie’' zawodu, będzie się doskona- 
lił. ukocha swoją pracę i osiągnie 
najwyższą rozkosz dnchową, roz- 

kosz twórczości. 5śprawa wybo- 
ru zawodu jest dlatego tek trud- 
ną i zawiłą, że w grę wchodzi tu 

cały splot zagadnień, wymagają- 
cych dużej inteligetttyi i doświad- 
czenia życiowego. 

Dlatego to rodzice, z chwilą, 
,gdv dzieci ich opuszczają lewy 
szkolne, winni głęboko zastano- 
wić się nad tern. jak niemi pokie- 
rować, abv zapewnić im szczę- 
śliwą przyszłość, a społeczeń- 
stwu dać produktywne jednostki. 

• * * 

Oświata je*t wielką potęgą. lT- 
czy nas tego historyi na każdym 
kroku, uczy na> własne doswiad- 

czenie. Oprócz oświaty zwrócić 
jeszcze należy również pilną u- 

»agę na kształtowanie charakte- 
rów, na wyrabianie w sobie cnót 
wszelakich, bo cnotą przedewszy- 
stkiem stoją jednostki i narody* 
Potrzeba nam nietylko wiedzy i 
umiejętności, bez czego w dzi- 
siejszych czasach żaden człowiek 
i żaden naród istnieć nie może, 
lecz potrzeba nam nadto silnej, 
konsekwentnej, świadomej celu 
woli. któraby wojnę wypowie- 
działa naszemu lenistwu i nie- 

[ opatrzności naszej i uczyniła z 

nas trzeźwych, uczciwych i rze- 

j telnych pracowników ; potrzeba 
nam wielkiego serca i podniosłe- 
go umysłu, które kochać i wie- 
rzyć potrafią niezachwianie; po- 
trzeba nam cnoty zaparcia się 
siebie, ofiary własnych upddobań 
a nawet korzyści, gdy chodzi o 

sprawę ogółu. — a przedewszy- 
stkicm uczciwości w stosunku do 
siebie samych i do bliźnich na- 

szych. 

Korespondencya 
WILMINGTON, DEL. 

W dniu 21 czerwca b. r. odby- 
ta się pierwsze posiedzenie Tow. 
“Wolność*', grupy 1742. w domu 
organizatorki Rozalii Skura, pn. 
1207 Sycamore ul. 

W obecności Szan. Komisarza 
Z.N.P.. ob. M. F. Ponieckiego. 
prezesa Tow. Sokoł Polski, gr. 
431 ob. Czesława Źerańskiego, 
prezesa Tow. Królestwo Polskie, 
gr. 136. ob. Apolinarego Komana, 
sekretarza finansowego grupy 
130 ob. (łozdzitekiego. oraz pań. 
które wstąpiły w szeregi 2.N.P., 
organizatorka Rozalia Skura, a 

prezeska Tow. Wolność, otwo- 

rzyła posiedzenie i po krótTcicj 
mowie do nowowstępujących 
pań. poprosiła Szan. Komisarza 
0 formalne zagajenie posiedzenia 
1 odebranie przysięgi tak od ca- 

łego Towarzystwa, jak i od no- 

wego Zarządu. Szan. Komisarz 
■w serdecznych słowach podzię- 
kował za zaszczyt i poprosił, aby 
przed tak* ważną chwilą powstać 
i śpiewem “Boże coś Polskę" za- 

gaić posiedzenie. Po odśpiewaniu 
jednej zwrotki. Szan. Komisarz 
w dłuższej a *erdecznej mowie 
objaśnił cel i dążenia Z. X. P. i 
gorąco zachęcał nowowstępujące 
panie do szczerej pracy, życząc, 
aby Towarzystwo Wolność do 
roku mogło aoo członkiń wcielić 
w szeregi związkowe. Szanowne- 
go mówcę nagrodzono oklaska- 
mi. W dalszym ciągu przema- 
wiali ob. A. Koman, prezes gr. 
136. Czesław Żcrański. prezes gr. 
4^1. ob. \V. Goździcki. sekr. fin. 

grupy 136 — życząc nowym szer- 

mierkom powodzenia w pracy na 

polu narodowem. 

Bardzo wzniosłą i rozczulają- 
cą była chwila, kiedy Szan. Ko- 
misarz powołał nowo wstępujące 
panie do przysięgi. 

Prezeska nowego Towarzyst- 
wa wręczyła Szan. (Komisarzowi 
Sztandar Polski i na to godło na- 

sze trzymając w rękach całe Tow. 
złożyło uroczystą przysięgę. W 
podobny sposób złożył przysięgę 
nowy zarząd grupy: Rozalia Sku- 
ra, prez.; Natira Katarzyna, wi- 
ceprez.; Wojturska Teresa, sekr. 
finansowa; Rozalia Tomczyk, 
sekretarka protokółowa; Franci- 
szka Szczypska. kasyerka ; Kowa- 
lewska I.eokadya i Wilewska [,e- 
okadya. opiekunki kasy; Rostko- 
w ska Teresa, odźwierna. W dal- 
szym ciągu Szan. Komi>arz u- 

dzielił różnych inforniacyi tyczą* 
cvch się tak Zarządu Centralne- 
go jak i Związku i po skończeniu 
opłat i różnych bieżących spraw, 
Szan. Komisarz przeczytał czar- 

ter gr. 1742 i po krótkiej mowie 
oraz rytuałem przepisanym odro- 
czył posiedzenie Towarzystwa 
Wolność gr 1742. Xa«tępne po- 
siedzenie odbywać się będą w hali 
Sokół Polski gr. 4.^1 Z. X. P. w 

każdą trzerią niedzielę miesiąca 
o g«»dzinie j po południu. 

Szanownemu Towarzystwu 
Sokół Polski gr. ąjr Z. \. P. —. 

Towarzystwo Wolność składa 
serdeczne podziękowanie za u-j 
dzielenie hali na posiedzenia bez- 
interesownie. Druhowie Sokoli, 
Czołem Wam! 

Zdrowe, Wesołe Dzieci 
i Dornie Rodzeństwo znajdują się w tych Domach, udzie 
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Niech żyje Z. N. P.! Niech ży- 
je wolna i niepodległa Polska! 

Miłość i pozdrowienie 
Rozalia Tomczyk, 

sekr. prot. Tow. Wolność. 

Elżbieta z Krasińskich 
tlaraczewska. 

(Dokończenie). 
W powieści “Zoiia i Emilia" i 

“Wieczór adwentowy” porusza 
autorka głównie kwcstyę wycho- 
wania. W powieści “Pierwsza 

młodość, pierwsze uczucia", wi- 

dzimy oprócz licznej galeryi ty- 
pów i charakterów owoczesnych 
i tendencję, ujawnioną w poru- 
szeniu dwu nader doniosłych za- 

gadnień społecznych. Pierwszem 
z nich jest kwestya wychowania 
wogóle. zwłaszcza mężczyzn, 
które Jaraczewska uważa rów- 

nież za wadliwe, wytykając w 

niem przewagę francuszczyzny i 

lekceważenie mowy ojczystej i 

wykazuje zgubne skutki takiego 
wychowania. 

Drugiem, bardzo ważnem za- 

gadnieniem społecznem. poruszo- 
nem w powyższej powieści, jest 
kwestya włościańska, która już 
od czasu sejmu czteroletniego 
żywiej zajmowała wykształceń- 
sze jednostki. 

Wszakże owieki Jaraczew- 
skiej nietylko ze względu na za- 

warte w nich myśli posiadają 
wartość niezwykłą; i pod wzglę- 
dem artystycznym zajmują rów- 
nież wybitne miejsce w rozwoju 
naszego powieściopisarstwa. któ- 

re bierze swój początek od Igna- 
cego Krasickiego. Po Krasickim 

występuje garstka powieściopi- 
sarzy, tworzących pierwszą fazę 
w rozwoju powieści polskiej; do 

nich należą: Niemcewicz, Berna* 

towicz, Skarbek. Bronikowski, 
wreszcie dwie kobiety: ^larya z 

Czartoryskich ks. W irtemberska. 
autorka bardzo poczytnej w swo- 

im czasie “Malwiny i Jaracze- 
wska. Reprezentow ana przez 
nich powieść przechodzi w tej 
pierw szej fazie czasy swego dzie- 

cięctwa i odznacza się jeszcze 
dużymi brakami pod względem 
artystycznym, a przedewszyst- 
kiem brakiem akcyi. wyrażającej 
się zazwyczaj w rozmowach bo- 

haterów i ich ruchach. Zamiast 

rozmów mamy w ówczesnej po- 
wieści opowiadanie satnego au- 

tora, któremu czytelnik na słowo 

musi wierzyć, że bohater utworu 

jest takim, a nie innym, gdyż w 

czynach i dyalogach nie widzi te- 

go bohatera. Widoczny krok na- 

przód w udoskonaleniu powieści 
uczynił dopiero Kraszewski, któ- 

ry wpływ jej i znaczenie rozsze- 

rzył. Kraszewski bowiem pierw- 
szy rozwinął akcyę powieściową 
przez wprowadzenie dyalogów i 

przeprowadził analizę psycholo- 
I giczną bohaterów. 

U Janczewskiej, jako autorki 
z pierwszej jeszcze fazy rozwoju 
powieści naszej, wogólc sposób 
tworzenia widzimy taki sam. jak 
i u współczesnych jej autorów. 
Pomimo to jednakże *w powieś- 
ciach na«zej autorki możemy ła- 
two zauważyć już pewne włosko 
nalenie w artystycznej hwłowie 
utworu, nieznane jeszcze wogóle 
przed Kraszewskim, a mianowi-1 
cie tu i owdzie da się spostrzedz 
pewne uwzględnienie tła powie- 
ściowego. Prócz tego da się zau- 

ważyć u Janczewskiej niekiedy 
większa staranność w kreśleniu 
duchowej strony bohaterów, jak- 
by zaczątki analizy psychologicz- 
nej, te wszystkie więc zalety 

zwiastują zbliżającą się już nową 
fazę powieściową, której twórcą 
prawdziwym jest Kraszewski. 
W reszcie należy zaznaczyć, żc o- 
bok wyżej wymienionych dodat- 
nich stron odznaczają się powie- 
ści Jaraczewskiej wielką rozmai- 
tością obrazków, branych zawsze 
z życia codziennego i charakte- 
rów. skreślonych naturalnie, bez 
rażących błędów psychologicz- 
nych ; wyjątki w tej mierze są 
bardzo nieliczne i bynajmniej nie 
przeszkadzają uważać naszej au- 

torki za wybitniejszą j>ow'ieścio- 
pisarkę polską pod każdym wzglę 
dem w pierwszej fazie rozwoju 
powieści, t. j. do cza-u ukazania 
się Kraszewskiego na widowni 
literackiej. 

POLKA — MISTRZEM DRU- 
KARSKIM. 

Panna Marya Czyżewska z 

(>dańskat córka znanego działa- 
cza na polu oświatowem w Pru- 
sach Zachodnich, złożyła świeżo 
egzamin mistrzowski w zawodzie 
drukarskim. O ile wiadomo, jest 
to pierwsza Półka, a zapewne 
pierwsza kobieta w całych Niem- 

| czech, mogąca się poszczycić pa- 
tentem mistrza drukarskiego, ja- 
kiego nowe prawo procederowe 
domaga się od pracodawców, 
chcących kształcić uczni. 

RUCH KOBIECY ZAGRA- 
NICĄ. 

Wybory do sejmu finlandz- 
kiego dały liczbę 21 kobiet po- 
słów, 7. tych cztery należy do 
stronictwa szwedzkiego,, dwie 
do staro, dwie młodofińskiego, 
*3 d° socyal-demokracyi. No- 
wych posłów wybrano do nastę- 
pujących komisyi parlamentar- 
nych: do komisyi centralnej we- 
szło pięć kobiet, do prawniczej 4 
i trzy zastępczynie, do budżeto- 
wej i banku finlarttizkiego po je- 
dnej, do prawno-konstytucyjnej, 
ekonomicznej i kredytowej po je- 
dnej i jedna Zastępczyni. Wybo- 
ry do komisyi nie są jednak jesz- 
cze ukończone i napę w 110 wszy- 

stkie deputowane wezmą udział 
w pracach komisyi. które, jak 
wiadomo, są podstawą działalno- 
ści parlamentarnej. 

Dzięki energicznej akcyi fran- 
cuskiego narodowego związku 

.równouprawnienia i ligi wybor- 
ców mężczyzn, stronników rów- 
nouprawnienia, wchodzi w tym 
czacie pod obrady parlamentu 
następujący projekt prawa: 11 

wyborcami są wszyscy Francuzi 
obojej jdei w wieku lat 21, nic 
pozbawieni praw; Art. i nie 
będzie stosowany do wyborów 
poselskich, w których bk»rą u- 

dział ty lko wyborcy płci męskiej. 
Na początek więc to tylko pra- 

wa do samorządu, artykuł drugi 
nowego projektu jest jakby u 

myśłnie pisany po to, aby go kie- 
dyś łatwo i bez obrazy k^nstytu- 
cy i można było wykreślić. 

Kto z tobą «mutkiem, z tobą 
weselem 

Dzieli. prawdziwym ten je«t 
przyjacielem. 

* * * 

Duch ludzki ma wła^nołć ma- 

Kne«u. który z początku zaledwie 
sztabkę żelaza udźwignie, a po 
tern centnary unosi w górę. 

•ikola Akuszeryi 
Mktika Ak uaf*rrl W XMkn Po'«kłm pn 

6h%g praw | artn« najnnwMrnti aaorr 
ktHklfh. P# M<flM rriapMj I rarun 
kl prn*tą ptaaC 
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