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POLSKA. 
W obecnych czasach wiele się 

mówi o Polsce, nie zaszkodzi 
więc choć pobieżnie zapoznać się 
* tą Polską, aby mieć wyobraże- 
nię, jak też ta nasza droga Oj- 
czyzna wyglądała i wygląda. 

{Polska, posiadała swego cza- 
•u obszerną przestrzeń ziemi, 
kiedy to była największem i naj- 
potężniejszem państwem na 

-Ariecie. Wtedy czcili i szanowa- 

li nas sąsiedzi, a bali się ci, któ- 
ny wyrządzali krzywdy drugim 
•narodom. 

Ziemie polskie dotykały na po- 
łudnie brzegów morza Czarnego, 
n na północy morza Bałtyckiego, 
Ilct6re niegdyś nazywano także 
itnorzem polakiem. Nad brzegiem 
fiogo morza po dziś dzień miesz- 
'kają Polacy, nazwani Kaszuba- 
mi — dbocnie nałożą oni do za- 

boru praskiego. 
Nieco dalej na północ zamie- 

mkują nad morzem IBałtyckiem 
Litwini, którzy od czasów Wła- 
dysława Jagiełły połączyli swe 

ciernie z Polską ! pozostali wier- 
ni do końca, do czasów rozbioro- 
wych. 

Za Litwę Polacy przelewali nie- 
jednokrotnie krew swoją w .po- 
czątkach w wojnie z Krzyżakami, 
a następnie z Moskwą. Dziś jed- 
nak niestety powiadają ci i owi, 
że Litwa nic Polsce nie zawdzię- 
cza ... Polacy mają słuszne pra- 
wo tipominaó się o wszelkie zie- 
mie, które zroszone są potem i 
łzami polskiemi. a pozostają vr 

niiK-y Rosyan, Prusaków i Mo- 
skali. 

Pod Austryą i Rosyą pozostają 
dzielnice Polski zamieszkane 
choć nie przez czysto polską lu- 
dność, aJe z dawien dawna z Pol- 
®ką pod jednem berłem w przyja- 
znej zgodzie złączone, mianowicie 
•— Ruś i Litwa. 

Za panowania Stanisława 
Augusta Ptaniatow,<kicgo, wsku- 

;*®k ostatecznego rozbioru Polska 
^wykreśloną została z liorby 
(państw europejskich i podzielona 
on trzy części czyli zabory. 

W skład zaboru pruskiego we- 

,|dy następujące dzielnice: Po- 
;fnorze, Prusy wschodnie, Prusy 
aaohodnie. Wielkie Księstwo Po- 
znańskie, czyli część dawnej 

»IVielkopolski i Śląsk, tak zwany 
fruzki. 

Zabór austryacki tworzą: Śląsk 
•uztryacki. Oalicya, tj. Ruś Czer- 
twona z miastem Lwowem, oraz 

część dawne; Małopolski z Kra- 
.Icowem. 

Zabór rosyjski stanowią: guber- 
nie Królestwa Polskiego, które 

; dawniej tworzyły dzielnice na- 

stępujące: pozostałą część Wiel- 
kopolski, resztę Małopolski, Ma- 
zowsze, z Warszawą i Podlasie. 
Najwcześniej wcielone zostały 
do Rosyi ziemie litewsko ruskie 

Wołyń, Podoił©, Ukraina, Li- 
twa, Żmudź, Białoruś, Czarna 
Ruś i Polesie. 

Wszystkie powyżej wymienio- 
ne ziemie tworzyły poteżne pań- 
stwo, które rozdrapaK nasi wro- 

gowie i po<teie1ili się niem. 

Drapieżcę ci uciemiężają lud 

ipoHki i wyzyskują jego siły dla 
swoich własnych celów. Pomimo 
wszystkiego jednak, pomimo naj- 
dotkliwszych prześladowań i 
krzywd ze sfrony eaboroów, nie 
zdołano wynarodowić ludu pol- 
skiego, nie zdołano mu wydrzeć 
jego wiary, języka i miłości Oj- 
czyzny. 

Szkoła Akuazoryi 
Nnh P»l«h>a -• 

Aof praw I matni atjwartrk amiy 
katakirh. Pw Mlr«r* •artaghlj I w%- aa 
fel pr*M< * ar* 

Dr. JJ»*» Knlowakl 
MM •. M» Bt. Oh >••••, NI. 

Lud polski rozmaite nosi na- 

zwy> stosownie do dzielnic kra- 
ju przez tenże lud zamieszkałego. 

I tak: rozróżniamy Mazurów 
na Mazowszu, koło Warszawy; 
Krakowiaków w okolicy Krako- 
wa, Górali w pięknych Karpatach 
^ ielkopolan koło Poznania, Ka- 
szubów w okolicach Gdańska, 
nad morzem Bałtyckiem, Podla- 
siaków na Podlasiu i innych. 

W szystkich Polaków Jest na 
święcie koło 25 milionów, z tej 
liczby około 4 miliony zamiesz- 
kuje Stany Zjednoczone, około 
trzynaście milionów przypada na 
zabór rosyjski, a reszta zaś na 

zabory: austryacki i pruski. 
Stroje ludu polskiego były pię- 

kne i malownicze, lecz z biegiem 
czasu zarzucono je ze względu 
na prześladowania zaborców. 
Najdłużej jednak zatrzymały się 
narodowe stroje polskie w za- 

borze aostryackim, gdzie jeszcze 
dziś można spotkać krakowiaka 
w rogatywce z pawiem piórem, 
lub też krakowiankę w obcisłym 
gorseciku, wyszywanym cekina- 
mi złotymi j w spódniczkach przy 
branych różnokolorowemi wstą- 
żeczkami. 
Największe prześladowania zno- 

sili Polacy w zaborze rosyjskim i 
pruskim. Setki młodzieży polskiej 
pędzono na Sybir, okutych kajda- 
nami, jakie nałożyli im żołdacy 
moskiewscy za to, że nie chcieli 
■"Trzeć się Ojczyzny i narodu 
swego( Wiele też z tej młodzieży 
nie powróciło więcej do kraju i 
'pomarło w kopalniach 6ybiru, lub 
też w kazamatach w głębi Rosyi. 

W zaborze pruskim lepiej się 
nie działo. Nie powieszono tam 
może tylu Polakówr, ale znęcano 
się nad nimi w sposób nie mniej 
okrutny. Zabierano przemocą 
ziemię i wyrzucano Polaka z cha- 

ty i pola, odziedziczonych po pra- 
ojcach; katowano dzieci po szko- 
łach, bito niemiłosiernie za to je- 
dynie, że modlić się i mówńć chcia 
hr po polsku. Nic też dziwnego, 
że krew ścina się w Polaku na 

wspomnienie Niemca, który był i 

jest naszym największym, od- 

wiecznym wrogiem. 
Być jednak może, że obecnie 

odwróci się karta dziejów, że 

zbliża się czas, iż Polacy ujrzą się 
wreszcie swobodni i połączeni w 

jedną całość, a wówczas znowu 

będziemy potężni i silni. 

MYŚLI. 

Ubóstwo i praca posiadają w 

sobie dwie tajemnice wielkich 
radości i wielkich cierpień. 

Nkt nie może bezkarnie wypa-< 
dać ze środowiska swego i wła- 
ściwych mu warunków życia. 

Młode myśli to orły szeroko- 
skrzydle, co lecą nad ziemią i or- 

lim wzrokiem szukają kwiatu 
wesela i owocu szczęścia. 

Hojniejsza jedna garść e poko- 
jem, niźli dwie z wojną. 

Lepiej z małego garnuszka jeść 
w spokojności, niżeli morze wy- 
chłeptać ze zgryzotą. 

•Niema nic ponętnego w stałem 
posiadaniu przedmiotu, pozba- 
wionego możności, lub chęci zni- 
knięcia. 

Kiedy hidriom na smutek się 
zbierze, najlżejszy drobiazg do- 
tkliwie ciężar jego powiększa. 

Udecky i tryumf prawdziwy 
sprawiać może dopiero przytrzy- 
manie w piersi iskry, którą ksżd\ 
powiew wiatru unosi w coraz t 

inną stronę. 

Ludzie najszczęśliwsi powinni 
być zarazem najlepszymi; jeżeli 
takimi nie są, snąć szczęście ich 
nieprawdziwy albo oni go nie 
warci i prędky je utracą. 

*ychi nan iodconalszeg® n 

wet i najbarda ej trzeźwego i 

mysłu człowieka bywają niekie- 
dy bardzo długi* sny 4 marzenia., 

UWAGI. 
Rodzice, uczcie dzieci swe mó- 

wić, czytać i pisać po polsku I 

Pracujmy nad rozwojem na- 

szej organizacji, zachęcajmy dru- 
gich, aby stawali pod sztandarem 
'Ziwiązlcu Narodowego Polskiego, 
a przedewszystkiem czuwajmy 
nad tem, aby młodzież nasza nie 
wstępowała do towarzystw o bro- 
na rodowy oh, gdyż zostając człon-' 
kami organizacji ctrdzyćh, muszą 
zobojętnieć dla spraw polskich, a 

co za tem idzie, muszą się wyna- 
rodowić. Młodzież to nasza przy- 
szłość! Nie dozwólmy, aby ten I 
kwiat uroczy naszego społeczeń- 
stwa rozwijał się w cudzych sto- 

warzyszeniach, lecz niech kwit- 
nie na niwie naszych spraw na-. 

rodowych! 

W Chścago rorganrzował się no- 

wy klub polskich panien, który 
przyjął nazwę: "Klub Córek pol- 
skich Pionierów”. Zarząd tego 
klubu stanowią .panienki: H. Ka- 
mińska, N. Piątkowska, R. Bcliń- 
ska, A. Śmigiel, Z. Jasińska, W. 
/Belińska. Andraszczyk, Witt, 
Hermann, Hełmińska i Sowiń- 
ska. Do klubu należą córki sta- 

rych osadników polskich w Chi- 
cago. 

Godne to pochwały, że nasze 

polskie panienki zrzeszają się, nie 

ulega bowiem wątpliwości, że ja- 
ko prawdziwe córy polskie, w 

swem Towarzystwie pielęgno- 
wać, czcić I kochać będą wszyst- i 

ko, co nasze, c<> polskie! 

Piękną myśl powzięły członki- 
nie Gniazda Sokolic im. Maryi 
Konopnickiej nr. 44 Z. S. P. w 

Meriden, Conn. Otóż dnia 25 paź- 
dziernika b. r. gniazdo to obcho- 
dziło drugą rocznicę swego zało- 
żenia i w dniu tym zacne Soko- 
lice postanowiły przystąpić do 

•Związku 'Narodowego Polskiego. 
Członkinie raźno wzięły się do 

pracy, i za staraniem organiza- 
torki p. Zofii Radzimińskiej, myśl 
swą wprowadziły w czyn. Grupa 
ta otrzymała Nr. 1782, a zarząd 
jest następujący:'Zofia Radzimiń- 
ska .prezeska, Franciszka Kowal- 
ska — wiceprezeska, Józefa Pan- 
kiewicz — sekretara finansowa; 
Rozalia Bożyk — sekretarka pr.; 
Anna Bielańska, kasyerka. 

Na posiedzeniu instalacyjnem 
przyrzekły solennie nowe związ- | 
kowczynte pracować szczerze i 
serdecznie dla rozwoju najwspa- 
nialszej oręamzacyi polskiej, to 

jest Związku N. P. “Szczęść 
Wam Boże, drogie siostry w tej 
szczytnej pracy I 

Wizyta p. L. Vandervclde, żony 
belgijskiego ministra stanu, obu- 
dziła w Chicago wielką ofiarność 
ze strony Amerykanów na rzecz 

Belgów. Powstał plan zebrania w 

tem mieście $100,000, która to su- 

ma ma być użyta na wyżywienie 
Belgów, którzy cierpią głód i nę- 
dzę z powodu wojny. Oprócz te- 

go znaczny zasiłek dany będzie 
z fundacyi Rockefellerów, gdyż 
Belgia jest tak wyniszczona, że 

za wiele dla jrj mieszkańców 
zrobić nie można. Zbieraniem fun- 
duszu zajmują się zamożni Chi- 

cagowianie. Zebrano już ra ten 

cel $18,000. Datki są hojne: po 
$100 aż do $5,000. Obywatele tu- 

tejsi, pomni na to, iż po wielkim 

pożarze chicagoskim przed 40 
laty Europa przysłała $800,000, 
czują się dziś w obowiązku rato- 

wać dziś mieszkańców Belgii. 

Taka sama nędza i straszne zni- 
szczenie panuje w naszym bied- 
nym kraju. Gazety starokrajskie 
które pozostają pod ostrą cenzu- 
rą, przynoszą mimo to 
-traszne wieści, odkrywając 
edynie część prawdy. Je- 

żeli więc Amerykanie odczu- 

wają nędzę 'Belgijeżyków i śpie- 
szą im z pomocą, czyż nasze serca 
mogą pozostał obojętne na roz- 

oaczliwe położenie braci naszych.1 
W Ameryce jest na-s tak znaczna 
<’ zba. te bez pomocy drugich, je- 
łeśmy w stanie zebrać nawet mi- 

liony. Potrzeba tyUco dobrej woli. 
chęci i zrozumienia obowiązków 
które spełnić nam naleay wobec i 

braci naszej w Europie. Nie ma 

jednak ani tej dobrej woli, ani 
chęci, ni też zrozumienia obo- 
wiązków, jeżeli trzy milionowa 
Polonia w Ameryce przez kilku- 
tygodniowy czas trwania składek, 
złożyła zaledwie kilkadziesiąt 
tysięcy, wziąwszy już w rachu- 
bę fundusze zbierane na ten cel 
przez wszystkie organizacje. 

Jeśli nasza ofiarność się nie 
Wzmoże, to wstydzić się nam 

przyjdzie i przed swoimi i przed 
obej-mi. 

Związek Narodowy Polski li- 
czy kilkadziesiąt grup żeńskich, 
a z tych zaledwie kilka ofiarowa- 
ło datki na fundusz niepodległo- 
ściowy. A gJzie reszta? Czy po- 
zostać ma tjlko czczym fraze- 
sem. że Polka nrgdy nic usiyva- 
ła się od pracy i ofiarności na ce- 

le narodowe? 

Ze świata 
W obronie ojca. 

Przed newyorskim sądem przy- 
sięgłych toczyła się przed kil- 
ku dniami sprawa o mor-1 
derstwo. Jako naoczny świadek 
zabójstwa staje dziewięcioletnia 
córeczka oskarżonego, Mary a lp- 
foliti. Sędzia Craine przedewszy- 
stkicm zapytuje dziecko, czy ona 

wie, że należy mówić prawdę 
Dziecko odpowiada. że wie o 

tern. “A dlaczego? — pyta dalej 
sędzia. “Bo kłaniać to grzech” — 

inówi mały świadek. "Wtedy sę- 
dzia decyduje, że świadek jest od- 
powiedni i wzbudza zupełne zau- 

fanie. Opowiadanie dziecka jest 
bardzo proste. “Rodzice mieli 
stand z gazetami niedaleko salu- 
nu Gaudii. Było nam bardzo do- 
brze. Tymczasem podczas nieobe- 
cności ojca począł nas nachodzić 
Gaudie i mówił coś do mamy, po- 
czerń mama zawsze bardzo pła- 
kała. Raz słyszałam, jak mówił, 
Iż mnie i tatę każe zabić. Którejś 
niedzieli szlam z tatą z kościoła 
I spotkałam Gaudię. Przytuliłam 
ąię ze strachu do ojca, a wtedy 
sapy tał on, czego się boję. Opo- 
wiedziałam mu to. co słyszałam, 
ie Gaudie chce nas zabić. Kiedy- 
śmy wrócili do domu, ojciec długo 
rozmawiał z mamą i obydwoje 
płakali. W kilka dni potem oj- 
ciec sprzedał stand i wyprowadzi- 
liśmy się bardzo daleko w górę 
miasta. Ojciec na noc wychodził 
do roboty, a w dzień spał i sie- 
dział z nami. Mieszkaliśmy już 
W nowem mieszkaniu dosyć dłu- 

go, kiedy któregoś dnia siedzia- 
łam z ojcem w ogródku niedaleko 
domu i nagle zobaczyłam, że Gau- 
idie wszedł do nas. Powiedziałam 
to ojcu i zaraz poszliśmy także 
lio mamy. W domu zastaliśmy 
pana Gaudie jak rozmawiał z 

mamą. Ojciec kazał mu wyjść, 
ale tamten wyjść nie chciał. Za- 

częli się kłócić, ale co mówili, nie 

pamiętam. Wtedy ojciec wyjął re- 

wolwer j zabił sakmistę”. 
Zeznanie dziewczynki zrobiło 

ogromne wrażenie na sędziach 
przysięgłych. Po dziecku składa- 
ła zeznania matka. Jest ona nad- 

zwyczajnie piękna. Potwierdziła 
ona w zupełności opowiadanie 
dziecka, dodając tylko, że Gau- 

die oznajmił jej, że jest prowo- 
dyrem bandy czarnej ręki, że jej 
męża i dziecko zabić każe, o ile 

ona rie zgodzi się na porzucenie 
męża i zamieszkanie z salunistą. 

Sąd przysięgłych po krótkiej 
naradzie uwolnił oskarżonego od 

odpowiedzialności. Zeznanie dzie- 

cka uw-olnUo Ippolita od krzesła 

elektrycznego. 

Niewyjaśniona sprawa. 

Przez kilkanaście <lni ostatnich 
wyysze sfery amerykańskie mia- 

i>ta Mineola, N, Y., zajęte były 
sprawą pani Carmanowej, żony 
modnego lekarza z Freeport, I*. I., 
zajmującej wybitne stanowisko 

w eleganckiem towarzystwie, 
która była oskarżona o zamordo- 
wanie pacyentki swego mę/a w 

jego własnym ofi-ie wystrzałem 
». rewolweru, danjrn przez okno. 

Na rozprawy sądowe przyby- 
wało mnóstwo eleganckich pań, 
które po prostu biły się o pier- 
wszeństwo przy wejściu i łamały 
|rc'.*a oraz parasolki, byleby 

módr zobaczyć interesującą o- 

skarżoną. 
Hi story a pani Carman jest nie- 

zwykle ciekawa. 
Jest ona zamężna od lat 18 i 

ma dwunastoletnią córeczkę. Pię- 
kna. elegancka, zamożna, miała 
wszystko, co potrzeba do szczę- 
ścia kobiecie, lecz nie była szczę- 
śliwą, bo zewsząd dochodziły ją 
wieści, raniące jej dumę własną, 
iż mąż jej, lekarz chorób kobie- 
cych prowadzi romanse na wszy- I 
stkie strony z obcemi kobietami.' 

Wiedziona zazdrością sprowa- 
dziła dyktograf do domu i uloko- 
wała w oficie męża, aby 
słuchać, o czem rozmawia on z 

pacyentkami. -Pewnego wieczora 
gdy dr. Carman przyjmował na 

konsultacyi panią Bailey, żonę , 

zamożnego przemysłowca, nagle 
szyba w oknie wypadła i padł * 

strzał, trafiając panią Bailey, któ- 
ra padła trupem na miejscu. We- 
zwana polieya prowadząc śledz- 
two, odkryła dyktograf, usunię- 
ty zaraz po morderstwie przez 
panią Carman i aresztowała ją 
na fasadzie, iż ona popełniła mor 

derstwo przez zazdrość. 
Przeciwko pani Carman. świad- 

czyła jej własna służąca, oraz pe- 
wien włóczęga. 

Służąca opowiadała, że pani 1 

Carman przed zbrodnią przeszła 
przez kuchnię na podwórze, 
strzeliła do okna ofisu męża i 

czemprędzej potem wbiegła do 
kuchni z rewolwerem, wołając, 
że strzeliła do męża. Następnego 
dnia prosiła służącej, aby nic nie 
mówiła policyi o tern, kto strzelił, 
obiecując jej za to finansową po- 
moc. 

Służąca początkowo badana, 

świadczyła na korz\ść pani Car- 
man, wzięta jednak do więzie- 
nia, zmieniła treść zeznań. 

Włóczęga Farrol świadczył ró- 
wnież na niekorzyść pani Car- 
man dowodząc, że widział kobietę 
jej wzrostu i figury, strzelającą 
przez okno, która potem pobiegła 
ku tyłowi domu. 

W obronie pani Carman sta- 

wała jej rodzina, oraz ona sama 

swoim spokojem i pewnością sie- 
bie zdołała wpłynąć na członków 

jsądu przysięgłych, iż dziesięciu z 

nich wydało opinię, po 13-to go- 

dzinnej Rfsył. iż jest niewinną. 
Dwóch zaś dowodziło stale, że 

jest zbrodniarką. 
Wskutek niezgodności jury 

wyroku nie wydano. 
Przypuszczają iż wpływy i 

stosunki uchroną panią Carman 
od powtórnego procesu i sprawa 
pójdzie w odwłokę i zapomnienie. 

Jak donoszą ostatnie wiadomo- 
ści z Mineola, “N. Y., wyszło na 

jaw, że większość członków jury 
(sądu przysięgłych) umówiło się 
aby głosować za uwolnieniem pa- 
ni Carman Jeszcze przed ukoń- 
czeniem przesłuchów świadków i 

oskarżonej. 
Wskutek tego dystryktowy pro- 

kurator Smith, rozpoczął śledz- 

| two ł bardzo być może, że proces 
odbędzie się na nowo. Pani Car- 
man tymczasem po złożeniu $25.- 
ooo kaucyi została uwolniona z 

więzienia i wróciła do domu. Stra 
ciła ona podobno spokój jaki ją 
cechował dotychczas ma być po- 
dobno w rozpaczy, z powodu wy- 
chodzących na jaw nowych do- 
wodów przeciw niej. 

DZIWNA TROSKLIWOŚĆ. 
Anglia zachęca rekrutów do 

żenienia się przed wstąpieniem 
do czynnej służby. Niemcy, Au- 

strya przedsiębrały również kro- 

ki, w celu zapobieżenia, aby licz- 
ba urodzin nie zmniejszyła się 
w kraju. W niektórych wypad- 
kach małżeństwa bywają udzie- 
lane masowo. 

To zachęcanie do małżeństw 

świadczy, iż rządy wołają na 

awoich obywateli: "Rozmnażaj- 
cie się. zanim pomrzecie". 

Na ten rozkaz rezerwiści żenią 
się. Młode żony pozostają same 

w trwodze i niepewności przez 
całe miesiące po odejściu mał- 

żonków, i w We z nich już nie uj- 
rzy poślubionych towarzyszów 
życia, którzy p Iną na placu bo- 

ji’. 
Potomstwo wydane na świat w 

cza*i« obecnym, wśród mąk, nie- 

pokoju, żałoby, udręczenia i nę i 

dzy. będzie płaciło koszta obe 
cnego szału wojennego. I rachu- 
nek ten będzie bardzo wygóro- 
wany. 

Rząd poleca obywatelom roz- 

mnażać się. I to wszystko. Lecz 
jaka walka czeka matki nowego 
pokolenia zanim zdołają wycho- 
wać je w warunkach wytworzo- 
nych po wojnie, © to nikt się 
nie troszczy. 

Na początku wojny wołały rzą- 
dy: ''Dajcie nam mocnych ludzi 
do walki i do obrony ojczyzny; 
ludzi, którzyby się nie bali wal-j 
czyć i umierać**. Po dwóch mie- 
• iącach podnosi się inny krzyk: 
"Dajcie nam dzieci, albo zupeł- 
nie wyginiemy”. 

Dzieci, które teraz przyjdą na 

świat, nie będą wszystkie szczę- 
śliwemi. Wiele z nich nie będzie 
znało własnych ojców, lub też bę- 
dzie miało ojców ©kaleczałych. 

Wiele matek dając obecnie dzie- 
ciom życie, umrze z wyczerpa- 
nia, obawy i braku. 

Lecz rządy mają tylko jeden 
cel na widoku: przyrost ludności 
więc nie zważając na nic, wołają: 
rozmnażajcie się przed śmier- 
cią! 

Rządy nigdy nie obchodzi, że 

młody ojciec może nigdy nie zo- 

baczyć swego dziecka. Że młoda 
żona «noże nie zobaczyć nigdy 
ojca swego dziecięcia I Źe młode 
kobiety dobrowolnie skazawszy 
się na wdowieństwo utrudnią 
swoje proste życie dotychczaso- 
we. 

I Oto do czego doprowadził po- 
stęp i kultura zo-go stulecia w 

przodującej całemu światu Eu- 
ropie. Oto jest religia, cywili z a- 

cya, małżeństwo, polityka pań- 
stwowa 1 

Rormnażajcie się przed śmier- 

cią! Wydawajcie na świat siero- 

ty opuszczone, z góry skazane na 

nędtę, choroby, zidyoceOiel 
Państwo tego żądał 

UCZONE KOBIETY A MA- 
CIERZYŃSTWO. 

Oddawna już odzywały się gło- 
sy, żądające sporządzenia statys- 
tyki. któraby dawała odpowiedź 
na pytanie, co dzieje się c kobie- 
tami, kończącemi studya uniwer- 
syteckie, a mianowicie, ile z nich 
zakłada rodziny i zostaje matka- 
mi. 

Kwestyę tę roztrząsano prze>-1 
ważnie teoretycznie. Wszelkie 
próby statystyk były niezmiernie 
ułamkowe. 

Dopiero w ostatnich esasach 
jedna z wyższych szkół amery- 
kańskich, która już odtd'awna do- 
puszcza kobiety do studyów na 

równi z mężczyznami, ogłosiła 
wyniki niezmiernie zajmującej en 

kiety. 
Wyźsaa uczelnia w Stanach 

Zjednoczonych, uczelnia odpowia- 
dająca mniej więcej zakresowi 
nauki uniwersyteckiej istnieją w 

Bostonie od 1843 Tam pytano się 
co dzieje się z wychowankami, 
które opuszczały progi uczelni w 

przeciągu tylu lat. — Wczak nie 
chodzi tu tylko o te kobiety^wy- 
jątki, które stały się sławne, lecz 
chodzi przedewszyskiem o tę ma- 

sę wstępującą w życie po zdobyciu 
patentu. 

O takie zbadlanie kwestyi nie 

ubiegała się jeszcze żadna wyż- 
sza uczelnia dla kobiet w Euro- 
pie. Uczynili to Amerykanie. 

Uczelnia wysłała kwestyona- 
ryusz do wszystkich Swych wy- 
chowanek, które pod koniec roku 

1910 opuściły jej progi. Było ich 
od 5 do 6 tysięcy. 

Z tych nadesłało odpowiedź 
2A27 — liczba ogromna, zważy-1 
wszy, że od roku 184* bardzo 
znaczna liczba wychowanek o- 

marła. 
Ow kwestyonaryusz, całkiem 

poufny, zawierał następujące py- 
tania : 

— Jaki jest pani zawód obec- 
nie? Co pani zdobyła? Czy pani 
wyszła za mąż? W jakim wieku? 
Jaki jest zawód męża pani? Ile 
pani miała dzieci? Jakim studyom 
się oddały Jakie są ich zawody? 
i t. d. 

Niestety, odpowiedzi wypadły 
niekorzystnie. Olbrzymi procent 
tych kobiet nie wyszedł za mąż. 
Co zaś dziwniejsze, że jtrosęnt 

ten nic maleje, jakby się należało 
.spodziewać, ale przeciwni? wzra- 
sta z roku na rok. 

To jest właśnie zastanawiają- 
ce niesłychamie zjawisko. Nie by- 
ło dziwne dawniej po roku 1843, 
że kobiety wysoko wykształcone 
nie wychodziły za mąż. 

Wszak były to fenomeny, któ- 
rych unikali mężczyźni, bojąc 
się owych “blue stoćkings” (nie- 
bieskich pończoszek), jak je na- 

zywano. Ale obecnie zajpełnie in- 
ne mamy poglądy na wykształce- 
nie kobiet, a właśnie mimo to 

procent niezamężnych wykształ- 
conych panien wzrasta. 

I Ponieważ Jowestya posagu w 

I małżeństwach amerykańskich od- 
grywa małą rolę w przeciwień- 
stwie do Europy, wobec tegc 
wzrost niezamężnych jest tem 

bardziej bijący w oczy. 
Przerażające są również liczby 

bezpłodności wśród kobiet wyso- 
ko wykształconych. 

Na 100 zamężnych aż 39 nie 
miało dzieci, gdy normalnie wy- 
pada tylko 10—-12 kobiet bezuło- 

■ dnydi na 100. 

Miłość własna jest największym 
z pochlebców. 

To, co za swoje uważamy cno- 

ty, jest często tylko zlepkiem róż- 
nych postępków i różnych intere- 
sów, które los lub zręczność nasza 

złożyć umiały: i nie zawsze dziel- 
ność i czystość sprawia, ie mężczy- 
źni są dzielni, a kobiety czyste. 

Jako Podarunki 
na “Gwiazdkę” 
dla ojca, matki, braci i sióstr, sy- 
nów i nauczycielek. Tysiące czy- 
telników “Zgody” nie znajdzie 
chyba lepszej sposobności, jak o- 
fiarowanie złoconego gwarantowa- 
nego damskiego lub męskiego ze- 

garka. Teraz nie dalej jak do l5go 
Grudnia; należy wyciąć poniżej 
umieszczony kupon, wypełnić go i 
nadesłać do nas. Przesyłając go 
nain, nie potrzebujecie dołączać 
ani 

Jednego centa 
Ten zega- 
rek m?skl 
Jest w naj- 
ulu bień- 
ezym stylu 
Nr. 16. 

Damski ze- 
garek jest 
mniejszym 
1 oznaczo- 
ny jest nu- 
merem O, 
dot, odnr 
dla każdej 
c pań. 

Koperty kryte grubo złotem, klu- 
czyk do nakręcania na zewnątrz, gwa- 
rantowany przez nas na 20 lat, Jest 
dobrym prawie na cale qycie. Wykoń- 
czenie Jest nader eleganckie. Koperty 
ochraniają werk zegarka od przypusz- 
czalnego uszkodzenia. Werk tego ze- 
garka jest uregulowany co do minuty 
w jednej z najoważnfejszych fabryk 
zegarków tego kraju, ma pełną liczbę 
kamieni a wszystkie kółka t włos są zrobione z najlepszej zahartowanej 
stall. Krótko. Jest to doskonały gwa- 
rantowany czasamlerz ze wszystkich 
zegarków uznany Jako najlepszy, Jego 
wygląd każdego zadziwi, dlatego też 
Jst nieocenionym podarkiem na 
"Gwiazdkę". Każdy czytelnik powinien 
go zamówić. NaNsNza cena za te pię- kne meskie lub damskie zegarki wy- 
jątkowo na podarunek gwiazdkowy 
przeznaczone. Jest tylko $6.00. Mv 
chcemy Wam wysłać takowe do obej- 
rzenia. nie żądając przytem ani cen- 
ta. Zapłacicie za niego wówczas, gdy 
się on Wam podoba. Jeśliby się Wam 
nie podobał, natenczas przyjmiemy go 
z powrotem bez narażania Was na ko- 
szta. 

Je«1| mieszkacie to w Chtcean n, 
Jechaliście tu w odwiedziny, to postaraj- cie się nas odwiedzić w n.e-zym składzie 
k\67 pn *** KaetUilnotoul *1/1*„możecie segarkl ogl«drać i wypróbować, jakoted motecie oglądnąć Inne nasze towary, ktrtre posiadamy lal 

•rtykuły tywnn*<~w»we itnre Naiety wrlątć tramwaj eiektrycsny ktć- 
ry przecina O rand ave., nostępnte wala5' tramwaj na pAlnoc Or* nd nre. | jentwć dn końca linii, nnStępnia przejSć Jedoń Msk 
na południe. 

1 
*** kopra t aadetltjete go 

—■1 ■' To «*lelty wyciąg- ■ 

Kupon na zegarki, Jako 
podarunek na Gwiazdkę 
LUN Dl N & CO 'luhois «t kwnwii* ° vw* CHICAGO. ILL. 

Proaze nadcMaf ml zegarek lub ze- 
garki, które oznaczyłem (X), 

••'..Złocony m?«M zegarek 

Złocony riam«kl zegarek 
Rozumiejąc. te gdy na wypadek z 

zegarka tego nie będę zadowolnłonym. 
przyjmiecie go napowrót na zwój 
koszt. 

MAZW18KO 

ADRES.. 
M 


