
GWIAZDA
GWIAZDA wyci-.cdzi co niedzielę
GWIAZDA tygodnik ilustrowany kosztuje 
na poczcie, u agentów i kolporterów 
kwartalnie 1 mk. 35 ten., z odnoszeniem 
do domu 1 mk. 50 fen., w Austryi z prze-
syłką pod opaską 2 mk., we wszystkich 
Innych krtjach Europy i Ameryki 3 mk. 
Pojedyncze zeszyty w Poznaniu 15 fen.,

na piowincyę 20 fen. franko.

Tygodnik ilustroisany.
Redakcya i ekspedycya

w Poznaniu, przy ulicy Rycerskiej nr. 38.

OGŁOSZENIA przyjmuje się za opłatą 
25 fen. od wiersza drobnego. 

Drobne ogłoszenia z Śląska, W. Ks. Po
znańskiego i Prus Zach. 20 fen. za wiersz. 
REKLAMY pod „Nadesłano“ opłaca się 

1 mk. za wiersz podwójny.
Za ogłoszenia płaci się z góry.

Przy większych i częstszych ogłoszeniach 
odpowiedni rabat.

Nakładca i wydawca: Zygmunt Nlarweg. Połączenie telefoniczne nr. 1465.

Poznań, Sobota 1 Czerwca 1907.
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Pobudka wyborcza.
-Klną z najważniejszych czynności polity- 

cznyic, jaką wykonują Polacy pod zaborem, pru
skim,:®. bezsprzecznie wybory, a mianowicie wy
bory lo parlamentu. O wyniku tej ważnej 
.-zyimści społeczeństwo polskie infolinowało się 
zwyk' z prasy, lecz pogląd krytyczny na cało- 
kszta wyborów w ciasnych lamach pism na
szych które każdej sprawie odpowiednie miej
sce pświęcić muszą, nie mógł być wyczerpują 
cym. Zwłaszcza danym statystycznym, niezmier
nie win emu czynnikowi dla oceny każdej kam- 
[>aniwyborczej i widoków na przyszłość, prasa 
naszaiie poświęciła zbyt wiele miejsca, i dopie
ro w s tat nim czasie zajmować się niemi zaczęła.

Sprawdzi wem więc zadowol enniem powitać 
należ eodopiero wydane dzieło p. Karola Rze
pecki/o, delegata wyborczego na miasto Poz
nań i(l tytułem „Pobudka wyborcza“. Autor 
którwielką część życia swego poświęcił prawie 
wylącie agitacyi wyborczej i nabył w tym kie- 

t runkt-ennego doświadczenia, oddal społeczeń- 
* stwu; liski emu w kampanii wyborczej poważne 

usługi niejedno zwycięstwo prawie wyłącznie 
jego biegom i pomysłom zawdzięczamy. Pra
ca ntemat wyborów wydana przez męża tej 
miar,tanowie musiała i stanowi dla. całego spo- 
leezeiwa naszego znakomity nabytek.

-.tor poświęcił wstęp swego dzieła elemen
tarny wiadomościom o parlamencie niemiec
kim, ctóryrn wyborcy nie zawsze i niedostatecz
nie to informowani bywali na wiecach. Naj- 
ważnszym jednak dziełem „Pobudki“ są kry
ty czmwagi nad (wynikiem ostatnich wyborów 
do pamentu, na podstawie danych statvstycz
nych Z niego dowiadujemy się'najdokładniej, 
gdzitę cofamy, gdzie widoki zwycięstwa na
sze gą, pewne, a, gdzie zachodzi potrzeba sprę- - 
żystegitacyi. Uzupełnieniem działu tego jest 
nasty pogląd na naszą organizacyą wybor
czą ykaz rezultatów wyborczych w poszcze

gólnych dzielnicach, okręgach i powiatach, ze
brany nadzwyczaj starannie i przedstawiony ja
sno i przejrzyście.

Pan Rzepecki sięgnął do najdalszych zakąt
ków Rzeszy niemieckiej, w których zamieszkują 
Polacy i nie lękając się olbrzymiej wprost i mo
zolnej pracy, zestawił materyał statystyczny, 
przedstawiający prawdziwy skarb dla wszystkich 
zajmujących się sprawami wyborczemi. Dotych- 
tychezas i najchętniejszy dla, braku dokładnych 
olanych ustawać musiał w agitacyi, nie mając się 
na czeni oprzeć, nie znając widoków akcyi. Obe

Karol Rzepecki.

cnie mając pod ręką „Pobudkę“, wie dokładnie, 
czego się trzymać i gdzie są widoki powodzenia, 
choćby w dalszej przyszłości. Pobudka miano
wicie ważnym przyczynkiem jest wszędzie tam, 
gdzie chodzić będzie o zawieranie kompromisów 
wyborczych.

Społeczeństwo nasze ma także sposobność 
zapoznać się z „Pobudki“ z najgłówniejszymi 
działaczami politycznymi W. Ks. Poznańskiego,
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Prus, Śląska, i Obczyzny. Znajdujemy w niej 
bowiem udatne wizerunki posłów z krótkimi ży
ciorysami oraz, zbiorowe portrety członków Ko
mitetu Politycznego na Berlin i Brandenburgią, 
Głównego Komitetu Wyborczego, polskiego dla 
Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowincyi, Pol
skiego Centralnego Komitetu Wyborczego na 
Rzeszę niemiecką, Prowincyonalnego Komitetu 
Wyborczego na W. Ks. Poznańskie, Polskiego 
Komitetu Prowincyonalnego Wyborczego dla 
Śląska i Prowincyonalnego Komitetu Wyborcze
go na Prusy Królewskie, Warmię, Mazury i Po
morze polskie.

Dzieło p. Karolai Rzepeckiego, obejmujące 
prawie 200 stronnictw druku, stanie się z pewno
ścią dla naszych działaczy wyborczych nieodzo
wnym podręcznikiem, a dla każdego obywatela 
czującego po polsku pożądaną, lekturą. Ni etyl- 
ko doborowa treść, ale i wyposażenie zewnętrzne 
uczynią je ozdobą każdej redakcyj i biblioteki, 
a ze względu na wymienione wyżej zalety, cena 
4 mk. z,a egzemplarz, nie jest bynajmniej wygó
rowaną.

Obok elementarza, katechizmu, history! i li
teratury polskiej, „Pobudka wyborcza“ znajdo
wać się powinna w każdym domu polskim.

Karol Libelt.

0 mi ości Ojczyzny.
V.

Plan przestrzeni, o brzegi dwojga mórz, opartej, 
Podałem ojcom waszym znajome wam pra wa, 
Gruntem ich — dobro ludu i narodu sława.
Na ich glos te zarośla wasze i bagniska 
Zmieniły się w pracownych przychodniów mro

wiska,
A ta Wisła, ich znowu plonem ocucona,
Wlokła na brzegi Indów wasz zysk i imiona.

• Woronicz. .

Prawa i ustawy łączą ziemię z ludem, ją za
mieszkującym; są to dzieci prawego loża, spło
dzone z ojca ludu i matki ziemi. Pojęcie narodu 
jest dopiero zupełne, gdy dołączymy do kraju 
i ludu instytucye polityczne. T pojęcie ojczyzny 
uzupełni się w jedno istną trójcę, materyalnego 
jej stanowiska, gdy ród i ziemię połą,czynny spoj- 
jem wzajemnego ich tchnienia, objawiającego się 
w ustawach narodowych.

Miłość ojczyzny uwarunkowana więc po

trzecie swobodami, jakie przynoszą ustawy poli
tyczne. Kocham ziemię moją i kocham Jud, mój, 
ale kocham oraz ustawy, bo w nich objawi on jest 
duch narodu mego, duch mądrości, duch swobo
dy, duch pocieszyciel w krzywdach wszelkiego 
rodzaju. Pod jego tarczą usypiam spokojnie i 
nie troszczą mnie namiętności ludzkie, trzymane 
przez rząd czuwający na wodzy. Kocham te pra
wa i instytucye, bo w nich jest cząstka woli mo
jej, one chcą, dobra mojego i nieskończone korzy
ści mi przynoszą przez wychowanie publiczne, 
przez ustalone bezpieczeństwo i porządek, przez 
wymierzanie sprawiedliwości, przez gospodar
stwo rządne narodowe, podniesienie nade sztuk, 
przemysłu i handlu, a % niemi dobrego bytu, przez 
utrzymywane stosunki z innenii narodami, przez 
bezpieczeństwo kraju na zewnątrz i hi. Wszy
stkie te swobody dają wyobrażenie osobistej v po
litycznej wolności człowieka, a, .jako posiadające
go i wykonywającegO' tę wolność, robią 'go,oby
watelem. Miłość ojczyzny przedstawia sę tu 
zatem, jako miłość wolności, prawami objaw one j 
i objawiającej się, jako miłość najwyższej do
bra dla człowieka społecznego, z którego wszyst
kie inne dobra, płyną i prawdziwej dopico na
bierają wartości.

Są to rzetelne korzyści i pożytki, któreprży- 
wiąznją potężnie krajowca do kraju i idu i 
podżegają w nim miłość ojczyzny. Prądu, że 
nie wszyscy krajowcy powiedzieć to mag! o oj
czyźnie swojej, aby im zabezpieczała, wolnść o- 
sobistą, i polityczną, obok innych korzyścimate- 
ryalnyeli. Atoli niema narodu powiążą,rgo w 
państwo, gdzieby przynajmniej życie i waność 
nie były zapewnione prawami, choćby tyli karą 
kilku kop groszy czeskich, a człowiek życy z 
dnia na dzień, znikczemni ony w dogodnoś swo
jej, dla tego, że jej nigdzie do znaczenia plnieść 
nie może, kontent z tego, że żyje jak byd, któ
re pracować musi, ale przynajmniej za > jeść 
dadzą. Człowiek, dziecko przyzwyczajeń, je
żeli nie zazna lepszego stanu rzeczy, z ktymby 
swą dolę porównał, pokocha nawet nie wo ido te
go stopnia, iż gdy go usaimowaJn-iają —:ik się 
to zdarzało często u negrów w Ameryce— nie 
nawykły, a zatem nie umiejący sam o sie ra
dzić, prosi z, pokorą, aby go do dawnego 'ócono 
stanu.

Tak obumarła, jakby na zimowycłeżach, 
miłość instytuicyi despotycznych kraju, u leją
ca skutkiem1 samego przyzwyczajenia brakn 
poznania, nie może -być policzoną, za podisvę mi
łości ojczyzny. Dla tego w krajach nievi, któ
rą, na naród włożył rząd samowładny, 'teino 
go przywiązania do władzy i instytucjkrajo- 
wych i doi rządu być nie może. Jest tylloojaźń 
i trwoga. Lecz że taki węzeł narodu,uk i ód 
na północy, potrzebuje ciągłej zimy, ciej ty
ranii, a za, lada ciepłego wiatru powiew taje, 
więc to niebezpieczne stanowisko wzmoeno re- 
lig.ią, węzłem silniejszym i pewniejszy któ- " 
rym się masy ludzu na wodzy trzyma W i - 
'dzimy zatem u tych ludów, że król orazst Bo
giem samym, jak u wyznawców dalajla; albo
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jest synem nieba, bratem słońca i księżyca, jak 
u Chińczyków, albo jest pierwszym prorokiem i 
powiernikiem Boga, jak u Machometan; albo na
reszcie jest najwyższym zwierzchnikiem świe
ckim i duchownym w jednej osobie i namiestni
kiem Boga na ziemi, rozciągającym prawa swo
je nie tylko do życia i śmierci, ale i do sumienia 
poddanych. W polityce takich rządów leżeć ko
niecznie musi ociemnienie, aby lud prawdy ni
gdy nie przejrzał. Jeżeli zaś podboje lub praw
dy w ogólności, zaprowadzą część narodu zbroj
nego do kraju światła, takowy żołnierz za powro
tem może się stać niebezpiecznym księżycem lu
du i naturalna polityka rządów każe z takich 
pułków robić za rozkazem dziennym bohaterów 
Leonidasowych i wyznaczyć im, jak tamtym, 
drugie Termopile.

W rządach despotycznych opartych na u- 
! trzy mywaniu ludu w niewoli i ciemnocie, a z dru

giej strony na nieograniozonem samowladztwie 
możnych, uległych ślepo rządowi, ale tyranizu
jących podwładnych i poddanych, w rządach ta
kich, gdzie brak sprawiedliwości wyradza prze
kupstwo urzędników, zdzierstwa słabszych 
niema nawet ratunku dla ludu, choćby w osobie 
samowładny zjawił się jaki Tytus łub Marek Au
reli. I ludu nie uszczęśliwi, i sam życiem przy- 

^ płaci.
Gdzie panuje trwoga, nie masz miłości, a 

w serca, próżne miłości, fanatyzm religijny wstę
puje, jak orkan dziki, z piorunami i błyskawi
cami. Czego dokazał fanatyzm Arabów, histo
ry a. świadkiem. Gibbon powiada : „Nie wyszło
dwóch lat, a cala, rozległa dolina Syryi była w 
ręku Saracenów. . Mimo to wladzca wiernych wy
rzucał żołnierzom swoim, że za wolim idą na
przód. Ci łzami rozpaczy i skruchy opłakiwali 
błąd swój i błagali wodza, by ich prowadził do 
boju w imię Pana. W bitwie .pod muratmi Eme
sy, słyszano młodzieńca, wnuka Kalida, w głos 
wołającego: „widzę pozierające na mnie huryski 

L . czarnookie, każda takiej piękności, że gdyby na 
tym świecie pokazać się mogła, poumieraliby lu- 

ę dzie z -miłości dla niej. Jedna z nich. trzyma- 
w ręku chustkę ;z zielonego jedwabiu i czapkę 
szytą w drogie kamienie. Skinęła, słyszę jej 
głos czaro wny: tu chodź do mnie w objęcia
miłości mojej“. I teini słowy uderzył na woj
ska chrześician, niosąc naokół śmierć i zniszcze
nie* *.

Widzimy w tylm przykładzie wyraźnie, że i 
tu ni|ateryalne dobra, choć nie tego świata zapa
lały męstwo młodego Saracen a.. Ale .to już nie 
jest miłość ojczyzny, jeno szał rozognionej wy
obraźni dla rozkoszy rajskich, dla .których dostą
pienia człowiek tu na ziemi męczeńską śmierć 
ponosi.

(Ciąg dalszy nastąpi). *

Ś. p. dr. Henryk Jordan.
W minionym tygodniu cały Kraków okrył 

się żałobą: / groma jego obywateli zeszedł do
grobu jeden z najzacniejszych, ś. p. dir. Henryk 
Jordan, profesor ginekologii w uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Urodził się w roku 1842 w Przemyślu. U- 
koń czy wszy szkołę średnią, udał się na studyta 
medyczne najprzód do Wiednia, potem do Kra
kowa;. Tu uzyskał stopień doktora medycyny. 
Praktykował jako lekarz w Ameryce, pio powro
cie został asystentem prof. Madurowicza; do
centem ginekologii został w roku 1881, kilka łat 
później profesorem nadzwyczajym, a po śmierci 
prof. Madurowicza (1898) mianowany postał 
zwyczajnym profesorem i dyrektorem kliniki 
położniczej. Odtąd, stale przebywał w Krakowie, 
gdzie piastował godność radcy miejskiego cały 
szereg lat, był posłem do Sejmu z miasta Krako
wa, a kilkakrotnie był wybierany dziekanem 
Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

Ś. p. prof. dr. Henryk Jordan,

Zeszedł z nim do grobu jeden z najpoważ
niejszy eł. polski di lekarzy. Sława jego jako gi
nekologa sięgała daleko po za granice kraju. .Ja
kim był przy łożu chorego niech tego świadec 
lwem będzie skromny bukiet kwiatów, złożony 
na jego trumnie przez chorych z kliniki ś. p. Jor
dan a. Ale pamięć o lekarzu, można powiedzieć, 
schodzi z nim razem do grobu. Ale pamięć o ś. 
p. Jordanie przetrwa jeszcze długo, bo zostawił 
■on widomy pomnik swej działalności, świa
dectwo swego serca i charakteru: pomnikiem tym 
to „park dra Jor dana“. Sam, za życia mawiał, 
że ten park to jego dziecko. Kiedy chodziło o 
to, oo zrobić z placem powystaiwewyim, ś. p. Jor
dan jako członek Bady miejskiej zaproponował 
stworzenie na jego miejscu parku. Projekt zo
stał przyjęty dość obojętnie. Wobec tego Jor
dan sam podjął się tego zadania, a miasto od
stąpiło mu tylko plac. Trudności, jakie miał do 
zwalczenia,, były niemałe. Było dużo krytyków, 
którzy sceptycznie dość patrzyli na ten „szalo
ny“ projekt czcigodnego profesora; mimo wszy-

,.W-
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stbo ś. p. Jordan z calem zaparciem się siebie 
pracował tak długo, aż wreszcie park powstał.

Jako lekarz najlepiej mógł ocenić potrzebę 
fizycznego kształcenia się młodzieży. Aby u- 
możliwić to kształcenie się, ś. p. Jordan stworzył 
park. Ten park — to była jego dusza, jego "ży
cie. Wystarczyło widzieć ś. p. ,Jor dana, jak co
dziennie w parku chodził, sam nadzorował za
bawy młodzieży, wystarczy widzieć te setki mło
dych rumianych twarzy -chłopców i dziewcząt, 
bawiących się w parku, wystarczyło widzieć te
go sędziwego profesora uniwersytetu i uczonego, 
jak maszerował na czele oddziału dzieci i w takt 
marszu nucił z dziećmi pieśń: Bartoszu, Barto
szu, oj o-stre kosy nasze — aby zrozumieć, ozem 
dla ś. p. Jordanu był ten park, i czerni om był i 
jest dla tych setek młodzieży, która w cieniu 
drzew i na św leżem powietrzu tam może gim
nastykować i bawić się. Ten park zjednali mu 
szczerą miłość Krakowian i przedewszyisikiem 
młodzieży, którą tak gorąco umiłował. Dla niej 
też poświęcił prawie całą drugą połowę swego 
życia; pracował wytrwale, ze świadomością wy
tkniętego celu i był jednym z tych niewielu, 
których żadne tradośei nie zdołały odwrócić z

skości na, Śląsku, — ś. p. Jordan pospieszył z 
wydatną pomocą, za który wdzięczny lud śląski 
mianował go członkiem honorowym Macierzy 
szkolnej.

S. p. Henryk Jordan umarł. Życie pójdzie 
dalej swoim toremi, ale na to życie społeczeń
stwa naszego wywarł ś. p. Jordan niezatarty i 
błogosławiony wpływ, za który niech mu będzie 
cześć!

Kalendarzyk historyczny.
Dnia 2(i-go maja 1569 wcielenie Wołynia do 

korony. — 1584 ścięcie Samuela Zborowskiego. 
— 1831 klęska pod Ostrołęką.

Dnia 27-go maja, 1436 Węgrzy żądają zwro
tu ziemi spiskiej. — 1471 Władysław Jagielloń
czyk obrany królem czeskim1. —, 1764 Fryderyk 
dziękuje rzeezypospolitej za przyznanie mu ty
tułu króla.

Dnia. 28-go maja 1794 rada najwyższa obej
muje rządy kraju. — 1831 bitwa pod Grajewem.

Park Jordana w Krakowie.
(Rycina przedstawia oddział chłopców krakowskich odbywających ćwiczenia w parku\

raz obranej drogi. Za to należy się mu szczera 
wdzięczność.

W życiu }X) li tyczu en i należał do obozu kon
serwatywnego, ale nawet swych największych 
w,rogów politycznych rozbrajał swą dobrocią i 
swym prawym; charakterem, Osobistych,' nie
przyjaciół chyba nie miał.

Gdzie chodziło o jaką dobrą sprawę, wszę
dzie nazwisko prof. Jordania można było czy
tać. Gdy chodziło o pomoc dla głbdnych dzieci, 
on stanął u steru Towarzystwa w tym celu zało
żonego. Gdy zabór pruski zamienił się na doli
nę łez dzieci polskich, on pierwszy wołał o po
moc pieniężną, Gdy chodziło o założenie gim- 
naizyum polskiego w Cieszynie, tej placówki pol-

Dnia 29-go maja 1592 korona,cya i zaślubie
nie Anny Austryaczki z, Zygmuntem III.

Dnia 30-go maja 1515 przymierze z królami 
węgierskim i czeskim. — 1792 zamknięcie sejmu 
czteroletniego.

Dnia, 3I-go maja 1364 uprzywilejowanie 
przez, Kazimierza W. Akademii krakowskiej: — 
1831 bitwa pod Lidą,

Dnia I-go czerwca 1794 poselstwa zagranicz 
ne uznają radę najwyższą. — 1809 ucieczka Au- 
stryaków Z*Warszawy.

Dnia 3-go czerwca, 1260 rzeź Sandomierzan 
przez Tatarów. — 1642 urodzenie Jana Sobies
kiego-. — 1831 bitwa pod Tyszycą.

Dnia 3-go czerwca 1035 ucieczka, Ryksy z



Polski. — 1568 kardynał Hozyusz sprowadza Je
zuitów do Warmii. — 1652 rzeź kozacka pod Ba- 
towem .

Dnia 4-go czerwca 1257 śmierć księcia Prze
mysława,.

Dnia 5-go czerwca wcielenie księstwa kijow
skiego do korony. — 1694 bohaterska obrona 
Hodowa.

Dnia 6-go czerwca 1443 trzęsienie ziemi w 
Polsce. — 1794 bitwa pod Szczekocinami.

Draia7-go czerwca 1492 śmierć Kazimierza 
Jagiellończyka. — 1661 wjazd uroczysty Stefana 
Czarnieckiego, doi Krakowa.

Dnia 8-go czerwca 1612 śmierć Stanisława 
K ar akowskiego, arcybiskupa, gnieźnieńskiego. — 
1794 bitwa pod Chełmem,.

Arcybiskupi Gnieźnieńscy
i Prymasi.

(Ciąg dalszy).

54. BERNARD MACIEJOWSKI,
herbu Ciołek, synowiec Samuela Maciejowskiego, 
urodzony wi roku 1548, Kardynał w roku 1604 
i w tymże roku Arcybiskup gnieźnieński, umarł 
w Krakowie roku 1608 i tam pochowany.

Najuboższy człowiek miał do niego zawsze 
przyistęp i sam jeździł po chorych z św. Sakra
mentem. Protegowany- bardzo przez 00. Jezui
tów równą miarą im odpłacał. Dawał ślub Dy
mitrowi Samozwańcowi z Maryną Mniszchówną 
w Krakowie. Na pogrzebie jego byl król i kró
lowa.

55. WOJCIECH II BARANOWSKI,
herbu Jastrzębiec, w roku 1585 Biskup przemyśli
ski, podkanclerzy koronny, w roku 1608 Arcybis
kup gnieźnieński; urmalrł w Łowiczu r. 1615, po
chowany w Gnieźnie.

Urodzony z bardko ubogiej rodziny, był gor
liwym Biskupem. Protegowany przez Zamoy
skiego- miał ztąd wielu nieprzyjaciół. Za Kle
mensa VIII był w Rzymie, hojnie tam podejmo
wany, gdyż za bytności Klemensa w Polsce pod 
nazwiskiem Aldobrandiniego, żył z nim na po
ufnej stopie. Za jego rządów spaliła się katedra 
gnieźnieńska, którą zaraz kazał restaurować. <

56. WAWRZYNIEC GEMBICKI,
herbu Nałęcz, urodzony roku 1559, proboszcz o 
siecki, roku 1594 sekretarz królewski, roku 1600 
Biskup chełmiński, roku 1609 kanclerz wielki ko
ronny, roku 1616 Arcybiskup gnieźnieński; u- 
miairł w Łowiczu roku 1624, pochowany w Gnieź
nie.

W dzieciństwie chorował bardzo ciężko, ale 
ofiarowany Najśw. Pannie Maryi, prawie cudem 
ozdrawiał i od tego czasu serdeczną pałał miłoś
cią do Matki Boskiej. Kształcił się w szkole Lu- 
brańskicłi w Poznaniu, gdzie celował nauką. To 
też gdy Henryk Walezy przejeżdżał przez Poz
nań do Krakowa, miał do niego mowę powitalną 
w imieniu uczniów zakładu. Posłany byl potem 
do akademii w Ingolsatadzie i zwiedziwszy Niem
cy, wrócił do Polski. Posłował do Rzymu w roku 
1595, kanclerzem koronnym był w roku 1609 na 
sejmie w Warszawie. Porywał wymową i do 
łez pobudzał, a zwycięstwo diocimskie uwiecznił 
w kościele, bo Grzegorz XV pozwolił w dniu 10 
listopada, obchodzić uroczystem nabożeństwem ro
cznicę bitwy pod Choeimem.

57. HENRYK FIRLEJ,
urodzony z Jana Firleja, wojewody krakowskie
go i marszałka wielkiego koronnego, herbu Łe- 
wart, prałat domowy Ojca św., hrabia rzymski, 
protonoitaryusz papieski, w roku 1598 sekretarz 
królewski, podkanclerzy koronny, Biskup łucki i 
płocki, został Arcybiskupem- gnieźnieńskim w r. 
1624. Umarł w roku 1626' w Skierniewicach, po
chowany w Łowiczu, gdzie ma nagrobek.

Ojciec jego był głową dysydentów, ale wpły
wy matki, która była wielką przyjaciółką Koś-
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ciała,, przeważyły w młodym Henryku. Do chrztu 
św. podawał go Henryk Walezeusz, który jadąc 
ca koronację do Krakowa, zatrzymał się w Bali
cach, zaproszony przez ojca, wielkiego marszałka 
koronnego. Wysłany do Rzymu na nauki, cieszył 
się względami Papieża Klemensa VIII., który 
jaikę nuncyusz papiezki bywał w Polsce i znał ro
dzinę Firlejów.

58. JAN X WĘŻYK,
heii,u Wąż, 'syn Hieronima i matki z Zaleskich. 
Urodził się w r. 1575 w ubogim domu, wypra
wiony doi Rzymu, uczył isię tam teologii i medy
cyny i nabył spory zasób wiadomości. Wróci
wszy do Polski, dostał się na dwór Tarnowskie
go, który był podówczas Biskupem kujawskim. 
Został u niego kanclerzem i niebawem kanoni
kiem krakowskim. W r. 1619 widzimy go już 
Biskupem przemyśl skim a w i. 1624 został Bi
skupem poznańskim. Na aińcy biskupstw o gnie
źnieńskie wyniesiony w r. 1626, objął rządy ar
chi dyecezy i 21-go marca 1627 r. głównie za przy
czynieniem się królowej Konstancy!, której łaski 
umiał sobie pozyskać. Umarł w Łowiczu 27-go 
maja w r. 1638 i tanu piolehowany.

Był to bardzo zacny kapłan i znakomity kra 
ju obywatel, nie opuścił ani jednego sejmu. W 
czasie głodu w Polsce w r. 1629 byt prawdziwą 
Opatrznością Judu. Rozdał wówczas cały swój 
ruchomy majątek. Na polu elakcyjnem ogłosił 
królem Władysława IV. W roku 1637 dawał 
ślub w Warszawie i koronował Cecylię Renatę, 
żonę Władysława IV. Na pochwałę jego wyszło 
w Krakowie w roku 1638 dzieło pod tytułem: 
„Wąż Jaśnie Oświeconego Jana Wężyka, Arcybi
skupa gnieźnieńskiego.11

59. JAN XI. LIPSKI,
herbu Łada, syn Wawrzyńca sędziego ziemskie
go i Anny z Kołacina Plicbcianki. Wzięty na 
wychowanie przez stryja Franciszka Lipskiego, 
kanclerza przy Prymasie Uchańskim, kształcił 
się u 00. Jezuitów w Kaliszu, poczem na dalsze

studya wysłanym był do Włoch. WHóciwszy do 
Polaki, przez kanclerza Kiizyckiego wezwany do 
dworu, był najpierw sekretarzem królewskim', po
tem kanonikiem łęczyckim, proboszczem mdra- 
kowskim, kanonikiem gnieźnieńskimi i kanoni
kiem gnieźnieńskim i kanonikiem płockim. W r. 
1627 kanonik krakowski, został referendarzem 
wielkim koronnym po Henryku Firleju w r. 
1632. Wielki przyjaciel całej królewskiej rodzi
ny, napisał panogiryk Zygmuntowi III. i królo
wej Konstancy i. W r. 1636 został Biskupem cheł
mińskim, a 20-goi marca 1639 objął arcybiskupa 
titwo gnieźnieńskie. Umarł w Łyszkowicach r. 
1641, pochowany w Łowiczu, gdzie ma nagrobek. 
Ostatnio chwile jego opisał ks. Piotr Kkibieki, 
dziekan kru świnki i kanonik kujawski.

60 MACIEJ II LUBIEŃSKI,
herbu Pomian, najstarszy z dziesięciorga, rodzeń
stwa, byI synem Świętosława z, Łubiny i Barbary 
z Zapolic. Urodził się w Lubmy w Sieradzkiem 
i1. 1572. Pierwotnemu jego wychowaniem zajmo
wał się Albert Zajączkowski, opal wągrowiecki 
i oddał go najpierw do szkoły w Sieradzu, a na
stępnie do kolegium OÜ. Jezuitów w Poznaniu.
Biskup Pistrokoński posłał go na swój koszt do 
Włoch i Niemiec. Po powrocie, do kraju był se
kretarzem u biskupa Pstrokońskiego, który był 
jego wujem, a następnie został kanonikiem po 
znańskini, potem sekretarzem króla Zygmunta 
III. Z Biskupem Pstrokoń skini był w bitwie 
pod Gruzowem obok brata Stanisława. W r. 1620 
został Biskupem chełmińskim, w sześć lat później 
r. 1626 Biskupem poznańskim, a w dniu 19 paź- $ 
dziennika 1641 objął archidyecezyą gnieźnieńską.
Umarł w Łowiczu 28 maja r. 1652, pocbcwany 
w Gnieźnie w kaplicy swojej fundacyi.

Był to bardzo gorliwy pasterz. Papież Ur
ban VIII mawiał o nim: „W Polsce wielu pa
sterzy, ale jeden Maciej Biskup.11 (In Polonia 
multi sunt praelati, solus Mathias Episcopus).
Dnia 14 lipea r. 1646 koronował Maryę Ludwikę 
w Krakowie. Ży cie jego opisał ks. El ory<an Buj- 
deeki, krzyżak z Miechowa.

61. Andrzej II Leszczyński.



61. * ANDRZEJ 11 LESZCZYŃSKI,
herbu Wieniawa, syn Wacława późniejszego kan
clerza wielkiego koronnego i jenerała .wielkopol
skiego, oraz Anny Roz,rażę wskiej, kasztelanki po
znańskiej, córki pana na Krotoszynie. Nauki po
bierał u OO. Jezuitów w Kaliszu-, później za gra
nicę jeździł-z Albertem Kaidzidłowskim. Odebra
wszy niższe święcenia, został w roku 1624 kano
nikiem krakowskim, był później proboszczem łę
czyckim i sekretarzem królewskim pod koniec pa
nowania Zygmunta- III. W r. 1640 został biskupem 
kamienieckim, następnie kanclerzem królowej Ce
cylii Renaty , a po śmierci Macieja Łubi eński ego 
i-. 1652 P'ryniasem i Arcybiskupem gnieźnieńskim, 
W czasie najazdu na kraj Szwedów schronił -się 
Leszczyński na Szląisk do Głogowy, później do 
Nissy. W czerwcu 1656 powrócił w-raiz z- Maryą 
Ludwiką z Głogowy do Polski. Zamki jego i pa
lace Szwedzi z-rujnowali -do szczętu, tak iż, przez 
cale dwa lata żadnych dochodów nie miał. II- 
marl w r. 1658 w Skierniewicach, pochowany w 
i .owicz-u, gdzie ma pomnik.

62. WACŁAW LESZCZYŃSKI,
brat stryjeczny swego- poprzednika, był synem 
głowy dysydentów w Polsce, Andrzeja na Le
sznie Leszczyńskiego, wojewody -brzesko-kujaw,- 
skiego i matki Opalińskiej, bardzo pobożnej nie
wiasty. Kształcony u 00. Jezuitów w Poznaniu, 
wysłanym był potem za granicę, >a wróciwszy do 
kraju, został sekretarzem królewskim. Będąc 
jeszcze- klerykiem otrzymał w r. 1633 kanonią 
krakowską. Później został referendarzem wiel
kim koronnym, a w r. 1644 Biskupem- warmiń
skim. Jeździł razem z Opalińskim, wojewodą 
poznańskim, po Maryą Ludwikę, żonę Władysła
wa TV, do Francy i, W r. 1659 został Prymasem 
i Arcybiskupem gnieźnieńskim, umarł 1 kwietnia 
r. 1666 w Łyszkowicach, po-cbowany w Łowiczu, 
gdzie ma pomnik.

Był to mąż pełen pobożności. Chciał prze 
nieść zwłoki błogosławionego Bogumiła do Unie
jowa i kazał robić grób marmurowy dla nieb w 
Gdańsku, ale< mu śmierć w tern przeszkodziła. 
Podhiósł świetność kol legi a.ty łowickiej.

(Ciąg dalszy nastąpi ).

Dziwne pretensje — 
do naszej wdzięczności.

Jednym z nia-julubieńszych argumentów, któ- 
rerni posługuje się prasa niemiecka wobec Pola
ków, jest ten, że pod względem rozwoju kornuni- 
kaeyi t. j. budowy kolei, szos, dróg i t. d. i pod 
względem- uporządkowania, stosunków ekonomicz
nych w ogóle — ma Poznańskie niesłychanie wie
le do zawdzięczenia, pruskiemu rządowi. Jedno 
z pism niemieckich wyliczyło niedawno, że za 
czasów Flottwella (1841) istniało zaledwie 30 
mil szosy, podczas gdy obecnie prowincja, cała 
pokryta- jest -siecią- dróg wszelkiego rodzaju. Nie 
wynika z, tego jednak żaden zarzut dla nas, a ża
den, tytuł chluby dla. rz-ądn pruskiego: ileż bo
wiem, miii szosy istniało w Prusach za czasów 
Flottwella, a, ile ich dziś zliczyć można? Stosu
nek zapewne będzie jednaki, gdyż zarówno- tu 
jak tam, zarówno w Poznańs-kiem jak we właści
wych Prusach istotnym motorem były potrzeby 
czasu, a nie opiekuńcza dłoń rządu.

Zresztą jeśli rząd przyczynił się do ulepsze
nia środków komunikacyjnych, to nie czynił on 
tęgo bezinteresownie, owszem kierował się bar
dzo jednostronną rachubą polityczną, wyraźny 
dowód1 czego- mamy w wielokrotnych a pełnych 
uznania dla rządu gło-sa-ch prasy niemieckiej, 
która podnosi, że prz-ez ulepszenie środków ko
munikacyjnych umożliwia rząd lepsze nawiąza
nie styczności i stosunków pomiędzy rozsianemi 
po całej prowincji osiadłemi koloniami niemiec
ki emi, co ma „niezmierną doniosłość w walce o 
wpływy niemieckie w prowincji4 ‘.

Jeśli więc pobudką było polityczne wyracho
wanie — to skąd że pretensje do wdzięczności za 
domniemaną, pracę bezinteresowną rządu dla pro
wincji poznańskiej ?

To sarno, co zauważyć można- na powyższym 
przykładzie, zauważyć się daje na każdym kroku. 
Nie ma prawie takiego projektu, takiego- prawa, 
ukutego specjalnie przeciw Polakom, któreby w 
oficjalnym, żargonie nie nazywało się „wysoce 
z-baiwiennem dla prowincji44 i za które Polacy 
nie powinni okazywać głębokiej wdzięczności.

Szkoły są tak gęsto rozsiane, jak może w ża
dnej innej prowincji pruskiej.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia, przybyło 
przeszło- 300 nowych szkół ludowych, nie mówiąc 
już o innych zakładach naukowych, jak m. p. sa
rni nary ach nauczycielskich lub gimnazjach, któ
rych jest tak dużo, że w wyższych ldaisach licz
ba uczniów przekracza rzadko liczbę 10—11. Do
dać dla ilustracji należy, że z bardzo melicznemi 
wyjątkami wszystkie te nowo założone szkoły lu
dowe noszą czysto protestancki charakter i mają 
wyraźnie nakreślone germaniżacyjne cele. Ger
manizacja z proteistantyzacyą zresztą, idą nietyl- 
ko na polu stosunków szkolnych ręka w rękę. 
Przed stu laty niespełna liczona w Księstwie o- 
koto 120 zborów i modlitewni protestanckich, z 
których większa część budowana, była, z dirzewa.
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Dziś istnieje 300 protestanckich parafii z odpo
wiednią liczbą pastorów lub ich zastępców, u 
dzięki zasiłkom rządowym i związkowi imienia 
Gustawa Adolfa, którego polityczna działalność 
jest znaną, zaledwie kilka, by się znalazło zborów 
nie budowanych z, masywnej cegły. Wątpić mo
żna, czy z, tego- tytułu rząd pruski ma prawo do 
jakichśkołwiek tytułów wdzięczności ze strony 
polskiej. Bównieź i ze stanowiska cywilizaicyi 
ogólnej tego rodzaju inowaeye w prowincyi 
rdzennie polskiej na uznanie me zasługują, przy
czyniają się bowiem jedynie do zaostrzenia nie
nawiści rasowej dwóch narodów1, z których je
den musi w ciężkiej walce o byt ostatnich sił do
bywać, drugi zaś, protegowany przez władzę pań
stwową, z pewnym- rodzajem wyższości spogląda 
na swych sąsiadów, upajając się falszywern z 
gruntu przekonaniem, że jest „reprezentantem 
wyższej kultury“ i jako taki ma- zupełnie inne 
prawa i inne prerogatywy. Tego rodzaju „cywi
lizacyjna praca“ nie daje nikomu tytułów do 
zasług — nie ma też ich sobie co rościć rząd pra
ski, bo on robił wszystko, co się dało, aby kraj 
nasz zrobić praskim, nie zaś aby go wynieść na 
wyższy szczebel oświaty. Oświata i cywilizacyą 
nie polega na pożeraniu -słabszych narodów przez 

‘silniejsze, lecz; na zrównaniu słabszego z silniej
szym w obliczu prawa. A dopóki ludność polska 
nie będzie przeświadczona o tej równości wobec 
prawa, dopóki będzie się uważać musiała za ob
darzoną prawami obywateli drugiej klasy, dopó
ty samochwalstwem — i to nie uzasadi i i onem — 
p-ozo-staną twierdzenia, że rząd praski prowincyę 
naszą ucywilizował.

Nasi sąsiedzi z Marsa
Bo-stępy nauki acz zwolnią* ale tern pewniej 

wyjaśniają wiele rzeczy niezrozumiałych. Lecz 
im więcej kto umie, tern lepiej "pojmuje, że sarn 
jest drobnym pyłkiem we wszechświacie, i, że ta 
ziemia, na której mieszka, jest zaledwie małą 
cząsteczką tego, co się nazywa „światem widzial
nym/ ‘

„Ozlowiek — panem całego wszechświata“ 
— to frazes, który dziś brzmi poprostu śmiesznie, 
i śmiesznem jest przekonanie, że tylko na naszej 
ziemi, na tej drobnej cząstce wszechświata — 
mają zamieszkiwać istoty rozumne. Ale ludzie 
zaczynają się już wstydzić swej zarozumiałości, 
i godzić na przypuszczenie, że i na innych plane
tach mogą istnieć równie, a może i wyżej niż lu
dzie — rozwinięte istoty, ł coraz więcej jest li
czonych, których pociąga rozwiązanie i wyjaśni le
nie tej zagadki. Jeden z nich właśnie, Willy 
PetersoU-Kinberg, zajmuje się tern zagadnieniem 
w swojem popularnem dziele: „Jak powstał
wszechświat i ludzkość!“ — Wierzy on w istnie
nie mieszkańców Marsa, i może przekonywujące- 
mi argumentami poprzeć swoje twierdzenie.

„Gdybyśmy mogli dostać się1 na powierz
chnię Marsa, na ląd stały tej planety, co byśmy 
tam ujrzeli? Czy ludzi, takich jak my? Nie!

tego- nie przypuszczani. Istoty tarn mieszkające, 
może najdoskonalej rozwinięte, są zapewne innej, 
niż nasze budowy, dlatego, że nasze ciało jest za
stosowane do warunków życia ńa ziemi. A, że 
na Marsie te warunki są odmienne, zapewne 
wpływają one na doskonalszy rozwój jego mie
szkańców. My — nie znając "tyclr okoliczności — 
nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, rodzaju 
bytu na tej planecie, ani więcej od nas rozwinię
tych istot tam żyjących. Jedno tylko zdaje się 
nie podlegać wątpliwości: że mieszkańcy Marsa 
górują nad nami rozumem i. stoją na wyższym 
stopniu rozwoju umysłowego, choćby dlatego, że 
Mars jest nierównie starszym od ziemi, a zatem 
i ród mieszkańców Marsa, starszym od rodu 
ludzkiego. Mars mniejszy jest o-d ziemi, i musiał 
prędzej osty gać niż ziemia skutkiem tego, że 
krąży dalej od słońca. Wyprzedził zatem ziemię,
0 lat może miliony i dlatego jego mieszkańcy urn- * 
szą być istotami doskonalej od ludzi rozwinięte
mu Jednym z argumentów przemawiających za
tern przypuszczeniem jest to, że 99% ludzi, mie
szkańców ziemi wcale temu nie wierzy...

Zwłaszcza ci, którzy poczytują się za „kró
lów WBzeehstworżenia“, a swojem, uporcziywem 
zakrzepnięciem w raz przyjętych pojęciach, 
stwierdzają słaby rozwój dotychczasowy ludzko
ści, która jednak ma przed sobą widoki wyższego 
z 'czasem udoskonalenia.

Niema żadnej rozsądnej podstawy do mnie
mania, że inteligentne istoty, przebywające na 
Marsie, żyły lub żyją w podobny jak my sposób, 
tern więcej, że o ile się zdaje, warunki życia tam
tejszego; są przyjaźniejsze od naszych. Niebo 
Marsa jest bezchmurne i zawsze pogodne; zdaje 
się również, że niema tam gwałtownych zmian 
temperatury i skutkiem tego daleko mniej bywa 
burz, niż na naszej ziemi. Ulewy nie strącają 
tam owoców, ponieważ deszcz na Marsie tworzy { 
się z drobno przesianych kropel wody, spadają
cej zwolna, przepajającej głębiej ziemię planety,
1 pobudzającej tamtejszą roślinność do większe 4 
bujności.

W przerwach pomiędzy tend błogoslawione- 
mi deszczami uśmiecha się nad Marsem pogodne, 
eiemnoi-błękitnc niebo, a słońce o jedną trzecią *•? 
część, mniejsze niż nasze, przesyła niczem nie- 
przyśłomiionc promienie, które rozgrzewają pła- 
eko-wzgórza i sprzyjają bujnej roślinności. 
Wprawdzie słońce daje Marsowi połowę zaledwie 
tego światła, i ciepła, id ó rem obdarza ziemię, ale 
że — o ile się zdaje — niema na jego niebie 
chmur ani obłoków, więc nic nie zasiania: promie
ni słonecznych, i nie pochłania, ich ciepła.

Gwiaździste noce na Marsie muszą być cza
rujące. Świecą tam niezliczone roje gwiazd sta
łych, a wśród nich króluje większa, najjaśniej 
świecąca planeta — ziemi, krążąca na Marsówem 
niebie od strony wschodniej ku zachodowi. W 
tym samym kierunku toczy* się- najwięcej odda
lony Marsowy księżyc „Deimos“, a błizko Marsa 
przebiega przestwory niebieskie „Phobos“, krą
żący z szybkością kilometra na sekundę, od za
chodniej strony ku wschodowi.
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W tym rajskim świec i e przebywają mie
szkańcy Marsa. Oiekawem byłyby: sprawdzić,
o ile trafne są przypusiziczehia niektórych astro
nomów, obdarzonych bujną wyobraźnią, a odno
szące się do jego mieszkańców; czy rzeczywiście 
potrafią oni bez 'szwanku zeskakiwać na ziemię 
z wysokości dziesięciu metrów; czy drzewa na 
Marsie są trzy razy wyniosłej sze od naszych, 
dlatego, że nie bywa tam burz; ciśnienie powie
trza jest mniejsze o 2.7 razy i czy to ciśnienie 
wywiera jaki wpływ na żyjące istoty, czy są one 
trzy -razy większego, niż my wzrostu i t. d.

Ale nie możemy przewidzieć, jakie odkrycie 
poczynią następne pokolenia, ("oby powiedzieli

Ale, jeżeli chcemy zaznajomić się z mie
szkańcami Marsa, nie powinniśmy tracić czasu, 
bo za -kilka setek lat, Mars spotka się w biegu ze 
Ś-woini kisężyeem — „Phobosem“ — który ze- 
trźe z jego powierzchni dotychczasowe życie 1 
Wtedy -rozpocznie się dla Marsa nowa epoka roz
woju : my zaś dotąd będziemy przodować w roz
woju świata, d-o-póki i nasz księżyc nie zetknie 
się z ziemią, a wtedy przodownictwo obejmie po 
nas którakolwiek z siostrzanych planet.

Warto wysłuchać jakie zdania wygłasza 
Willy Peterson-Kinberg o słynnej mapie Schia- 
pareilego, przedstawiającej kanały na Marsie.

„Na pierwsze spojrzenie wpadają nam w o-

Mała kupcowa.

przodkowie nasi z XVI. stulecia, nagle obudzeni 
do życia ludzkiego z epoki Jagiellońskiej — na 
widok przebiegającego samochodu, na glos, do
chodzący z odległości wielu mil przez telefon — 
na rozbłyskujące tak za dotknięciem różdżki cza
rodziejskiej elektryczne światło: — nie mówiąc 
już o kolejach i telegrafach! Więc i to, co my 
w obecnej chwili uważamy za niemożebne do 
osiągnięcia — porozumienie się z istotami zamie
szkuj ącemi na innych planetach — może przez 
naszych potomków będzie wykonane, i uważane 
za rzecz najzwyklejszą...

czy te kanały, choć wielu ludzi powątpiewa o wia
rygodności rysunku. Jest on jednak wierną ko
pią mapy Schiaparellego, uznanej przez innych 
astronomów za zupełnie dokładną. Więc dlate
go to powątpiewanie? Jeżeli istnienie kanałów 
wytłumaczyć można jedynie przypuszczeniem, że 
są one sztucznie zrobione, nie można zaprzeczyć 
istnienia na tej planecie istot o wysokim rozwoju 
umysłowym, które wykonały to dzieło. . Ale my 
trwamy uporczywie w przekonaniu, że tylko my 
— ludzie — jesteśmy najdoskonalszemu "istotami 
we wszechświecie — że tylko my potrafilibyśmy
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wykonać podobne dzieło. A niektórzy uczeni 
nie chcą zgodzie się na możliwość podobnego 
przypuszczenia; dlatego tylko, że nie oni pierwsi 
zrobili to odkrycie“.

.Jednakże widać przez, teleskop tego samego 
wieczora kanały podwójne i pojedyncze: widać, 
że te kanały od czasu do czasu zmieniają, miejsce 
i, że znikają chwilami, co jest dla nas zupełnie 
niezrozumiałe. Ale kierunek i dli jest tak wyra
źnie celowy, że gdyby wykonane były przez nas 

ludzi — nie mogłyby być lepiej upjanowane.
Widzialna mai lewej stronie planety szeroka 

odnoga morska, zakręcająca się łukowato ku 
wschodowi., półwysep- Herbem i o, wyspy Ausonia, 
Hellas i otaczające je wody, są naturalnego po
chodzenia ; ale dwa, krzyżujące się z sobą kanały 
na. wyspie Hellas, i równolegle, położone do sie
bie kanały na stałym lądzie, jak również trzy ka
nały na wyspie Thamusia po prawej stronie pla
net, są wyraźnem dziełem inteligentnych miesz
kańców Marsa. Że są. rozmyślnie zrobione, Ilo
ma,czy się tern, że. gdyby ich nie było, cale ob
wód v lądu podlegałyby zatopieniu; na przykład 
w cwie topnienia, śniegów na południowym bie
gunie, wyspa Hellas byłaby pod w-odą, gdyby 
nie kanał biegnący od południa ku północy. Ale 
mieszkańcy Marsa nie zadowolili się tym jednym 
kanałem i zbudowali drugi, przecinający go od 
zachodu ku wschodowi, zapewne dlatego, ażeby 
pierwszy nie przepełniał się .podczas zbytniego 
napływu wody. Dzięki drugiemu kanałowi, ten 
nadmiar może spłynąć na prawo i na lewo.

Wszystko więc przemawia %a tein, że kanały 
te zostały zbudowane z wyraźnym celem a nie
ma żadnego dowodu, zbijającego to przypuszcze
nie, i stwierdzającego, stanowczo przypadkowość 
sieci kanałów na Marsie.

Wiń ludzki a małżeństiao.
Dowiedzioną ,j('ßt statystyków rzeczą, że męż

czyźni żonaci żyją dłużej, aniżeli samotni. Po
chodzi to najwidoczniej ztąd, iż żonaci, prowadzą 
regularniejsze życie niż samotni, którzy, po naj
większej części ani nie jadają ściśle o pewnych 
porach dnia, ani na spoczynek nie udają się regu
larnie i t. d. Oczywiście, większość nieżonatych, 
jadając z niejednego pieca chich", jada też z 
niejednej kuchni obiady i wieczerze, a żołądek 
ich na różne zmiany bywa narażony i niejedno 
znosić musi w gospodach, na co wz,dryga się żo
łądek żonatego. Przyzwyczaić się można do wie
lu rzeczy, więc też wielu nieżonatych obyło się 
ostatecznie z życiem po gospodach, aleć działanie 
ujemne choć powolne, tego sposobu życia, nie da 
się zaprzeczyć. Skutek ujemny nieregularnego, 
późnego chodzenia na spoczynek, jak się to często 
zdarza u nieżonatych, częściej niż u żonatych, po
większany bywa poprzedzającym zwykle poby
tem w lokalach, jeśli nie ciasnych wprost, to bądź 
co bądź więcej wyziewami różnomi, dymem tytu- 
niowyni i. t. d. przepełnionych, niż mieszkanie

prywatne zwykłe miejsce pobytu żonatych. Nie 
dziw tedy, iż małżeństwo przedłuża ludziom ży
wot. Stwierdzono, iż u Judzi po skończonym 
25-t.ym roku życia wyraźnie już można zauwa
żyć różnicę śmiertelności pornoędzy żonatymi a 
nie żonatymi — maj jaskrawiej zaś okazuje się u 
osób po 35-tym roku życia,, aż do 70. Przeciętnie 
każdy 26-1 etui mężczyzna żonaty ma pólszosta 
roku więcej życia przed sobą, aniżeli samotny! w 
tymże wieku.

Bardzo ciekawem jest stwierdzenie, iż żona
ci ■ rzadziej tracą życie skutkiem nieszczęśliwymi) 
wypadków, aniżeli samotni. Jest to zrozumiałem, 
gdyż ludzie mający troskę o rodzinę ostrożniejsi 
są i baczniej unikają niebezpieczeństw. Potwier
dza też stwierdzenie statystyki o przedłużają
cych skutkach małżeństwa pewnik, iż śmiertel
ność wśród wdowców jest także znacznie większa* 
niż wśród równych wiekiem żonatych. Oczywi
ście statystyka, wyciąga wnioski % ogólnych liczb; 
są .przecież małżonkowie, prowadzący życie niere
gularne nie trzeba też sądzić, że ożenek jako 
taki przedłuża życie, ^jpżeli ożeniony nic .zaprze
stanie wybryków stanu kawalerskiego. Alee 
zwykle i najdzikszemu małżeństwo powoli przy
piera, rogów.; a, i takich, co początkowo ni o zaprzeć 
stają zbyt „swobodnego" życia, i w małżeństwie, 
powoli pociągła urok pożycia rodzinnego, przy
kuwa do domu i czyni spokojniejszymi, regular
nie żyjącymi ludźmi!

Automaty do listów
rekomendowanych.

W wiedeńskim ministeryiun handlu odbyła 
się próba nowego aparatu, przeznaczonego do 
automatycznego rekomendowania, listów, a, zbu
dowanego przez inżynierów Foclora i Bücky’e- 
go. Automat ten, jest podobny do używanych 
obecnie skrzynek pocztowych. Ma, on trzy otwo
ry: jeden służy do wrzucania listu, drugi do 
uiszczenia opłaty, % trzeciego wypada pokwito
wanie pocztowe.

Aby uniknąć wszelkich nadużyć, wynalazcy 
zbudowali aparat w ten sposób, że jest on stale 
zamknięty, a. dopiero po wrzuceniu monety dzie
sięciu,-halerzowej można go użyć. Wówczas o- 
twióra, się oitwór przeznaczony ‘do wrzucenia, li
stu, po zakręceniu korby ukazuje się pokwitowa
nie, na kiórem są naastępujące daty: Miejsce
wysłania, numer automatu, data wysłania (rok, 
miesiąc, dzień), numer porządkowy listu:

Niezależnie od wielkości, grubości i kształtu 
listu, stempel wypada zawsze w tern samem miej
scu. Wszelkie Oszustwa i uszkodzenia, maszyny 
są wykluczone. Dopóki wysyłający nie wrzuci 
monety do skrzynki, nie może ani wrzucić listu, 
ani pokręcić korby. W razie niewrzucenia li
stu, korba, obraca się wprawdzie, lecz nie wycho
dzi pokwitowanie. Po obrocie aparat zamyka 
,się automatycznie. Specyałna konstrukcya, sor
tuje najdokładniej, wrzucone monety i odrzuca 
fałszywe.

Gldy aparat wyrzuci ostatnie pokwitowanie, 
kartkę kartonu, otwór do wrzucenia pieniędzy



Rosya, W Dumie obradowano w zeszłym ty
godniu nad przedłożeniem rządowem, żądającem 
17 i pół milionowej zapomogi dla cierpiącej głód 
ludności. Większość Dumy po przemowie wybi
tnego konstytucyjno demokratycznego Rodicze- 
wa przyjęła wniosek rządu.

Od głosowania powstrzymali się z niezrozu
miały di dla nas powodów znów posłowie polscy. 
Jeże] i deputowani polscy taką błędną taktyką 
będą sobie nadal Bosyan zniechęcali, to mogą dłu
go czekać na upragnioną autonomię. Widocznie 
i tam zaczynają, jak gdzieindziej nurtować prą
dy antysłowiańskie, które są naszym wrogom 
bardzo na rękę. Czemużiby to miało się sprzeci
wiać naszym narodowym interesom, żeby Polacy 
za wnioskiem głosowali ? Prosty obowiązek 
chrzęściłański nakazuje nam głodnych nakarmić. 
Smutnem to jest, że my sami staramy się o to, 
żeby Bosyan na siebie poburzyć. Już to do ro
zumnej polityki nie mamy jakoś szczęśliwej ręki.

Niemcy. Niemiecka gospodarka kolonialna 
jest dosyć ciekawa. Po długich korowodach 
przeprowadził rząd reformę w głównym zarzą
dzie i odtąd mamy ministerstwo rzeszy dla kolo
nii, gdy dotąd był tylko urząd kolonialny, zale
żny od ministerstwa rzeszy dla spraw zagrani
cznych. Oczywiście został ministrem pupil ży
dowskich rządowo - postępowych żywiołów p. 
Dernburg, a jego pomocnikiem czyli podsekreta
rzem stanu p, Lindequist, gubernator kolonii w 
południowo-zachodniej Afryce. Następcą jego 
tamże został konserwaty wny poseł v. Schuckmann 
i to daje gazetom niemieckim powód doi gorzkich 
rozmyślań o całej gospodarce kolonialnej, która 
rokrocznie grube miliony kosztuje. Pan Linde
quist bowiem był uważany jako bardzo odpowie
dni człowiek na swt-m stanowisku i teraz go usu
nięto, a następcą zamianowano najmniej odpo
wiednią osobistość. W skutek takiej gospodarki 
kolonie niemieckie zawsze będą źle rządzone i nic 
przynosić nie będą.

Francya. Francuzi nie zapomnieli Niem
com niczego. Udowodnili to znowu w zeszłą śro
dę. Liga patryotyczna w Paryżu, do której nie- 
ledwie każdy patryc tyczny Francuz należy, urzą
dziła z okazyi 25-letniego istnienia swego wielki

wiec. Były minister Gauthier oświadczył, że 
gdyby pomiędzy Niemcami a Anglią wybuchła 
wojna, natenczas Francya pomagałaby Anglii. 
Na ziemi francuskiej rozstrzygnęłyby się wów
czas losy Europy, gdy zaś wybije ta godzina, 
wówczas; każdy Francuz spełni swój obowiązek.

Prezes Ligi Deroulede, wielki przyjaciel 
Polaków, wysławiał przymierze francusko-an
gielskie. Wyświadczyło ono Francy! wiele do
brodziejstw. Przyczyniło się ono bowiem w swein 
następstwie do przymierza z Japonią i uwolniło 
Francyę tern samem od obawy, że Japonia mo
głaby kiedyś pozabierać Francy i- jej krlaje w 
Azyi — przyczyniło się dalej do zawarcia ukła
dów z Hiszpanią i Włochami. Tern samem zapo
biegł rząd francuski przymierzu z Niemcami, i 
może teraz śmiało dopominać się zwrotu Alzacyi 
i Lotaryngii.

Anglia. Kwesty a rozbrojenia ogólnego co
raz więcej zajmuje umysły. Wskutek- niezgodze- 
nia się Niemiec na dobrowolne rozbrojenie; naj
wybitniejsi mężowie angielscy nawołują swój na
ród do powiększenia zbrojeń i ozem więcej zbliża 
się do dnia zwołania konferencyi w Hadze, tein 
większą, trwogę wywołuje zbliżanie się nieuni
knionej wojny europejskiej skierowanej przeciw 
Niemcom.

W Turcy i zaczyna znowu być niespokojnie, 
właściwie krwawe bijatyki i różne zawieruchy 
nigdy tam się nie kończą. Donoszą,, że angielska 
ambasada w Carogrodzie za,żądała, aby w intere
sie spokoju i porządku złożono z urzędu w Mace
donii greckiego biskupa z Dramy. Czy to się stało 
albo stanie, o tem nic nie donoszą, również nie 
wzmiankują, co właściwie zawinił ów biskup. Z 
Smyrny znów donoszą o innym kwiatku porząd
ków tureckich. Tam napadła banda zbójecka na 
pewnego Holendra Hem sten; jest on, zięciem bo
gatego kupca Richarda Wittel. Holendra schwy
tano i uprowadzono i teraz, zbójcy będą żądali wy
kupu. Jest to stara praktyka zbójców tureckich 
i włoskich. Nie wiadomo dotąd jak wysokiego 
wykupu będą zbójcy żądali. — Nie należy do 
przyjemnych rzeczy podróżować po Turcy!, zwła
szcza, gdy się ma bogatego teścia.

FRENZEL S Co.. POZNAN.
Telefon 454. STARY RYNEK 56.

Właściciel P. Kryszkiewicz.
Najstarsza i największa

Zależ. 1854.

fabryka ezekolady, kakao i eikrów
8IF Najtańsze i najlepsze źródło zakupu I ^881

SPECYALNOSC: Kory czekoladowe, czekolady z śmietaną, karmelki na kaszel i owocowe,ZE3ozz33.ej.te tolsziteopt^r.
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Rozmaitości,
Ifji,wanie lewej rę/ęi.

W zakładzie -naukowym „Eton-College1' w 
Anglii dyrektor zaprowadził czynność pisania 
lewą ręką i wszelkie inne czynności nakazuje 
działać lewą, ręką, tak samo jak prawą. Celem 
tego nakazu jest wytworzyć lewą rękę tak samo 
zdatną, do wszelkich czynów, jakie się zwykle 
prawą wykonuje. Przez to, twierdzi ów dyrek
tor, wyrabia się lewa strona mózgu, zanied
bywana dotąd przez wyłączne wyrabianie ręki 
prawej do osiągnięcia zręczności. Kto się za 
miodu nauczy Irzucać n. p. kamienie obu ręka
mi po-ró-wno — ten w 'dalszem życiu więcej ma 
łatwości pomagania sobie przy każdej czynno
ści. Dla tego nakłaniajcie dzieci do używania 
zawczasu rąk lewych.

* * 1 
dĄałpa-złodziej .

W Wiedniu polieya aresztowała w tych 
dniach człowieka, który przed kilku miesiącami 
zbiegł z więzienia. Na ramieniu jego siedziała 
niewielka, małpa. W kornisaryacie policyjnym 
zwierzątko stało się przedmiotem ogólnego za
jęcia. Zwłaszcza, komisarz bawił się z niem i 
obsypywał je pieszczotami. Nagle małpa, sięg
nęła ruchem błyskawicznym do kieszeni urzęd
nika, wyciągnęła z niej pormonetkę i podała ją 
chyłkiem swojemu panu. Jak się następnie o- 
kązało, była wytresowana speeyalnie do kradzie
ży. W obce tego małpę oddano do towarzystwa 
opieki nad zwierzętami, właściciela zaś zatrzy
mano w areszcie.

* **
Guma zamiast Ramienia.

Gdzie my w końcu zajdziemy, odgadnąć tru
dno. .Gdyby który z przodków naszych, nawet 
z bardzo świeżej przeszłości, zbudził się i zoba
czył, że my domy stawiamy z papieru i cukru, 
a ulice brukujemy- gumą, „waryaty!‘‘.pomyślał
by sobie i bez żalu położyłby się napo wrót do 
trumny. A jednak domy papierowe Ipesze są. 
od ceglanych, cukrowe od asfaltowych, a bruk 
gumowy to istne de li eye. Pierwsza zaletą jest 
cisza, jakby makiem siał, choćby nie wiedzieć 
ile po nim chodzono i jeżdżoho; następnie wiel
ka wytrzymałość zarówno na zużycie jak na zmia
ny temperatury; wreszcie elastyczność, która 
sprawia, że człek, idąc po nim, prawie ruszać no
gami nie potrzebuje: samo mu podskakują...

*• *

Jflęs/ęa papierowa.'
Wszystkim dziś drukowanym książkom po 

nrlywie kilku dziesiątek lat — grozi zupełna za
głada. Będzie ona wynikiem wyrabianego obec
nie papieru, który pod działaniem światła i po
wietrza, kruszeje i — w proch się z czasem roz
sypie. Ocaleją tylko książki, drukowane na 
mocnych i drogich gatunkach papieru „czerpane
go.“ Ten -papier, more antique, wyrabia się

z gałganów, wszystkie zaś inne z masy drzewnej, . 
chemicznie bielonej, chemicznie zmiękczanej i 
chemicznie sklejanej. Owa chemia czyni je wła
śnie tak bardzo znikomymi.

Jakkolwiek nawykliśmy w ostatniej dobie 
do tymczasowości, do liczenia się wyłącznie z 
chwilą bieżącącą, trudno nam jednak pogodzić 
się z myślą, że najszlachetniejsza wytwórczość 
naszej epoki • literatura, skazana jest na byt tak 
krótki, że nawet stulecia jednego nie przeżyje... 
Jedynym na. to środkiem: pewną, choćby małą, 
liczbę egzemplarzy każdego bez wyjątku dzieła 
drukować obowiązkowo- na dobrym, trwałym 
papierze. Te egzemplarze przejdą do bibliotek 
i ocaleją. Na zagładę przedwczesną są również 
skazane wszystkie listy naisze. Zbieracze 
współczesnych autografów powinni myśleć za
wczasu o sposobach ich utrwalenia, albowiem 
papier używany obecnie do listów prędko- żół
knie i rozpada się. Oo będzie- z dokumentami 
prawnymi ?

*

Wierność małżeńska wśród zwierząt
Sądzą powszechnie, że u zwierząt, o ile 

wspólne pożycie samców i samic zechcemy uwa
żać za małżeństwo, wierność małżeńska jest 
cze-mś nieznanemu Tymczasem tak nie jest. Więc 
znowu sądziłby kto może, że im zwierzę jakieś 
wyżej stoi, tern więcej cnót małżeńskich objawia.
I to jest nieprawda, gdyż na przykład tak inteli
gentne stworzenie, jak pies i koń, -są raczej 
wszystkiem Innem, a tylko nie wzorowymi mał
żonkami. Najlepsze małżeństwa- spotykamy mię
dzy vtnetwom, chociaż i tu wielkie panują prze
ciwieństwa. Tak up. głuszec, cietrzew i inne- z 
rodu kuraków, nie troszczą, się wcale o swe po
tomstwo, również i kogut domowy posiada, jak 
wiadomo, nader przestronne serce. Natomiast 
małv samczyk kuropatwi pozostaje wiernym 
swej samiczce, jak również olbrzymi struś, który 
wspólnie ze swa połowicą ogrzewa nocą jaja, a 
następnie wyległe z nich pisklęta troskliwą ota
cza opieką. Kaczor pozostaje z daleka od kacz
ki. która swe młode na wodę wywiodła i tu je 
przed tysiaeznemi niebezpieczeństwami ochra
nia, natomiast łabędź pozostaje wiernie przy 
swej małżonce i po-masa jej w wychowaniu mło 
deero pokolenia. Dałoby sic wyliczyć bardzo 
wiele jeszcze kontrastów na tern polu, gdzie po
krewne sobie zwierzęta różnie się zachowują. 
Pierwsza jednak nagroda za, małżeńskie wierne 
nozveie, należy się bezsprzecznie karłowym pa-, 
rożkom. Między samcem a- samiczką panuje tu 
wiecznie ni ozem nie zmącona harmonia, skoro 
led no z nich je, je i drugie, kapie -się jedno i 
drugie lezie do wody, krzyczy samiec -- samicz
ka wtórnie mu z, zapałom, zachoruje jedno — 
drugie iska go, karmi, pieści, gdy zaś kilkaset 
nawet papużek siedzi na jod nem drzewie, nigdy 
sie nie zdarza, by która z parek rozłączyła się 
choćby na minutę.

*
* *

Ślub ważny, czy nie ważny ?
Paryż zajęty jest sprawa ślubu Dymitra 

Gunzberga z panną Margaretą Brodzką (z ro-
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dżiny milionerów kijowskich). Ślub- od-był się 
dnia 25-gp marca r. b. w Paryżu, w hotelu „Con
tinental,“ dawał go Salomon Kolm, rabin. Ślu
bu cywilnego nie zawarto. Otóż w tych dniach 
z [.-i atestem wystąpiła matka panny młodej, z po
wodu, iż pan młody jest bratem męża starszej 
córki i nie je-st bez zarzutów. Ponieważ zaślubio
na obecnie pani Margaret a. jest już pełnoletnia, 
przeto matka wystąpiła na drogę karną przeciw 
rabinowi Kohnowi z zasady, iż skoro nie było 
aktu cywilnego, to sam ślub religijny, według 
praw francuskich, jest nieważny. I stał się za
męt wśród prawników francuskich. Naprzód 
pokazało się, że Kohn nie jest rabinem, a przy
najmniej rabinem francuskim, więc go prawa 
francuskie nie obowiązują i nie może być karany, 
że dal ślub parze niepołączonej węzłem cywil
nym. Utrzymuje, że jest rabinem polsko-rosyj
skim, ale i to nie gra żadnej roli w sprawie, bo 
według zasad judaizmu, o ważności ślubu stano
wi włożenie przez oblubieńca obrączki na palec 
oblubienicy przy odpowiednich słowach i wobec 
świadków. Więc Kohn mógł nie działać jako 
duchowny i tylko przewodniczył uroczystości 
rodzinnej. Ślub ton nie obowiązuje, we Francy i, 
ale jest ważny w Polsce i Rosy i. Polemikę toczą 
prawnicy na szpaltach dzienników paryskich, a 
rabin Kohn ten się tylko trapi, iż oblubienica nie 
uiściła mu obiecanych 500 franków.

* *
*

Działanie promieni radu na jaja.

Wiadomo już, że promienie radu zabijają 
drobnoustroje i niszczą szkodliwe własności ja
dów. Obecnie okazuje się, że promienie te wy
wierają także szczególny wpływ na rozwój za
rodków jaj wylęganych. Pewne pismo francu
skie podaje wiadomość, że- jaja kur i ptaków roz
maitych gatunków, poddawane wpływowi radu, 
okazały wyniki zadziwiające i nieoczekiwane: 
pisklęta przychodziły na świat z kształtami cał
kiem nowymi i niezwykłymi. Niedługo- więc 
będzie można w Królestwie ptaków produkować 
n aj dziwaczniejsze okazy, a niektórzy badacze 
sadza, że przy pomocy umiejętnego zastosowania 
promieni radu będą, mogli wytwarzać nowe, ga
tunki i odmiany ptaków.

* *
. . *

śjandytyym pod Paryżem.

Niezbyt wielkie bezpieczeństwo zwłaisizeza dla 
cudzoziemców lub przybysza z prowincji przed
stawia nawet śródmieście Paryża: to jednak, co 
dzieje się obecnie w okolicach podmiejskich Sto
licy Franevi, przypomina podobne cziasy ,„raub- 
ritterów“ średniowiecznych. W tych dniach n. 
v, gdy omnibus, kursujący ■ pomiędzy Paryżem 
a Vincennes-, przejeżdżał przez niewielki lasek, 
banda młodych rabusiów wypadła z za drzew 
i rozpoczęła ogień z rewolwerów. Przerażeni 
l odróżni powyskakiwał i z wehikułu i zaczęli li
ci okać, rabusie jednak zatrzymali wszystkich i 
obrabowali z pieniędzy oraz ko-sz-towności, pu
czem znikli w lesie. Kule rewolwerowe zabiły 
oba konie omnibusowe. oraz -raniły ciężko woź
nicę, lekko zaś dwóch podróżnych.

Niezwykła formułą przysięgi.
Rota przysięgi, składana na wierność wład

cy Syainu przez wysokich dygnitarzy, jest na
stępująca: „Niech do ostatniej kropli kre-w z, żył 
moich wyciecze; niech ciało moje rozdwojonem 
zostanie od uderzenia piorunu i pożartem przez 
krokodyle: niech skażanym będę na noszenie
wody w koszach beż dna przez ognie piekielne; 
niech dusza moja wcielona zostanie po mojej 
śmierci w ciało niewolnika; niech skazany zo
stanę na najsrożisze tortury w ciągu tylu lat, ile 
ziarnek piasku zawierają cztery morza; niech 
ponownie na świat przyjdę jako głuchoniemy. 
trędowaty i ślepy; niech zapadnę się w otchła
nie Nroku (piekielne) i niech duch Prea-Yom 
otrzyma władzę nad mym ciałem —' jeżeli przy
sięgi tej nie dotrzymam i skalani się niewierno
ścią względem ciebie, o władco!“

* *
Cjy jwieryęła czytać mogą ?

Lord Avebury ogłosił niedawno broszurkę, 
w której opisiuje metodę, . jakiej użył, by psa 
swego nauczyć, czytać. Oto streszczenie tej bro
szurki : Wyciąwszy dwa kwadraciki papieru
równych rozmiarów, na jędrnym z nich napisa
łem jeść, a drugi pozostawiłem cyystyra.. Pier
wszy ten z napisem n,mieściłem na miejscu z .je
dzeniem, a drugi na miejscu pnstem. Po upły
wie dziesięciu dni Van, tak. się ów uczony pies 
zwie, był w stanie rozróżnić jeden karton od dru
giego. Podobnej procedury użyłem do zapozna
nia Varia ze słowami pić, kości, na dwór, woda, 
kąpiel i t. p. w ilości stu kilkunastu. Pomału 
Van nauczył się rozpoznawać jeden karton od 
drugiego i za ich pomocą, porozumiewać się z o- 
toczeniorn. T tak, gdy chciał pić, to musiał przy
nieść karton „pić“ I karton „woda“ lub „mle
ko“ it, p.

* *

Senatorowie na kobiercu ślubnym.

We Framcyi bardzo wiele osób oddaje się 
zawodowo Polityce, uważając ją za środek do 
życia, podobnie jak adwokaturę, posady urzęd
nicze i t. p. Z tego powodu członkowie senatu 
francuskiego założyli dla siebie kasę zaopatrze
nia, na starość i na, wypadek pr zapadnięci a przy 
wyborach. Kasa zaopatrzenia rozwija się tak 
pomyślnie, że obecnie zapadła, uchwała, ażeby 
zaopatrzenie otrzymały także wdowy po senato
rach. Uchwała ta, jak donosi „Cri de Paris“, 
wywołała między senatorami prawdziwą epide
mię małżeńska. Senatorowie, którzy dotąd żyli
samotnie, albo...... o horror! - mieli nieprawe
małżonki, dążą do ołtarza, ślubnego. Pomiędzy 
panami młodymi ma podobno znajdować się tak
że były prezydent senatu p. Pa yard, liczący 07 
lat życia.
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Żarty i dowcipy.
Na ulicy.
Pijany: Przepraszani, czy panienka nie

wie, gdzie mieszka Jan Walczak ?
Służąca: Przecież to pan sam jest.
Pijany: To... to ja wiem, ale nie wiem,

gdzie mieszka.

Zagadka socya In o-de ma ki-a tyczna.
— Łaskawy panie, nie nie jadłem!
— A czemuż łotrze nie pracujesz, kiedy 

zdrów jesteś?
•—■ Kiedy, żebym pracował, to by mi się je

szcze bardziej jeść chciało.

*

Co to może pranie.
Fornal: Psysedem tez doprasać sie Wiel

możnego Dziedzica, ze chciałbym się żenić....
Pani: Co ci też potem, a z; ldórąż to, czy z 

Baśką, czy z Kaśką, czy z Jagną, a może z Ma
ryną, co?

Fornal: Już tam nie moja, tylko Wielmoż
nego Pana wola, bo ja ino wedle opierunku, to 
ta syćko jedno.

£
W składzie.
— Proszę pana o lampę.
— Jak wielką pan sobie życzy?
— Na ośm osób.

£
Jak możesz

pozwolić, aby cię żona biła?
—. Cóż chcesz? kocham ją, bardzo, a, doktor 

kazał jej używać dużo ruchu.

„Juno z Palladą“.
Jeden oracyą. na weselu chcąc zacząć od e- 

rudyeyi, rzecze:
„Jurno z Palladą“, ale tak się zaciął, że po

wtarzając raz i dragi, dalej nie mógł powiedzieć. 
Ktoś z kąta wyrywa, się mówiąc:
„Juno z Palladą wsiadłszy na gniadą, jak 

jadą, tak jadą, a ty stoisz.“

£

Poczem sądzi.
- Po ozem sądzisz, że twoja fotografia wy

padła tak okropnie?
— Bo wszystkie moje przyjaciółki proszą o 

nią, a żaden z moich przyjaciół jeszcze *jej nie
ukradł,

Na szczęście nie.
Podobno twoja żona, Jasiu, jest bardzo 

uczona kobieta
Ma bardzo wiele wad, ale tej, o której 

mówisz, nie posiada, na szczęście.

£
W kantorze.
— Panie Moritz, od jutra nie masz u mnie 

miejsca.
— Zia co ?
— Za to, że wczoraj, wobec cały personal!, 

ryczałeś jak oszoł, naśladując mój własny głos. 
Potrzebujesz wiedzieć, że nie dobrze jest uda
wać swego pryneypała.

£
Objaśnienie.
Letnik. Dla czego latem wypędzacie bydło 

mai paszę?
Góral. Żeby zostawić miejsce dla letników.

£
W przededniu sezonu.
Żona:
— Ja muszę jechać do kąpieli, sławo o 

brzydliwy!
Mąż:
—■ Ja ci powiadam, że nigdzie nie pojedziesz, 

szkaradno marnotrawni co!
Synek:
— A tom się dostał w ładną rodzinę!....

Straszliwy sen.
Cóżeś taki przygnębiony?
— Bo wyobraź sobie, śniło mi się, że miast 

jednej żony i 50 000 talarów posagu, mam 50 000 
żon i jednego talara posagu.

f ubownicy
delikatnej, czystej twarzy z świeżym młodzień
czym różowym wyglądem, aksamitno-miękiej 
skóry i pięknej płci używają tylko

mydła liliowego „z konikiem”
(Steckenpferd - Lilienmilch - Seife)

firmy Bergmann & Co., Radebenl
z marką ochronną „konik“.

Do nabycia po 50 fen. sztuka we wszystkich
składach, drogeryach, składach mydła I perfumów,


