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Urodziłem się w Surochowie, cyrkule przemyskim, około 

793 r. - z pewnością wszakże wiedzieć nie można, bo metryki 
zgorzały w Jarosławiu. W szesnastym roku mego życia przerwa
łem nauki, w domu prywatnie trybem szkolnym pobierane, wstę
pując do Wojska Polskiego w maju 809 r. we Lwowie. 

Na przerwie nauk niewiele straciłem, bo się uczyłem niechęt
nie i nietęgo; miałem zawsze mało pamięci, ale od najmłodszego 
wieku namiętnie lubiłem czytać. Czytałem więc, co mi wpadło 
pod rękę; romanse francuskie na (miejsce nieczytelne z powodu 
oddarcia rogu karty). Prócz Władysława pod Warną (J. U. Niem
cewicza) żadnego innego dramatycznego dzieła nie znałem. Teatru 
Polskiego stałego wówczas we Lwowie nie było, tylko amatorski. 
I na ten rzadko uczęszczałem. W 810 r., będąc w wojsku, napisa
łem wierszyki, które w całym pułku zrobiły furorę, ale jeden 
z moich kolegów (Wincenty Dąbrowski) zwrócił moją uwagę, że 
w wielu wierszach nie było średniówki. „Co to średniówka? ... " 
Wtenczas wziąłem pierwszą lekcję rymtwórostwa polskiego. 

Wojna pchnęła mnie do Moskwy, potem wtrąciła w sześcio
miesięczne więzy w Wilnie. Potem uciekłszy z niewoli i stanąwszy 
znowu w szeregi, podczas zawieszenia broni w Dreznie doszedłem 
do Paryża. 

Teatr francuski zrobił na mnie wielkie wrażenie. Tragedia 
nie podobała mi się zrazu, lubo w niej słyszałem Talmę, a to z po
wodu przesadnej deklamacji i zbyt konwencjonalnych ruchów. 
Komedią bylem zachwycony. Powziąłem przekonanie wzmocnio
ne z czasem, że nie ma dzieła dramatycznego, jakkolwiek ono 
dokładnie jest nakreślonym, które nie potrzebowałoby dalszego 
rozwinięcia i uwydatnienia dobrą grą aktorów. Dlatego mówią we 
Francji: creer un role. I słusznie. Aktor przetwarza myśl w czyn. 
Zresztą wiel~ by o tym można powiedzieć. 

814 r. wróciłem do kraju. Pierwsze czasy były we L:wowie 
la młodzieży, z małym wyjątkiem wojskowej, dalszym ciągiem 

życia garnizonowego i obozowego - bez troski i umysłowego za
jęcia, a przy tym nieco lekkomyśl:nego. Mąż i żona jest niezawod-' 
nie refleksem owych czasów. 

Nie myślałem jeszcze o autorstwie, gdy jednego poranku 
818 r . wszedł do mnie Żyd antykwariusz z książkami. Kupiłem 
od niego dzieła Moliera w 7-miu tomikach za dukata . Pierwszy 
raz przeczytałem Moliera. Wkrótce potem pojawiła się komedia 
Niemcewicza Pan Nowina. Zacząłem więc od tego, od czego zwy
kle młodzi zaczynają, to jest od krytyki. Przenicowałem bez li
tości tę biedną Nowinę i, ile sobie przypominam, najniedorzecz
niej, ale to może było powodem, że razu jednego s-iadłem do sto
lika, zmaczałem pióro i bez żadnych poprzednich studiów, ani ja
kie j bądź rady napisałem wierszem komedię w 1-ym akcie Intry
ga na prędce, w której to później rozwałkowałem nieszczęsnego 
Don Quichotta. 

Nie miałem szkolnych kolegów, a wojskowym poezja była 
obojętną, w ognisku zaś literatury zatliła się wówczas pierwsza 
iskra w „Pamiętniku Lwowskim" pod redakcją Adama Chłędow
skiego. Nie miałem zatem i nie śmiałem przeczytać 1komu mego 
dziełka. Tak więc z początku, jak i w dalszym moim zawodzie li
terackim zawsze pozbawiony wszelkiej rady, i bez wszelkiego po
przedniego pojęcia (miejsce nieczytelne z powodu oddarcia rogu 
karty) jaką jest sztuka dramatyczna puściłem się jak na morze 
bez steru i żagli, mając instynkt za jedyną igłę magnesową. 

Utwory mojej myśli: Geldhab, Radost (Cudzoziemczyzna), Jo
wialski, Cześnik etc. etc. - dla mnie żyją, gdzieś ich widziałem, 
gdzieś słyszałem, gdzieś znałem. Pamięcią kopiowałem rys po ry
sie, troszcząc się o inne osoby i o zawiązanie akcji tylko tyle, ile 
mi to potrzebnym było do uwydatnienia charakterystycznych od
ciem mojego wzorca. W Jowialskim nie postawiłem Szambelana 
jako indywidualność, z której komiczność da się rozwijać, ale po
stawiłem go w ogólnym obrazie jako nullite, czy on klatki robił, 
czy pierze skubał, wszystko jedno. 

Wracam do komedii Intryga na prędce. Posłałem ją przez 
trzecią osobę Kamińskiemu; pochwalił ją ze względu, że jest w 
niej przecież jakiś plan, czego trudno odszukać w innych ówczes
nych pracach młodszych pisarzy. Komedia była grana, nikt o tym 



rue wspomniał, odebrałem ją dla poprawy i więcej już na sceną 
nie wróciła. 

Napisałem był także komedyjkę prozą Kwita i veudevil, 
Teatr na Teatrze (obie zginęły), nie mogę wszakże sobie przypo
mnieć czy przed, czy po Intrydze na prędce. Jedną żądał Kamiń
ski aby skrócić, druga potrzebowała muzyki. Tak spełzły na ni
czym - i bardzo dobrze. 

W 819 r. czy 820 napisałem Geldhaba (w r. 1818). Będąc w 
Warszawie w interesach Ojca, przełożyłem z nieśmiałością moje 
dziełko jednemu z artystarków warszawskich. Zobaczywszy ręko
pis, powiedział, że wszystkim młodym pisarzom daje jedną radę, 
to jest skrócać (ukłoniłem się). Po czym czytał po jednej scenie 
dni kilka, nareszcie wydał wyrok, że są dobre niektóre kawałki, 
ale lepiej, abym we Lwowie dał na scenę, bo Warszawa nie zina 
takich Geldhabów (ukłoniłem się). 

Pomimo tego wkrótce posłałem Osińskiemu Geldhaba; był 

przedstawiony pierwszy raz na teatrze warszawskim 7-go paż
dziernika 821 r„ potem Zrzędność i przekora - 823 r. (w 1822 r.) 
Mą::. i żona - 823 r„ Cudzoziemczyzna - 824 r . Teatr warszawski 
był wówczas pod zarządem i wpływem ultraklasyków szkoły fran
cuskiej : nie było żadnego rozbioru dzieła dramatycznego bez mno
gich cytat artysrtaków francuskich. W Geldhabie i w Zrzędności 
wziąłem niektóre wzory z natury: póżniej nigdy. W Odludkach 
starałem się -postawić różnicę między nienawiścią a żalem do lu
dzi. Przyjęcie nierównej miary wierszu w komedii Mąż i żona 
(co mi przez Osińskiego naganianym zostało) nie wiem, czy przy
pisać już wpływowi literatury niemieckiej - w którą coraz raź
niej wstępowałem, z krwawym wprawdzie potem czoła, bo nie
miecczyznę, słabo nabytą w pierwszych szkołach, zatarła z pa
mięci długa niebytność w kraju - czyli też przyjemnemu wra
żeniu, które mi pozostawił Amfitrion, jedna sztuka Moliera, którą 
widziałem przedstawioną w Paryżu. (Koniec 4-ej strony rękopisu ; 

dalszego ciągu brak). 
Fragment „Autobiografii" A. Fredry. 
B. ZAKRZEWSKI: Fredro i Fredrusie. 

Kronika życia i twórczości Aleksandra Fredry 

1793 - 20 czerwca w Surocho,wie k. Jarosławia urodził się 
Aleksander Fredro w rodziinie szlacheckiej, która 
Ml r. 1822 otrrzymała tytuł hrabiowskii. 

1806 - Śmierć matki. Fredro z ojcem przenosi się do Lwo-
:Wa. 

1809 - Wstępuje do armi~ Księstwa Warszawskiego, słu-
'fŻ.y w formacjach uła!I1ÓW i strzelców konnych. 

1812-1814 - Bierze udZJiał w kampaniach napoleońskich (kam
pania moskiewska - 11812, bitwy pod Dreznem 
i Lipskiem - 1814). Odznaczony orderem Virtuti 
Mi1itari ,i Legią Honorową. 

1814 - Pobyt w PaLryżu. 
1815 - Powrót do kraju. Po wystąpieniu z armii przeby-

wa głóiwnie w rodziinnym majątku Beńkowa Wisz
rnia 1i we Lwowie. 
„Intryga na prędce, czyli niie ma złego bez dobre
go" (komedia przerobiona później na komedioope
rę „Nowy Don Kichot"). 

1815-1817 - „Kwiita", „Tea1tr na teatrze" 
1821 - „Pan Geldhab". 
1823 - „Nowy Don K ichot" czy1i „Sto sza leństw", „Mąż 

'i żona", „P1ieir1wsza lepsza czyli nauka zbawiienia", 
„Zrzędność i przekora". 

1824 Podróż do Wloch. Lipiec-sieiripień powrót do kra
ju. „Cudzoziemczyzna". 

1825 - Komedie Fredry girają teatry warsza1wsk1i i lwow-
ski. „Odludki i poeta", „Damy i huzary", „List", 
„Nocleg w Ape111.inach". 



1826 

1827 
1827 

1828 

1829 

1832 
1827-1832 
1833 
1833-1834 

„Nlikt mnie nie zna" , „Przyjaoiele", „GwaŁtu, co 
się dzieje". 
Pierwsze wydania książkowe dzieł pisarza . 

- „P·olrihyrrnnia" lwowska drulkuje w1iersze Firedry. 
- „Nienaiwiść mężczym", „Dyliżans", „Obrona Ol-

sz.tyna". 
- Śmierć ojca. Małżeństwo z Zo:fiią z Jabłońskich 

Skairibkową. „Hrzyjaoiele". 
- Fredro c.złonk1iem W arsza.wsikiego Towarzystwa 

(Przyjaoiół Nauk. 
- „P.an J 01wiialsiki". 

„Śluby panieńsk<ie ". 
„Zemsta". 
„Oiotunia". 

183 5 „Dożyiwooie". 

1836 „Rajmll[ld mnich". 
1835-1853 Atak Seweryna Goszczyńskiego na Fredrę w roz

prawie „Nowa epoka poezji polskiej". Fredro za
przestaje twórczości komediowej. Podłożem tego, 
18 lat trwającego, milczenia pisarza jest konflikt 
między Fredrą, sceptycznie nastawionym ao kon
spiracyjnych działań niepodległościowych, i rewo
lucyjnymi romant)"kami. 

1839 We Lw01wie ukazuje się II wydanie „Komedii". 
1853, 1868 - „Wychowanka'', „Ożenii.ć się nie mogę", „Brytan 

'Bryś", „Śwliec~a z.gasła", „Dwie blizny", „Re1wol
wer", „Pan Ben et", „Co .tu kłopotu", „Godzien 

,'.litośai", „Teraz", „Jestem zabójcą", „Z Przemyśla 
do Przeszowy'', „OstatI11ia wola". 

1850 - Pobyt w Paryżu. Spotkarnie z Adamem Mickiewi-
czem. 

1876 - 15 lipca umiera Aleksander Firedro. 

Wszystkie prawie lubczyki, to jest środki wzbudzające miłość, ale 
ku pewnej tylko osobie, oprócz autosugestji i telesugestji, opar
te były, prawdopodobnie i na realnem być może działaniu ema
nacji i wibracji. D latego też pewno w skład ich często wchodzi
ła krew, pot itp. osoby ·pragnącej wzbudzić k u sobie miłość, co 
może miało na celu wywołanie u tego, dla kogo lubczyk był prze
zmaczony odpowiednich wibracji i przepojenia go własną emarn.a
CJą. żeby w ten sposób stworzyć między temi dwiema osobami 
rodzaj niewidzialnego subtelnego łącmika, ułatwiają·cego następ

nie myślowe oddziaływanie na odległość. Wszystko 1wyżej powie
dziane ·nie dotyczy bynajmniej środków wzniecających przez swe 
fizjologiczne działanie zwykły popęd erotyczny, niezależnie od 
obiektu ku któremu miał być skierowany. 



CZY KAŻDA KOBIETA POWINNA WYJSC ZA MĄŻ? 

Na to pytanie wystarcza dopowiedzieć jednym słowem: 
- Tak. 
Wszak powołaniem kobiety jest zostać - żoną i matką. Wówczas 
to kobieta poczyna żyć „pełnym życiem". Cieszcie się więc mile 
panie, żeście młode i zdrowe. Sięgajcie śmiało po tę wielką ra
dość życia, jaką wam dać może małżeństwo. Ognisko domowe, 
uwielbiany mąż, kochane dzieci, chlubne spełnienie w ten sposob 
obowiązków rodzinnych i społecznych - to szczęście, o kt6re 
warto się pokusić. 
Powinnyście starać się wychodzić za mąż za młodu, zważywszy, 
że z wiekiem, z każdym rokiem, szanse znalezienia odpowiedniej 
partii u was maleją i może nastąpić chwila, kiedy będziecie zmu
szone z tej słodkiej nadziei zrezygnować i zostać, nie daj Bo::e, 
starymi pannami. Staropanieństwo, to Jorma naturalnego kale
ctwa, na które żaden doktor lekarstwa nie ma, uzdrawia je tyl
ko ślub. Ażeby pretendować do małżeństwa, kobieta musi być nie 
tylko młoda, ale i zdrowa na ciele i na duchu. Zdrowie ciała ustali 
jej lekarz, zdrowie ducha musi ona sobie wyrobić i mamy nadzie
ję, że pomogą wam w tym miłe panie, nasze poufne rady. 

IAKO KROWY 
KU BYKOM PRZYPUSZCZAC 

Mistrz Varro naucza, iż przez 
ieden Miesiąc przed spuszcze
niem społem lepiey krowę 
w mierności karmiey chować, 
bowiem chuda lepiey pobieży, 
niżeli zatyła , zasię Byk przez 
dwa miesiące przedtym ma 
bydż dobrze tuczon sianem, ple
wami i chwastem, a do inszych 
samic, nie ma bydż przez ten 
czas dopuszczan, potym przez 
wszystek Czerwiec, y na po
czątku lipca do trzody ma bydż 
puszczan, bowiem które w ten 
czas Krowy pobiegaią, tedy też 
miernego, a ciepłego się czasu 
cielą, gdyż one przez dziesięć 
Miesięcy płod w sobie noszą . 
Przed dwiema lat niegodzi się 
k u iałówkom byka przypusz
czać, ale naylepiey w trzecim ro
ku, aby się na czwarty ocieliła. 

I 

I 

GDZIE NAJŁATWIEJ MOŻNA POZNAĆ MĘŻCZYZN? 

Na ulicy, w parku, restauracjach, kawiarniach, w teatrach, kinie 
poznawać mężczyzn bezpośrednio pannie nie wypada. Na balach, 
zabawach płatnych, rautach, poznaje panna kawalera tylko po
bieżnie, nie ma przeto możności przyjrzenia mu się bliżej. Za
proszenie do domu rnlodzieży przez krewnych na wieczorki lub 
przyjęcia jest właściwe. 
Najwłaściwszym i najdogodniejszym ośrodkiem, gdzie młodzi 
przyzwoicie poznać się i zbliżyć mogą, są wszelkie stowarzysze
nia, kluby sportowe i organizacje. 
Toteż każda z was, miłe panie, powinna, o ile wam chodzi o za
warcie poważnej znajomości, zapisywać się do różnych organiza
cji, w łonie których będziecie mogły spotykać najrozmaitszych lu
dzi, przyglądać się im i zaciągać o nich źródłowych wiadomości. 
Dalszym waszym zadaniem będzie umiejętne prowokowanie wy
branego, żeby zgodnie z utartym zwyczajem, złożył wizytę w wa
szym domu. Wizyta taka powinna odbyć się w obecności poważ
niejszej trzeciej osoby. 

LEKARSTWO NA ŁOŻNĄ CHOROBĘ 

Tak się leczy yako y morowe 
powietrze, y takiej potrzebuje 
ostrożności. Dostać gołębia ży-
wego, upuść mu z pod skrzydła 
prawego krwie jak naywięcey, 
day wszystkim ludziom tą cho-
robą zarażonym potrosze pić 
według miary z piwem ciepłym 
albo z winem; pierwszemu w 
tey chorobie dać ziarnek bzo
wych, suchych, utłucz ich, y 
day z piwem ciepłym łyżkę, al
bo pół łyżki, według natury 
każdego słabsżey, albo moc
nieyszey, cegłę nową rozpalić 
iak ogień, polać ią oćtem moc
nym, aby się para po izbie za
rażoney rozeszła, y humory 
grube trawiła. Cebule główki 
na krzyż rozkraiane po izbie, 
łożach pokłaść, albo konia za
poconego potężnie czym prę-

dzey wprowadzić do tego domu 
zarażonego, gdzie ludzie choru-
ją, póki nie ochłonie. A tak owe 
z niego tumy tę uśmierzą zara-
zą. 



CZY PANNA POWINNA ZW IERZAC SIĘ MĘZCZYZNIE 
ZE SWYCH POPRZEDNICH PRZYGÓD, EW. PRZEZYC 
EROTYCZNYCH? 

U państwa S. była jedynaczka, posażna, rezolutna, niczego. W 
.służbowym pokoju zaś, w mieszkaniu jej rodziców w Warszawie, 
chowało się małe dziecko, może 4-letnie, podobno znajda, dziew
czynka. Chodziła jednak pogłoska, że to córka tej „panny", ale 
nikt nic pewnego nie wiedział. Trafił się kawaler z Wołynia z do
brej ziemiańskiej rodziny, zamożny, inteligentny. 
W dziewiczy wieczór, w wigilię ślubu panna przywołała narzeczo
nego i przyznała mu się, że ta mała - to jej dziecko. Ze miała 
nieszczęśliwy wypadek, że ją zaskoczył i uwiódł jakiś niekczem
ny oficjalista w domu jej rodziców itd. 
Młody człowiek, już pod dobrą datą nie dał jej dokończyć. -
Cokolwiek się stało, wierzę święcie, że nie ma w tym twej wi
'ny , - oświadczył. - Dla mnie jesteś zawsze czystą, jak łza. Nie 
<:hcę nic wiedzieć o tym nieszczęściu . 
Po wieczorze poszli goście całą gromadą razem z nim do winiar
ni oblewać jego gasnące kawalerstwo. Chłop był najwidoczniej 
zdene rwowany i nawpół przytomny. 
W winiarni pił niepohamowanie. Rano wyniesiono go z gabinetu 
nieprzytomnego i zaczęto na gwałt cucić, bo ślub miał się odbyć 
przed południem. Gdy wieźli go karetą, jeszcze nie mógł przyjść 
do siebie. Dopiero w ostatnie j chwili przemógł się i opanował na 
tyle, że sam poszedł do klęcznika przed ołtarzem, ale z oczyma 
w słup, z nabrzmiałą twarzą i chwiejąc się mocno. 
Pobrali się i osiedlili na wsi. Co się działo dalej między nimi, nie 
wiadonw. 

Gdy kto zachwyci trucizny, 
1niech się zaraz napij e masła 

roztopionego iak naywięcey, aż 
póki nie zwomituie iak nayprę
dzey, albo mleka słodkiego, al
bo oliwy, a tego wszystkiego 
iak naywięcey i iak nayprędzey 
bydż może, albo iakimkolwiek 
sposobem womit niech poruszy, 
bo na tym zdrowie zawisło . 

Znaki zaś arszeniku wypitego 
te są że pali iak świecą, po
cząwszy od żołądka, w pier
siach aż do garła . 

CO ODPOWIEDZIEC MĘZCZYŹNIE NA PROPOZYCJĘ 
NIEOBYCZAJNĄ? 

J eden z moich znajomych spotyka mnie rozradowany. Okazuje 
się, że jest nazajutrz po ślubie . 
- Wiecie, kolego, mówi uśmiechnięty, - poznałem pewną pan
nę z Akademii Sztuk Pięknych . Zgrabna, ładna, powiadam wam, 
że się napatrzeć nie mogłem. Przez cztery miesiące znajomości 
zamęczałem ją prośbami, by do mnie przyszła, a ta nie i nie. Mó
wi.ę wam, myślałem, że oszaleję. Aż dopiero wczoraj - stało się . 

No i jakim sposobem? - pytam zaciekawiony. 
- Ano, nic takiego ... ożeniłem się z nią. 

Na kwartannę imbieru kilka
naście kawałków oskrobać, y w 
occie winnym mocnym namo
czyć, w kilka dni potym iak 
rozmoknie, wziąć y ieść po ka
wałku w dzień paroxyżmu, mo
ze się octu trochy napić . 



JAK UJr1C KWESTIĘ ZNAJOMUSCI POD WZGLĘDEM 
EROTYCZNYM 

Jedn_e ko?iety działają na nas, inne nie, jedne mają wpływ przez 
godzinę, inne stale. Dla jednych nie ruszymy palcem, z innymi 
z rozkoszą _wskoczymy w ogień, zdając sobie poniewczasie spra
wę, ze to nie warto było tak postępować. 

Pows_zech:iie znany był następujący wypadek z przed lat. Pewien 
Anglik miał narzeczoną. Kochali się bardzo. On wyjechał słu±bo
wo do Indii .. Nie było go w Londynie około 2 lat. W tym czasie 
narzeczona. J~go miała nieszczęśliwy wypadek i amputowali jeJ 
n?gę_ ~owyzeJ k?lana. Anglik wraca do Ojczyzny. Ona oddaje mu. 
p~erscwnek - Jest kaleką - on kochał całą zdrową kobietę, 01w 

n~e chce w ty'?'!' stanie być jego żoną. Stanowczo. Anglik wyje±
~za d? FrancJi. W Paryżu idzie do pierwszorzędnego chirurga 
i prosi, by mu odjął nogę powyżej kolana. Zdrową. Chirurg z po
czątku wzdraga się. Ale czego nie potrafią pieniądze? Za większą. 
sumę wyk~n_ał operację. Anglik wygoił się, nałożył protezę i, Jako 
kaleka wrocił do Londynu. Pobrali się. Miłoić ich nie rniała gra
nic. Wierzę. 
Minęły lata. Rozmawiałem z tym panem nidawno. Jest jui sta
ry. Gdyr:1' go _za_pytał, czy warto mu było wtedy tracić nogę? Od
powiedział mi, ze„. nie było warto!„. 

PROSZEK NA GLISTY 
DOŚWIADCZONY 

Weźmli glist ziemtl.ych, albo 
glist, które wychodzą z dzieci, 
opłucz ich pięknie winem bia
łym, włóż ie w garnuszek pole
wany, dobrze zatkay, włóż w 
piec piekarski, z którego dopie
ro chleb wybrano, niech dobrze 
uschną, trzyi z nich proszek 
miałki, day tego proszku tyle, co 
czerwony złoty zaważy; nie day 
im więcej, bo szkodzi, możesz 
ten proszek dawać z polewką 
iaką, albo z winem, skutek 
dziwny uznasz. Możesz dzie-
ciom maiącym glisty, smorao
wać koło pępka dziegciem, y to 
p ei maga . 

, 

KIEDY PANNIE WOLNO OśWIADCZYC SIĘ MĘZCZYZNIE, 
NIE CZEKAJĄC NA JEGO DEKLARACJĘ? 

Poznała go, gdy był studentem na uniwersytecie. On miał lat 24, 
ona 17. Tworzyli wymarzoną parę przyjaciół. Zakochani w so
bie, spędzali wszystkie wolne chwile razem. Niejednokrotnie szep
tali sobie do uszu piękne słowo: kocham. I usta ich spotykały się 
tysiące razy, dokumentując szczerość uczuć wzajemnych. 
I trwało to do chwili, aż chłopiec skończył medycynę i został le
karzem. Według niego ich połączenie się węzłem małżeńskim by
ło nadal niemożliwe bo oboje nie mieli pieniędzy na założenie 
ogniska domowego. Ona poszła do pracy, on wyjechał na prowin
cję, na posadę do małego szpitala. On ją raz na rok podczas urlo
pu odwiedzał w Warszawie. Tymczasem lata biegły, dobrobyt nie 
pr_:ychodził, a jego uczucie zaczęło słabnąć. Tak minęło 5 lat; ona 
ju::. miala 22 wiosny, i świeżość jej została nadszarpnięta, przez 
pracę. Ale dalej czekała wiernie. Aż wreszcie za namową spryt
niejsz('j koleżanki, wystosowała do niego list, wprawdzie bardzo 
.serdeczny, ale zawierający następujące pytanie: „Czy nie uwa
żas:::: , i:e pora, by.$my się pobrali?". 
Na to · 1;an odpisał, że mu teraz do małżeństwa się nie śpie
szy, ma ouwiem zamiar wyjechać zagranicę, gdzie spodziewa się 
zrobić lrpszą karierę, rziż w kraju. I zastrzegł się na końcu, że 
musi wyjechać sam, nieskrępowany niczym, i że da jej znać kie
dyś o swoich losach . 

Kiedy kto szaleje, na początku 
zaraz trzeba go związać, ieżeli 
nie będzie spokoyny, otnii go 
rózgą, ogol mu głowe, y przy
łoż na nię kurę czarną rozdartą 
żywą, albo sżczenie albo płuca 
cielęce albo brzan u wierciany, 
albo raków żywych utłuczo
nych, raki trzeba odmieniać 
dwa razy na dzień, bo prędko 
śmierdzą . Kąpać trzeba w wol-
iney wodzie, pilnując go, żeby 
.się n ie zalał. 



JAK Z ACHOWUJE SIĘ NARZECZONA NA TY DZIEN 
PRZED ŚLUBEM? 

Ostatnie 7 dni przed ś lubem to okres czasu, który nie tylko sama 
panna, ale i cała jej najbliższa rodzina, ojciec, matka, rodzeństwo~ 
poświęcają na przygotowanie do .~lub u. 
Panna, nazwijmy ją odtąd panną młodą, w te ostatnie dni, naj
bardziej denerwujące i męczące, powinna zwrócić pilną uwagę 
na swoje zdrowie. Niech ani na chwilę nie zapomina, że jakaś 
niedyspozycja lub choroba mogą pociągnąć za sobą odłożenie ślu
bu, a bardzo często odkładane małżefistwa nie dochodzą do skut
ku. Również powinna czuwać nad zdrowiem narzeczonego. 
Zadnych wizyt, żadnych koleżanek, tembardziej uczęszczania o 
klubów, stowarzyszeń i organizacji, nawet teatr, koncert i kino, 
nie są wskazane. Mała ponfna rada. - Proszę któregoś dnia, gdy 
narzeczonego nie będzie, zrobić porządek w pamiątkach, listach 
i wszelkich papierach panieńskich. Najlepiej rzeczy spalić. Po co 
pozostawiać ślady przeżyć pani z innymi mężczyznami, już dzi.f 
bezbarwne i wyblakłe. 

Kto chce mieć purgans, oskrob 
skorkę z bzu, z góry ma dół , na
mocz <to w piwie, day wypić po
tym, będzie to purgować dobrze 
y letko. Jeżeli oskrobiesz bez 
ten do góry, będą womity do
bre. 

JAK ZACHOW UJE SIĘ PANNA NA DZIEN PRZED ŚLUBEM? 

Na d"!ień przed ślubem w błogosławionym spokoju pa:i1:a słysz'!! 
tylko bicie swego serca. W szystko przesuwa się. przed. J~J ~czami, 
jak przez mglę . Rusza się, sp~łnia o,s~atnie ~wo3e ~an~enski~ obo
wiązki, jak automat . Nawet nie mysli prawie o dniu 3utrze3szym, 
jest jak by oszołomiona . A le co t o za rozkoszny stan! I gdY_ narze
czony obejmie, gdy w prze j·ściu poczuje jego usta na swoich, do
znaje wrażenia wielkiego szczęścia. 
Co ma jeszcze do zrobienia panna młoda? 
Prawie nic. Jakoś przepędzić czas do jutra. 

Gdy kto w nocy w pościeli ry
by łapa, dostań gardła koguto
wego, ususz go, utrzyj na pro
szek, da way to pić w trunku 
iakim, a niech mało piie na noc, 
y może kto z nim spać, aby go 
obudzić który raz na dwór. Ra
dzą niektórzy, aby ten, który 
s ie polewa w pościeli w nocy, 
y w dzień śpiący, pił wodę, w 
którey warzył korzeń Grzybie
niowy. 
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