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DLA DOBRA DZIECI. 
Każdy badacz psychologicz- 

nych objawów życiowych, przy- 
znać musi, że człowiek jest — o- 

krutnem stworzeniem. Ogromna 
liczba faktów z historyi, up. tor- 

tury w średnich wiekach, okru- 
cieństwa żołnierzy, niektóre ob- 
rzędy religijne pogan, a wreszcie 
fakty, jakie codziennie konstato- 
wać możemy, np. złe obchodzenie 
aię z dziećmi w niektórych zakła- 
dach ; dręczenie sportowe zwie- 
rząt; liczne przykłady wyuzda- 
nych morderstw i inne przestęp- 
stwa — są doprawdy straszne. 

Obecnie w pewnych nauko- 
wych a humanitarnych kołach 
zastanawiają się nad tern, jak ła- 
two człowieka doprowadzić może 
cokolwiek do wspomnianych o- 

krucieństw i jaka rada, by zapo- 
biedź tym instynktom. Bywaj^ 
ludzie, obdarzeni inteligencj ą, sa- 

mopoznający i uczuwający te ni- 
skie i niebezpieczne, drzemiące w 

nich porywy; wówczas pow- 
strzymują się, by im się nie pod- 
dawać, by czuwać nad sobą i o- 

panowyw*ać .się. Zdarza się cza- 

sem spotkać, jak człowiek w zło- 
ści, jeśli nie można na kim in- 

nym, pastwi się nad biednym 
psem lub koniem. Otóż znając 
popędy do okrucieństwa w ludz- 

kiej naturze, trzeba bardzo uwa- 

żać na postępki u dzieci, u któ- 

rych czasami w napozór niewin- 

nych czynach już okrucieństwo 

się objawia. Do tych to czynów, 
które przeważnej liczbie ludzi 

wydają się zupełnie niewinne, a 

jednak są złe i ujemnie wpływa- 
ją na charakter dziecka, należy 
przedewszystkiem chwytanie o- 

wadów i uśmiercanie ich, a w za- 

dowoleniu, z jakiem dzieci nie- 
które to czynią, ujawnia się nie- 

jako zdolność do okruceństwa. 
Jest bardzo wiele dzieci, po- 

zbawionych opieki i nauk rodzi- 
cielskich, któreby pouczały, jak 
wstrętnem jest wszelkie niepo- 
trzebne zabijanie zwierząt, nisz- 

czenie roślin. Niektóre dzieci 
wprost przejść nie piogą kołu 
kwiatów, krzaczków, małych 
zwierząt, bez pragnienia posiada- 
nia ich lub zniszczenia. Cała pię- 
kność natury nie cieszy ich, do- 

póki swen\u pociągowi niszczenia 
nie popuszczą wodzy. Właśnie 

najpiękniejsze kwiaty, barwne 

motylki, wesołe ptaszęta, obudza- 

ją namiętną chęć posiadania i mę- 
czenia. 

Na wyż wspomniane postępo- 
wanie przeważnie patrzą ludzie 
zupełnie bezmyślnie; bardzo wie- 
le rodziców darowuje dzieciom 
siatki na motyle, łapki na zwie- 

rzęta, sami pierwsi podają im 

myśl zadowolenia i uciechy w ła- 

paniu i dręczeniu zwierząt. Bar- 
dzo wiele osób nie wie, czy też 
nie zastanawia się nad tern, że je- 
śli zwierzęta żyją to i czują. A 

przecież badając życie np. owa- 

dów, obserwując je. odkrywamy 
w nich wiele danych, wskazują- 
cych, jakie one duszne i u- 

mysłowe rozwijają zdolności. 
Weźmy: pszczoły lub mrówki, 
pracę ich i przebiegłość, z jskie- 
mi walczą w przeszkodach, jakie 
im człowiek nieraz choćby dla 

rozrywki przygotowuje; następ* 
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nie, ta ich ofiarność, z jaką sobie 
pomagają — wszystko to wska- 
zuje, że te malutkie, a tak do 
człowieka niepodobne istotki, u* 

mieją myśleć i czuć. Nie trzeba 
też mierzyć czucia tych stworzo- 
nek, miarą ich objętości. Szekspir 
powiada: ”1 biedny chrząszczy kj 
nogą twą zduszony, ten sam boi 
czuje, co olbrzym zwalony”. Na- 
wet gdybyśmy pewni byli, że u- 

czucie i cierpienie u owadów jest 
bardzo słabe, że zabijanie gwał- 
towne np. motyli, nie sprawi im 
więcej cierpień, jak ukłucie szpil- 
ką, nawet i wrówczas bezcelowe 
zabijanie zwierzątka jest nagan- 
ne. 

Należy więc budzić w sercu 

dziecka szacunek dla każdego ży- 
cia, trzeba uczyć je zdolności od- 
czuwania cierpień i radości stwo- 
rzeń innych, podniecać ich chęci 
tak w pielęgnowaniu roślin, jak 
w obchodzeniu łagodnem z wszel- 
kiego rodzaju zwierzętami, a o- 

siągnie się wówczas podwójny 
cel, nauczą się bowiem dzieci poj- 
mować życic zwierząt — i kształ- 
cić będą serca. 

Do największych umiejętności 
należy — i najważniejszem za- 

daniem w wychowaniu jest: wy- 
tępianie w dzieciach chciwości 
do posiadania tego czego im się 
koniecznie zachce, a pouczanie 
ich, by cieszyły się tern, co pięk- 
ne, chociaż tego posiadać nic mo- 

gą. I wierzcie mi. żadnym sposo- 
bem nic upiększycie i nie uposa- 

życie lepiej życia waszych dzieci, 
jak wytępianiem w nich tej chci- 
wości, połączonej często z zaz- 

drością. a wpajaniem w nie po- 
czucia piękna, uciechy z piękna, 
chociażby ono do nich nic nale- 
żało. Dobre serce, ogarniająca 
niem wszystko miłość, da dzie- 
ciom naszym szczęście, chociażby 
w przeciwnościach losu, a nau- 

czyć tego łatwo można, pokazu- 
jąc dzieciom np. gniazdo ptasie, 
z uwagą zwróconą na wspólne 
tych ptaków zgodne życie, na 

troskliwość, z jaką starsze pielę- 
gnują młode; wówczas stanie się 
ono w pojęciu ich świętością, któ- 

rej dotknąć jest przestępstwem. 
Tak i z motylami, — niech cie- 

szą się ich widokiem, nie chwy- 
tając ich; tak z kwiatami — któ- 
re niekoniecznie są na to, by je 
zrywać i bezmyślnie listki osku- 
bywać. Dziecko zacznie uczuwać 
radość z tej cudnej natury bez 

chęci zabijania i niszczenia, uko- 
cha naturę i jej twory, a w przy- 
szłości z pewnością zadnem o- 

krucieństwcm nie obciąży swegu 
sumienia. 

WPŁYW KOBIETY NA SPO- 
ŁECZEŃSTWO. 

Człowiek żyje na świecie nie- 

jako dwojakiem życiem: życiem 
jednostki, czyli osobnika i ży- 
ciem towarzyskiem czyli społe- 
cznem. 

Życie człowieka, czyli jedno- 
stki może być bardzo różne, mo- 

że on być biednym, może być bo- 

gatym, może być zdrowym lub 

chorym, może być uczonym lub 

nieuczonym. 
Lecz człowiek nie sam jeden 

żyje na świecie, żyje on wespół 
z innymi ludźmi, tworząc społe- 
czność czyli społeczeństwo. 

Społeczeństwo może być różne. 
O ile człowiek żyje wespół z 

wszystkimi ludźmi, którzy są na 

świecie, tworzy z nimi spr4erzeń- 
stwo ludzkie; o ile żyje wespół z 

ludźmi, którzy tę samą co on ma- 

ją religię, tworzy z nimi społe- 
czeństwo religijne. O ile żyje we- 

spół z ludźmi, którzy tym sainym 
co on mówią językiem, tworzy z 

nimi społeczeństwo narodowe, tak 

np. mówimy o społeczeństwie 
polłrfkicm, łram liskiem lub nie- 
miccfciem 

Społeczeństwo więc okłada się 
z poszczególnych ludzi czyli jed- 
nostek i jakie jednostki, takie 

społeczeństwo. 
Gdyby naprzykład wszyscy lu- 

dzie, którzy tworzą jakie społe- 
czeństwo, byli biedni,- to takiem 

byłoby i społeczeństwo — i t. p. 
Każdy więc człowiek, ponieważ 

jest cząstką społeczeństwa, po- 
winien dbać o to. aby być oświe- 

conym. zdrowym i mieć byt za- 

bezpieczony Nie wołno mu mó- 

wić: ja mogę pozostać nieoświe- 
conym, mogę być niedobrym, bo 
gdyby wszyscy tak mówili, cale 
społeczeństwo byłoby ciemne, 
niedobre, chore .lub biedne. A 
wtenczas musiałoby się to społe- 
czeństwo powstydzić wobec in- 
nych, o wysokiej kulturze. Nie- 
tylko jednak wstydzićby się mu- 

siało, lecz wobec innych nic mo- 

głoby istnieć, musiałoby przestać 
żyć, upaść. 

Życie więc każdego człowieka 
ma bardzo wielki wpływ na ży- 
cie społeczne. Dlatego winien 

każdy człowiek starać się o to, by 
był dobrym członkiem swego 
społeczeństwa. 

Ponieważ zaś kobieta jest tak] 
samo członkiem społeczeństwa 
jak mężczyzna, powinna więc 
starać się o to. by życiem swem 

wpływać na dobrobyt, zdrowot- 
ność, oświatę społeczeństwa swe- 

go. 
Śmiało można powiedzieć, że 

wpływ jej* jest pod wiciu wzglę- 
dami większy, niżli wpływ męż- 
czyzny. 

Jaki wpływ na dobrobyt, na 

bogactwo społeczeństwa wywiera 
kobieta? Prawda, że zwykle męż- 
czyzna utrzymuje pracę swą — 

rodzinę, że od jego dzielności, 
pracowitości i oszczędności zale- 

ży przedewszystkiem dobrobyt 
rodziny i społeczeństwa. Mężczy- 
zna może być jednak jak najpra- 
cowitszy, jeżeli zaś żona jest roz- 

rzutna. nie wie, co to oszczęd- 
ność i zaradność, wtedy w rodzi- 
nach, a skutkiem tego w społe- 
czeństwie będzie wieczna bieda. 

Tysiące kobiet skazanych jest 
na to, by utrzymać siebie i rodzi- 

ny. Gdyby te kobiety były nic- 

pracowitc, nieoszczędne, wytwo- 
rzyłyby wielką biedę w społe- 
czeństwie. 

Dalej, od kobiety zależy bodaj 
w największej części oświata spo- 
łeczeństwa; bo najpierw tworzą 
one połowę tegoż, a powtóre: ko- 
bieta jest wychowawczynią dzie- 
ci, zatem wychowawczynią całe- 

go przyszłego społeczeństwa. 
Od zdrowia kobiety-matki za- 

leży zdrowie dzieci, przyszłego 
pokolenia. W inna więc kobieta 
starać się być zdrowa, wiedzieć, 
co zdrowiu służy, co je rujnuje. 

Kto więc wobec tego zaprze- 
czy, że przy tak wielkim wpły- 
wie, jaki życie kobiety wywiera 
na życie społeczeństwa, wycho- 
wanie kobiety jest pierwszą i naj- 
ważniejszą. bo podstawową pra- 
cą społeczną. 

Ze świata. 

W Warszawie zmarła w marca 

r. b. ś. p. Władysława Nidccka. 
Znaną była zaszczytnie na polu 
literackiem; oprócz tego zajmo- 
wała katedrę języka polskiego .i 
literatury w jednej zc szkół mę- 
skich. Do pracy pedagogicznej i 
literackiej przygotowy\rała się 
sumiennie i starannie. Urodzona 
w roku 1863 w' Dąbrowie nad 
granicą pruską, po ukończeniu 
gimnazyum w Płocku ze złotym 
medalem, uczęszczała następnie 
na wykłady w uniwersytecie kra- 
kowskim i paryskiej Sorbonie. 
Pracami swemi zasilała zmarła 
autorka “Wieczory Kodzinne” i 

“Gazetę świąteczną”, w dusze lu- 
du i dzieci rzucając -iew zdrowe- 

go ziarna myśli, i uczuć patrynty- 
cznyrh. Ka/da jej praca tchnęła 
gorącą miłością Ojczyzny, wiarą 
w Boga i sprawiedliwość ostate- 

czną. Jako profesorka literatury 
polskiej, prócz zalet wykładu, u- 

jawnila wiele życiowego taktu w 

zażegnywaniu wśród dusz mło- 

dzieży chwastów nienawiści ple- 
miennej, ukazywaniem tych idea- 
łów Miłości i Braterstwa, które 

zwyciężą świat społeczeństw, 
humanitarnie odrodzonych. Ogół 
polski traci w ś. p. Władysławie 
Nideckicj szczerą Polkę i dziel- 

ną pracownicę. Cześć jej pamię- 
ci! 
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UWAGI. 
Rodzice, uczcie dzieci swe mó- 

wić, czytać i pisać po polsku I 

Brać Związkowa dała sobie 
najlepsze świadectwo, powołując 
do życia Kolegium Związkowe. 
Nie szczędzono grosza, nieraz 
ciężko zapracowanego, gdyż każ- 
dy rozumiał, że niezbędną jest 
szkoła, taka czysto narodowa. 
Pamiętajmy jednak o tern, że my 
tę szkołę musimy utrzymać! Pra- 
wie wszystkie zakłady naukowe 
mają swych protektorów i opie- 
kunów ; Brać Związkowa zaś mu- 

si być opieknem swego Kole- 
gium, musi dbać o jego rozwój. 
Jest nas tak spora gromada, że 
nie potrzebujemy oglądać się na 

cudzą pomoc; my sami możemy 
i musimy starać się o to, by Ko- 
legium przyniosło nam chlubę, a 

korzyść polskim dzieciom. Zasi- 
lajmy więc, każdy wfedle możno- 
ści, fundusz potrzebny do utrzy- 
mania naszej uczelni narodowej. 

Dnia 18 czerwca b. r. pani Ka- 
zimiera Obarska. dyrektorka Zw. 
N. P. i prezeska Wydziału Ko- 
biet Z. N. P. obchodzić będzie 25 
rocznicę pożycia małżeńskiego. 
Daj Boże, aby Państwo Obarscy 
doczekali w zdrowiu i pomyślno- 
ści złotych a następnie i brylan- 
towych godów! 

Manifestacya, urządzona w nie- 

dzielę dnia 31-go maja b. r., w 

celu uczczenia pamięci Tadeusza 
Kościuszki, wypadła wprost im- 

ponująco. Radowało się serce na 

widok całych zastępów Polaków, 
spieszących oddać hołd jednemu 
z najwierniejszych synów Ojczy- 
zny. A już nasza dziatwa, to a z 

oczy ku sobie rwała; było jej spo- 
ro, bo sokoliczki i sokolęta i skau- 
ci i dziatwa ze szkółek wakacyj- 
nych, prowadzonych przez Wy- 
dział Kobiet Z. N. P. W ogóle ca- 

ły pochód, a następnie u stóp 
pomnika wykonany program, bu- 
dził podziw i uznanie. 

Za ki1kana>cie dni nastąpi za- 

kończenie roku szkolnego. YYa- 

kacye! Wyraz ten mieści już sam 

w sobie moc uroku dla serduszek 

dziecięcych, bo to oznacza swo- 

bodę i wolność, zwalnia z troski 

wyuczeni asię lekcyi i odrobie- 
nia zadań oraz innych kłopotów. 
Rodzice powinni zwrócić baczną 
uwagę na to, aby dzieci nie na- 

dużyły tej wolności i swobody, 
jaka czeka je w miesiącach waka- 

cyjnych. Trzeba im koniecznie 
znaleść jakieś zajęcie, a najko- 
rzystniej by było, gdyby matki 

starszym dzieciom wyznaczyły 
pewną ilość czasu na naukę języ- 
ka pofskiego. Za dużo zabawy u- 

przykrzy się. a nadmiar swobody 
i wolności prowadzi dzieci do 

psot i nadużyć, o wiele milszą 
wyda się dzieciom rozrywka, 
przeplatana poważniejszem zaję- 
ciem. Przez rok szkolny nie na- 

pracują się dzieciaki zbytecznie, 
gdyż tutejsy system nauczania 

nie przeciąża uczniów zupełnie, 
mogą więc śmiało poświęcić pa- 
rę godzin tygodniowo nauce ję- 
zyka ojczystego. 

Te matki, które nie będą mo- 

gły same przypilnować, aby dzie- 
ci uczyły się pi*ać i czytać po 
polsku podczas wakacyi, niech 

poślą je do szkółek wakacyjnych, 
które, jak lat poprzednich, tak i 
w tym roku prowadzone będą, a 

o bliższej dacie otwarcia tychże. 
Wydział Kobiet Z. N. P. zawia- 
domi w stosownym czasie. 

Pani Honorata Chorzempa, or 

ganiratorka grupy żeńskiej w 

Spring Vallry, III. zakłada szkół-j 

kę sobotnia w tejże miejscowości. 
r,o<1ne pochwały i naśladowania! 

Nakładem Kasy Przezorności i 

Pomocy Warszawskich Pomocni- 
ków Księgarskich w Warszawie, 
wydano nową powieść p. t. “U 

“źródeł”, autorką której jest p. 
Marya Iwanowska, była redaktor- 
ka naszej “Zgody". "Podjąć trud 

Chrystusowy, pełnić przykazanie 
ewangiełiczne: “błogosławiony 
ten. kto słucha Słowa Bożego i 

pełni je”, zatłumic to wieczyste 

kobiece ciążenie ku ziemi, zastą- 
pić je wiekuiście ludzkiem dąże- 
niem ku światłu, czynem twór- 
czym. wyzwolić duszę kobiety z 

dławiących ją pęt instynktu. — 

Zgłębiłam nędzę miłości ludzkiej. 
Zbadałam, że nietylko śmierć, a- 
le i czas ją zwycięża. Poznałam, 
że kresem ducha może być tylko 
to, co wiecznie żyje i trwa nie-' 
odmiennie: tam w przestworzach 
— Bóg — tu naród na ziemi” — 

oto główna osnowa powieści, o 

której krytyka wyraża się bardzo 
pochlebnie. 

Gzy wodę zawsze pić 
można ? 

Są ludzie, którzy się tern szczy- 
cą, że ‘nigdy” wody nie piją, a 

jednak są zdrowi. Takich nieprzy- 
jaciół wody jest u nas sporo. Są 
też inni mniej zawzięci, czyli ta- 
cy. którzy piją wodę, byle nic po 
takich potrawach i pokarmach, 
po których woda szkodzi. Takich 
jest znacznie więcej. 

Czy jednak taka “obawa” wo- 

dy jest uzasadniona? Czy wogó- 
le pić wodę i czy pic ją po wszy- 
stkich bez wyjątku potrawach? 

Na to ważne pytanie tak odpo- 
wiada pewien lekarz polski, w in- 
teresującym na ten temat arty- 
kule : 

Czy czysta, świeża woda, pita 
nie w nadmiernej ilości może za- 
szkodzić zdrowemu człowieko- 
wi? Czy są takie pokarmy, po 
których wody pić nic wolno, bez 
narażenia się na poważne niebez- 
pieczeństwo Oto dwa pytania, 
które są bardzo często przedmio- 
tem poważnych sporów, toczą- 
<-}i!i się za stołem wielu rodzin. 
I nic dziwnego. Tam. gdzie wy- 
picie szklanki czystej wody po 
sałacie uważa się za samobój- 
stwo, a namówienie kogoś do wy- 
picia wody po ogórkach, albo co 
gorsza — po węgorzu, traktowa- 
ne bywa jako zabójstwo, tam ta- 
kich pytań się nic rozstrzyga. 
Mówi się wprost: “Wody pic nie 
wolno i kwita”. 

Nie dowodzi to jednak, aby te, 
tak ogólnie uznane i przekazy- 
wane z pokolenia na pokolenie 
zakazy nie podlegały dyskusyi. 
A bpór ten streści się jak nastę- 
puje: 

S4 potrawy trudno strawne i 
potrawy lekko strawne. Otóż sa- 

łata, kapusta, uiizerya, węgorz 
i t. d. należą do pokarmów trud- 
no strawnych, których sama o- 
becność w kiszkach już może po- 
budzić te kiszki do szybkiego ru- 

chu, co w następstwie nawet bez 
wody ypow’odować może rozstrój 
żołądka. Im prędzej soki żołąd- 
kowe na takie pokarmy przy tra- 
wieniu podziałają, tein szybciej 
je unieszkodliwią. Woda te soki 
rozcieńcza, pijąc wodę, rozcień- 
czamy w podobnym stopniu na- 
sze soki trawienne, a zatem osła- 
biamy nieco ich sprawność. Skut- 
kiem tego owe soki trawienne nie 
tak szyl>ko działają i nie tak e- 

nergicznie zmieniają owe "nie- 
zdrowe” pokarmy, przez co zale- 
gają one dłużej żołądek i kiszki i 
drażnią je. To istotnie może spo- 
wodować rozstrój żołądka, ale nic 
więcej. 

Wynika z tego, że: czy czło- 
wiek wypije po sałacie lub wę- 
gorzu szklankę wody. czy szklan- 
kę piwa, herbaty lub wina, sku- 
tek będzie ten sam: albo nie za- 

szkodzi mu to wcale, albo też 

spowoduje lekkie zaburzenie ki- 
szek To też człowiek, który za- 

brania wielkim głosem picia wo- 

dy po sałacie, mizeryi i t. p., a 

natomiast uprzejmie podsuwa pi- 
wo. herbatę Itrb inny napój, jest 
poprostu śmieszny. A że pozor- 
nie szklanka piwa rzadziej szko- 
dzi niż szklanka wody, wynika to 

stąd, że piwo pijemy zwolna, ły- 
kami, tak samo jak i inne rfapoje, 
wodę zaś pijemy odraz.u w ilo- 
ściach większych. Tu tkwi rdzeń 
rzeczy, , 

Streszczając się, powiem.* że 
niema takiej potrawy, po której 
mogłaby zaszkodzić człowiekowi 
szklanka świeżej wody, wypita 
powoli. Owszem, woda wypita 
w ten sposób, nawet podczas spo- 
żywania najniezdrowszych po- 
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traw, może się tylko przyczynić 
do łatwiejszego strawienia ich, 
bo spulchnia je w żołądku, przy- 
czynia się do dokładniejszego 
rozrobienia i ułatwienia sokom 
trawiennym dokładniejszą ich 
przeróbkę, nie rozcieńczając w 

małych ilościach zbytnio tych so- 
ków”. 

Zatem wodę przy każdem je- 
dzeniu pić można, byle powoli i 
małymi łykami. 

O KOBIETACH-ŚPIO- 
CHACH. 

\V Nowym Yorku pewien żon- 
koś wniósł proces o rozwód w 

swą żoną, podając za powód to, 
że lepsza jego połowa jada śnia- 
danie w łóżku, które naturalnie 
sam przyrządzić musi. 

Mężów takich są cale armie, 
lecz nie wszyscy szukają rozwią- 
zania kłopotów w sądach z róż- 
nych przyczyn. Jednym jest z 
tern dobrze, (jest ich jednak ma- 
ła liczba); inni choć wiedzą żc 
tak być nie powinno, nie pragną 
wojny, są z natury spokojni, uni- 
kają rozgłosu i łamania ogniska 
domowego, a wreszcie w końcu 
są tacy, którzy zaniedbanie ze 

strony żony wynagrodzić sobie 
potrafią w inny sposób. 

Wyobraźmy sobie usposobie- 
nie umysłowe takiego męża, któ- 
ry sam sobie śniadanie przygoto- 
wać musi, lub takiego, co o próż- 
nym żołądku udaje się do pra- 
cy ! 

W drodze do pracy, w tramwa- 
jach i pociągacie widzi setki ko- 
biet młodych, elegancko, czysto 
ubranych, zdrowych i wesołych, 
zdążających jak i on do pracy. 

Mimowoli nasuwa mu się po- 
równanie z żoną jego, leżącą je- 
szcze w łóżku, rozespaną, rozzie- 
waną i ociężałą, z papilotami we 

włosach. 

Jeśli jest to człowiek wolnego 
zawodu, w biurze swem wlasnem, 
lub tam gdzie pracuje — znajdu- 
je znowu kobiety przy pracy u- 

przejnie, uśmiechnięte i gotowe 
do usług według ich zdolności. 

I znowu miniowoli nasuwa się 
mu porównanie z jego żoną. któ- 
ra teraz może już wypiła kawę i 
przewraca się na drugi bok, aby 
dalej drzemać. 

Porównania takie z pewnością 
nie wypadają na korzyść “zaspa- 
nych” żon i nic dobrego im nic 
wróżą, bo kobiety takie — goto- 
we zawsze żądać i przyjąć wię- 
cej, niżby im się ze spółki mał- 
żeńskiej należało — do spółki tej 
nie przykładają tego, do czego 
są zobowiązane, nie mówiąc już 
nic o dobrej woli, chęciach i pra- 
cach dla tej spółki. 

Kobiety-śpiochy w tysiącznych 
wypadkach oziębiają stosunek 
małżonków’, dziwią się jednak po- 
tem i oburzają, że pan małżonek 
stał im się niewiernym, że stracił 
dla nich miłość i t. d. 

Kobiety te nie chcą. czy nie u 

mieją zrozumieć, że mężczyzna 
nie jest aniołem, że, gdy widzi i 
odczuwa obojętność ze strony żo- 

ny o dobro jego, wygody i zdro- 
wie — ziębnąć musi i -zwraca się 
do sympatyzujących z nim kobiet, 
do takich, o których się przeko- 
nał. że są chętne do pracy. Ko- 
biet takich jest wiele, napotykał 
je codziennie setkami i wie, że 
nie śpiochy, lecz czynne od wcze- 

snego rana. 

O nawiązanie znajomości łat- 
wo — reszta przychodzi jeszcze 
łatwiej przez sympatyę, a koniec 
pieśni jest niewierność, proces 

rozwodowy, rozbicie ogniska do- 
mowego. 

A więc panie, które pragniecie 
pozostać w sercach mężów, miej- 
cie to za przykazanie: nie po- 
zwólcie mężom swym opuszczać 
domu o próżnym żołądku, lub nie 
pozwólcie, aby sam miał się zaj- 
mować przyrządzeniem posiłku. 

Kobieta pragnąca utrzymać mi- 
łość męża i zachować wierncflśc, 
jaką miął dla niej w pierwszych 
dniach pożycia, niechaj nie uka- 
zuje mu się nigdy ze skłębionymi 
włosami lub papilotafhi na gło- 
wie, w%o4cryciu niedbałetn, zmię- 
tem lub nieświeżem. Świeżość, 
gust i ład niechaj od niej powie- 
wa. a będzie mu zawsze miłą i 
^roS3* jak w dzień ślubu. 

Drobiazgi 
Interpelacya polska w poznań- 

skiej Radzie miejskiej. Na ostat- 
mem posiedzeniu rady miejskiej 
prezes Kola polskiego radzieckie- 
go, profesor dr. Stanisław Kar- 
wowski imieniem Koła polskiego 
zainterpelował ponownie magis. 
trat w sprawie zniesienia w niż- 
szych oddziałach szkół elementar- 
nych i średnich polskiej nauki re- 
hgii, udowadniając statystycznie, 
ze w Poznaniu jest dostateczna i- 
lośc nauczycieli zc znajomością 
języka polskiego. Wobec tego 
prof. Karwowski żądał energicz- 
nie w imienia frakcyi polskiej, a- 

by polska nauka religii przywró- 
coną została w szkołach miej- 
skich poznańskich, w których ją 
zniesiono po Wielkiejnocy. Gdv- 
h\ to nie nastąpiło. Koło polskie 
zwróci się do niinisteryuni i do 
ciał prawodawczych w tej spra- 
wie. Z polskiej strony przema- 
wiali jeszcze radni dr. Szulczew- 
*ki i dr. Kolszewski. Pierwszy 
zaznaczył, ze oświadccenie nad* 
hurmistrza, ze istnieje brak nau- 

czycieli mogących dzieciom u- 

dzielać polskiej nauki religii tyl- 
ko kiepskim dowcipem nazwać 
można. 

Płodność Polek i Niemek. Bar- 
dzo jasny i przejrzysty pogląd 
podaje statystyka na płodność 
kobiet polskich i niemieckich w 

obwodach regencyjnych: Po- 
znańskim, Bydgoskim, (>dańskim, 
Kwidzyńskim, Olsztyńskim i (J- 
polskim. 

W dniu i grudnia 1910 r. 

stwierdzono w wymienionych ob- 
wodach regencyjnych: 626,05') 
niemieckich, a 614447 polskich 
matek-mężatck. wdów i rozwó- 
dek — mających dzieci; 43,507 
Niemek było bezdzietnych, a tyl- 
ko 28.006 Polek, natomiast ponad 
dziesięcioro dzieci miało tylko 
80.R07 Niemek a 133,164 Polek. 

B. J. Z. 
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