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Łopuszańska.

--Nie tylko mężczyźni, ale i bardzo wiele
kobiet u nas patrzy z pewnem uprzedzeniem na caly dzisiejszy ruch kobier.y. Zrażone kilim przykładami niedojrzalej i krzykliwej pseudoemancypacji, tylekroć już u nas
wyśmiewanej, słysząc o dziwactwach krań
cowego feminizmu, dążą cego do tego, by
wypowiedzieć

wojnę

całej męskiej połowie

rodu ludzkiego, słusznie mogły przypuszcza ć,
że tego rodzaju działalność mogla prqnieść
więcej szkody, niż pożytku. Ale to są wszystko typy i hasła już przes tarzałe: - oziś
kobiety mądre, kierujące calym owym ruchem za granicą, głoszą, że bynajmniej nie
myślą o wojnie z mężczyznami, lecz przeciwnie, pragną calą duszą pracować nad
tem, aby wszystkim na świecie byto lepiej:
mężczyźnie, kobiecie i dziecku. - Niedawno
czytelniczki spotkały się tu z oceną książki
Ellen Key *) jednej z najwybitni ejszych
rzeczniczek reformy wychowawczej a zarazem polepszenia doli kobiety i dziecka, dziś
pragniemy z wami pomówić o artykule,
drukowanym niedawno w piśmie niemieckiem, poświęcanem sprawom kobiecym, p. n.
"Die Frau". Pi'smo jest redagowane przez
panią Helenę Lange, jedną z przewodniczek
ruchu kobiecego w Niemczech, autorką zaś
wspomnianego artykułu jest pani Freudenberg. Tytuł jtgo: Moralność współczesna.
Zaznaczono w nim wybitną rolę, jaką kobieta kiedyś odegra w kierunku zreformo·
wania obyczajów. Trzeba oddać sprawiedliwość
kobietom niemieckim, że po kilka
dziesiątkach lat, to jest od czasu jak znany
pisarz skandynawski, B. B,ornson, w dramac;e, p. n. 11 Rękawiczka" podniósł k westję
*J

W .,Naszych

Kłosach"

przez p.

Blellcką .

moralno ś ci, one pierwsze znów
to ważne zagadnienie_ w obecnych czasach. Uczyniła to mianowicie autorka, kryjąca się pod pseudonimem Very,
która napisała powieść zatytułowaną: .Jedna za wszystkie". Powieść obudziła olbrzymie zainteresowanie w społeczeństwie niemieckiem, powstała nawet cala tak zw.
"V era Literatur" zajmująca się jedynie kwestją, czy słusznem byłoby żądanie ze stro·
ny kobi et, aby mężczyźni, których poślu
biają, wnosili do malżeństwa tęż samą, co
i onP, czystość obyczajów?
Ale wróćmy do artykułu pani Freudenberg, bo z niego dowiemy się mniej więcej
o glównych dążeniach całego dzisiejszego
ruchu kobiecegJJ. Autorka powiada, że dziś
już nikt nie posądzi kobiety, domagającej się
większej swobody, o chętkę jej narlużycia,
gdyż pojmują one dobrze, że swoboda je:;t

podwójnej

poruszyły

odpowiedzialno ścią.
Starają się też uspokoić świat co do tego,
że nie tylko nie myślą o rozluźnieniu węz·
łów rodzinnych ani obyczajowych, ale przeciwnie, pragną wznieść rodzinę na najwyż
szy piedestał wśród ludzkości, oczyszczając
ją i uświęcając przez jednaką czystość, tak
ze strony kobiety, jak i ze strony mężczy
zny. Pani Freudenberg twierdzi, że kobiety

po to zo taty powolane do szerszej dzialaloości, aby wszystkie dziedziny życia oczyścić, odświeżyć, wlać w nie nowego ducha:
Zwłaszcza w kwestji obyczajów kobiety, ja-

ko najmocniej w tern zainteresowane, mo·
gą wywrzeć wplyw nadzwyczaj doniosły.
Icb to dzieł em jest postawienie na porząd
ku dziennym kwestji umoralnienia ogółu.
Ale kobieta nie występuje tu jedynie w obronie swego wlasnego szcz~(cia rodzinnego,

które dziś bywa nieraz zdruzgotane przez
niemoralność męzką; ona walczy przedewszystkiem w imię dobra sam egoż mężczy 
zny, w imię dobra zwłaszcza przyszłych pokoleń, których coraz większe zwyrodnienie
grozą napełnia ludzi myślących.
Dlatego to niektóre kobiety zdobyły się
n ie tylko na śmiałość, ale na tyle, rzec można,
nadludzkiej od wagi, że zajrzały do prz e pa ś 
c;, kryjących się wśród życia społecznego,
i powiedziały sobie, że tak dalej trwać nie
może. I cóż z tego, że niektóre kobiety wyjątkowo zdołają ochronić czystość własnego

ogniska domowego, kiedy lam dalej, za
progiem tego domu istnieje cala Gehenna
zepsu~ia i upadku, pochłania ona co
chwila nowe oftary i stała się, jak słusznie
ją nazwał j~den
z naszych zasłużonych
działaczy społecznych-"Ohydą wieku" *)
Walka ze złem jest obowiązkiem kob et,
one to, wychowując inaczej synów, niż dotąd wychowywały, strzegąc czystości ogniska domowego i świadom iP. zwalczając
wszelki brud, pragnący doń wkroczyć , zazawiązując stowarzyszenia, mające na celu
podniesienie moralności publicznej -zdołają
pokonać

tę

straszliwą

zmorę, zagraża ;ąrą

zdrowiu moralnemu i fizycznemu calych
pokoleń. Wówczas dopie1·o, powiada stusz·
nie pani FreudeHberg, nie będzie już kobiet
złamanych wkrótce po zawarciu ma.żeń 
stwa, mającego w oczach świata wszelkie
pozory pomyślności, nie usłyszymy już skar.
gi tylu nieświadomych, którym się nagl e
w straszliwy sposób oczy otworzyły i które
wołają z boleścią: "Ach, gdybym wiedziała
wcześniej 11 • Zamiast czczej walki z męT.·
"')

Tytuł

broszury Antoniego Wysloucha.
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czyzną,

pani Freudenberg stawia jako za~
danie, walkę ze zlem, które zarówno unieszczęśliwia mężczyznę, jak i kobietę. Zamiast
narzekania na ucisk, pragnie, aby kobietę
nauczono pracować porządnie, w jakimkolwiek kierunku dla niej dostępnym; niećh
ma na wypadek osamotnienia coś, czemu
będzie mogla oddać się ca!ą duszą i co
stanie się dla niej pociechą w braku ogni- ·
ska domowego; w razie zsś gdy ma moż
ność wyjścia za mąż, niech byt niezależny nada jej prawo wolnego wyboru,
bez oglądania się na to, czy kandytat na
męża potrafi jej dostarczyć na stroje i . na
przyjemności. Słowem potrzebna jest refor·
ma wychowania zarówno dziewcząt jak
i chłopców, inaczej nigdy nie wyswobodzimy się od Lego zębatego koła, jakiem są
dzisiejsze urządzenia społeczne, gdzie kobiety są psute i doprowadzane do upadku przez
mężczyzn, nawzajem mszczą się na nich w
sposób dotkliwy, zatruwając cale rodziny mo·
rainie i fizycznie i doprowadzając w stosunkach
tych do zguby tysiące jednostek. Bo każda
popełniona niesprawiedliwość mści się jeszcze na dziesiątem poko!ewiu; takie jest nie·
złomne prawo, które rządzi światem , i nikt
ujść nie może jego karzącej prawicy; najstraszliwszem jest to, że karę częstokroć
ponoszą niewinni potomkowie przestępców.
Niech wi~c kobiety walczą w obronie moralności publicznej, w imię nie tylko wlas·
nego szczęścia rodzinnego i w imię idei
dobra, która powinna koniecznie pokonać
złe, ale także w imię tych pokoleń, które
przyjdą i które kiedyś będą musiały znosić
następstwa
dzisiejszego naszego upadku
obyczajów. Już polki w Poznaniu poszły
za przykładem angielek, niemek i francuzek
i założyły stowarzyszenie obrouy moralności
publicznej. Przed dwoma czy trzema laty
Antoni Wysłouch, autor wyżej wspomnianej
broszury, podał projekt poeloboego towarąstwa dla Warszawy. Nie mogę się powstrzymać, aby nie podać tu przynajmniej
w głównych zarysach tego pięknego projektu.
Oto są główne punkta:
Celem towarzystwa jest
przestrzegać
i rozwijać moralność publiczną a zwłasz
cza zwalczać jawną, otwartą niemoralność.
Więc do towarzystwa należałoby: czuwanie nad młodzieżą zwłaszcza nad mało
letnimi, walczenie z nieobyczajnością, współ
działanie w sprawie ratowania zbłąkanych.
Główną zasadą towarzystwa jest jedna
moralność dla plci obojga.
Środkiem działania jest wpływać na opi·
nję słowem i pismem.
Nim takie towarzystwo, o którego potrzebie
nikt chyba nie wątpi, powstanie w śród nas
powinieoby caly nasz ogól uczciwy czuwać
nad moralnością publiczną, t. j. potępiać ulicz·
nych donżuanów, zaczepiających ~ażdą spotkaną kobietę, nie dopu:;zczać, aby szerzono gorszące karty pocztowe, kalendar1.e humorystyczne oraz wszelkiego rodzaju pornograficzne
utwory i czuwać nad czytelniami, aby nie
dawano tam niedorosłej młodzieży książek
dernora l izuj ących.
~o~-

Wlaoyslaw hr. .Tarlo.

Różne środki
wpływające na podniesienie dobrobytu naszych
wlośc!an.

(Ciąg

dalszy.)

Idziemy dziś w mieście do owocarni i musimy pJacić za l funt jabłek lichego gatunku
25 - 30 kop. Za tę samą cenę za granicą
dostaniemy co najmniej podwójną ilość
owoców, których nawet równać nie można
co do c;maku i jakości z naszemi.

Niska i przystępna cena za granicą na po·
dobne produktn, jak owoce wynika z lf'go,
że tam nie tylko dwory mają rozlegle sady
owocowe, ale przy każdej chalupie gospodarza małorolnego czyli włościanina - sad
jest rzecz1: niezbędną.
Narzekamy słusznie i dziwimy się wysokim cenom drobiu, warzyw, ryb, nabiału a nje zwracamy uwagi na to, że przyczyna
tyd1 cen wygórowanych leży w tern, że
w.>zystkich tych produktow jest zbyt mała
ilość, a nawet nieraz zupelny brak.
Proponując lożenie starań dla rozwinięcia
nowych kierunków drobnego przemyslu w gospodarstwach wJościańskich - trzeba nam
oddzielnie zastanowić się nad każdym z tych
dzialów i zbadać, jakie ewentualnie korzy.
ści może on przed s ta wiać i w jak szerokim
zakresie może być prowadzony.

Sady

włościańskie.

Gleba ziemi naszej, jak również i warunki
klimatyczne bardzo są odpowiednie i sprzyjające do zaprowadzenia u nas rozległych
sadów i hodowli wyborowych gatunków
owoców. Klimat nasz jest bez porównania
łagodniejszy, niż klimat Kanady lub Syberji,
a jednak w Kanadzie od da w na istnieją_
sady handlowP, założone przer. anglików
i amPrykanów, a na Syberji rząd po dok.o·
nanlu pomyślnych prób zaczyna popierać
tam zakładanie i rozpowszechnianie sadow·
nictwa.
Narzekamy na coraz cięższe czasy, na coraz więcej zmniejszające się dochody z gospoda,·stw rolnych, a nie chce.my, czy nie
umiemy wynaleźć środków i źródeł, mogą
cych podnieść nasz stan ekonomiczny.
Mimowoli nasuwa się pytanie, dlaczrgo
posiadając od powiedni klimat, a bardziPj
jeszcze glebę dla zaprowadzenia· rozległych
sadów, nie zakladamy ich po naszych mająt
kach, nie uskuteczniamy tego, co co rok mogłoby nam piękny dochód przynosić? Przyczyna tPgo leży w naszym gorączkowym
temperamenciP, w naszym braku cierpliwości
i wytrwałości i w tern, że na wyniki z zaprowadzonych sadów trzebaby nam czekać
kilka lat, a my pragnęlibyśmy, aby jedno·
cześnie z powzięciem myśli lub projektubez łożenia pracy, trudów i wysiłków moż
na od razu zgarniać dochody do kieszeni.
Gdybyśmy porównali ubiegłe czasy z obecneroi pod względem staranności zakładania
i prowadzenia sadów, przyszlibyśmy do pr~e
konania, że nasi praojcowie rozumieli lP.piej
od nas doniosłą wartość sadów owocowych,
umieli większą starannością je otaczać i dlatego też dawniej u nas owoców bylo o wiele
więcej, a cena ich znacznie niższa. Dliś moda wymaga przedewszystkiem dywanowych
klombów przed domem i za domem w ogródku, choćby na przestrzeni dwumorgowrj.
W takim ma~ym ogródku zakładamy klomby
z krzewów najrozmaitszych gatunków, spro·
wadzanych nieraz znacznym kosztem z odległych stron. Tak urządzoną małą przestrzeń nazywamy szumnie parkiem- a dom,
o cokolwiek odmienniejszej od zwykłych strukturze, z jakąś wystającą pr;.ystawką lub wie·
życzką-każemy nazywać palacero bez wzglę
du na to, że park, aby się mógł nazywać
parkiein nie może mieć mniejszej przestrzeni
nad wlókę a pałac na prze3trzeni kilkunasto
włókowej w majątku czysto rolnym i stanowiącym jedną jedyną własność posiadaczatak wygląda, jak róża przy kożuchu.
Dla tej to naszej nieszczęsnej pyszałkowa
tości, lubowania się w blichtrze i bladze nie
mamy owoców - bo nie mamy też sadów
w naszych majątkach, a tych, które istnieją,
nie umiemy prowadzić i otoczyć odpowiedniem staraniem. Gdybyśmy zbadali wszystkie majątki u nas w Królestwie-to pewnie
nie znaleźlibyśmy nawet czwartej części takich, w których sady przedstawiałyby pewną

wartość. Więcej niż 50% majątków wcale
nie posiada ogrodów owocowych.
Dlaczego francuzi, amerykanie anglicy w
swoich kolonjach, jak: Kanada, Australja,
Nowa Zelandja i innych mają ,' pozakładane
sady handlowe na kilku lub Kilkunasiu włókach?
DlaczPgo Peter3burg, Moskwa i inne miasta zasypane są owocami z z~granicy, gdy,
u nas w kraju są miejscowości, w których
przy pewnej staranności hodują gatunki,
nieu:;tępujące
pod względem smaku i dobro i zagranieznym, a przewyższające je
nawet swą trwałością, przymiotem- na-der
cennym dla owocarni i hurtowych · skła
dów?
Dlaczego nie zwrócono uwagi na to, że
owoce nal"ze otrzym1:1~ą w Petersburgu wysokie nagrody a tern samem mają zapewniony sbly zbyt w tym mieście.
Wszak
znane są ze swej dobroci węgierki z okolic Kaźmierza i Pulaw, znane są ze swego smaku sapieżanki w Kowieńskiem a powszecbnem uznaniem cieszą się dobre kalebasy, hodowane w Plorkiem i około Wyszogrodu.
Powszechnie wi..tdomą jest rzeczą, że
u nas znakomicie hodują się drzewa orze.
chów włoskich i krzewy orzechów tureckich,
dlaczego zatem do nas sprowadzają tych
produktów aż za 300,000 rb. rocznie z zagranicy?
.
Na te wszystkie pytania niech odpowiedzą ci, co mają odpowiednie przestrzenie
do zahładania sadów owocowych. Niech
odpowiedzą nasze panie zamieszkujące po
wsiach, narzekające na nudy i nie wiedzące
co z czasem robić-a które na stoły swoje
sprowadzają owoce zagraniczne z miasta
bo miejscowych niem1, albo są w tak mar·
nych gatunkach, że je wstyd pokazać.
Jeżeli, jako inteligentni mieszkańcy wsi,
zdecyd 1tjemy się na tę doprą myśl - rozpowszechniania sadownictwa pomiędzy na·
szemi włościanami, to potrzeba zwrócić
im uwagę przedewszystkiem na glebę ziemi,
jaka się znajduje w okolicach przez nich
zamieszkałych, i odpowiednio do niej uczyć
ich dobierać gatunki dr1.ew, przeznaczonych
do sadzenia.
Wiadomą jest rzecz1, że innej gleby wymagają jabtonie, grusze, innej zaś śliwy, .
czereśnie i wiśnie.
Następnie trzeba im doradzać umiPjęŁt,y
wybór odmian owoców, nadających się najwięcej do handlu. Nie mniej ważną jest
rzeczą zachęcać ich do zakładania obszerniejszych sadów, .co dla większości możli
wem jest tylko przy stopniowem dosadzaniu co ;:ok pewnej ilości drzewek.
W produkcji sadów włościańskich prze· ·
ważnie hodowane być winny jabłka różnych
odmian zimowych, stołowe .i przeznaczone
do kuchni. Moim zdaniem cala wioska, czy
to kolooja powinna zdecydować się na jedne i te same gatunki, aby cala ilość
sadów w danej wiosce stanowita niejako jeden wit-lki sad owocowy o jednolitych gatunkach owoców. Warunek ten jest bardzo
ważny dla dwóch powodów.
Najpierw najlepiej odpowiadałby zamie·
rzonemu celowi, bo latwiej byłoby znateść
kupców na owoc w większej ilości w jednym
mniej więcej gatunku i prawie w jednej
porze dojrzewający, a następnie latwiej byloby udoskonalać jeden gatunek lub kilka,
niż kilkanaście.

Powtóre utt"zymanie takich sadów będzie
latwiejsze i koszta znacznie będą mniejsze,
aniżeli przy uh·zymaniu sadów mieszanych,
wymagających więcej zachodu.
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Ta-by "Jednej z panien" nie pozwolił~ na
takie rozporządzenie: "Chlopca oddac do
szkół publicznych, a uświadomienia niech dokona lekarz, bo matki u nas na wet tego odpowiednio spełnić nie umieją".
Pedagodzy, tak starzy jak i naj nowsi, nie
W sprawie "uświadamiania" młodzieży.
zgodziliby się na tym punkcie z naszą "panLiso; V.1.r.
ną",
bo jeszcze się utrzymuje powszechne
Gdyby nie byto teg) podpisu, nie tmdno zdanie, że przykład obojga rodzi~ów, cały
byloby się dom~śleć z treści calego listu, że duch domu, wreszcie zasady wpoJone ~rzez
tak pi.sze i myśli jedna z naszych postępo· matkę-to najsilniejszy fundament, na ktorym
wych panien. Przypuszczam też, że jest się kształtuje duch danego osobnika. Tego
ona bar~zo młoda, bo z iście mlo?zieńczyn~ nie dadzą i nie zastąpią żadne szkoły puzapałem broni kwestji pierw;:;zeJ
lepszeJ bliczne.
bez względu· na jej doniosłość.
Autorka ogranicza tern powiedzeniem dziaCaly list jej drga oburzeniem, którego łalność naszych matek w życiu dziecka, li
w żaden sposób
nicl może pohamować, tylko do samego akh:1 urorłzenia, a uważa,
z czego się sama p:1rokrotnie tłomaczy. Co że one dalej już nic spPlnić nie potrafią!
ją tak oburza? czy wykrycie jakiej zbrodni,
Znać z tego że, jak sama powiada, nie pojakiś straszny występek, niesłychane nadu-· siada wymaganyeh przez "jedną z matek"
życie?
,
.
.
kw.,lifikacji, t. j. że nie jest matką. Nie zna
Ale gdzietarni Nie, tylko srę dowiedztała, wcale potęgi macierzyńskiego ucznia i matże niejaka pani N. bodaj do 20-tego roku
czynej intuicji, której się z ~siążek n~e nażycia nie miała dokradnego pojęcia o po·
będzi~:>, a która n~ejedną zaw1tą k~eslJę ,d.o~
czątku .bytu człowieka. Na mocy tego faktu
tyczącą duszy dziecka rozstrzygme prosc!eJ
autorka, nazywając wprawdzie ową panią i lepiej niż dtugie traktaty.
"
"starannego wychowania'', dochodzi jedn~k
Nie rozum ie też wcale wyrażenia, że "ma·
tuż zaraz do wniosków, że w wychowamu
tka duszę dziecka trzyma jak lilijkę w ręku",
owem "nie mogło być mowy o rozwoju a odpowiada na to dość trywialnie, że ta
i wykształceniu osobnika, o ~zrobieniu zeń duszyczka "wywróci naraz koziołka i podzię·
rozumnego człowieka i pożytecznego człon· kuje za nieproszone więzy".
ka spolecżeństwa!"
Otóż zdaje się, że dusza autorki dawno już
Doprawdy? więc tylko takiego uświado tak1ego koziołka wywinęła i bodaj z powodu
mienia potrzeba, aby już mieć waż11y, zada- braku owych więzów nie odzyskała dotychtek na pożytecznego członka społeczenstwa! czas równowagi po owem akrobatycznem
Czy owo uświadomienie r?złac~a p!'ze~ w;:;trząśnieniu. Sama przyznaje, że mogta
umysłem ludzkim tak szerokte w1dnokręgt
dostatecznie obserwować na przyjaciółkach
uczuć i myśli? Czy hartuje do walki z ży.
i koleżankach -skutki późnego uświadomie
...-:iem? czy wyradża samodzielność?
nia 1 komentowanego na3tępnie przez dzieła
Czy tak n tdzwyczajnie rozwija i kształ lite ratury wspólczesnej. Zapewne owe panny
ci? Przeciwnie, jestem przeKonana, że owo nie były to istoty wyjątkowe, al~ prze.ciętne,
u hvifldomienie nie przyczynia się wcale a więc takie, których mamy naJwtęceJ. Na
do podniesienia i uszlachetnienia dancg~ mocy jakich danych możemy twierdzić, że
osobnika chociażby dlatego, że go staw1 te panny, uświadomione wc_ześniej, nie zawobec datury ludzkiej w prawdziwie zwie· paliłby się tak samo do dztel Przybyszewrzęcym jej przej a wie.
skiego, tylko z tą różnicą, żeby to także
Owe tunzynki, wspomniane przez autor- uczynity o wiele wcześniej.
kę, chow:me są. wraz z mat~a_mi w_ hareMojem zdaniem, odkrycie całej prawdy
marb uświadanuane, z pewnosc1ą, az nadwywrzeć musi w każdym umyśle wstrząśnie
to w~ześnie; uznają zaspakajanie tego ro- nie silne, a że tu chodzi o prawa natury,
dzaju praw natury za rzecz naturalną, więc lepiej jaknajdłużej ustrzedz od pokusy,
zwykłą i slmzną, której niema racji przeniż dawszy choćby najpewniejszą broń-na
ciwdziałać, albo się opierać! I to właśnie
pokusy narażać; jedyną radą wydaje mi s~ę
przeświadczenie robi z ni~h. "nie~olnice,
zaskarbienie sobie bezgranicznego zaufama
mdte, bierne, bezduszne lalki l t. n.
dziecka aby, gdy sama przez się ciekawość
Zaznaczam mimochodem, że nazwanie się ruzbudzi, albo gdy od rówieśników się
zdania "dusza dziewicy - to kwiat o pusz- _ czegoś dowie, wówl:za;:; dziecko przyszło
ku del1katnym" i wogóle całego u;;tępu do matki spytać, czy to prawda. Wtenczas
o .kruchej czystości dziewiczej• - "ani:l- powiedzieć ile koniecznie trzeba, nic więcej
chronizmem z XVIII wieku albo z dworu nadto o co dziecko pyta. O bocianach mo'
.
Ludwika XIV" jest nietrafnem, bo ani ten im dzieciom
nie mówię, bo jestem przec1wna
wiek ani ów dwór nie byly wcale przy- wstelkiemu okłamywaniu; małym dzieciom
bytkami czystosci dziewiczej.
zupełnie wystarczy powiedzenie że • Bozia
Uważam za konieczne stosować zakres
dal im siostrzyczkę lub braciszka u bo i tak
nauk do uzdolnienia danego osobnika. Stąd od religijnej matki zawsze slyszą, że wszyn ie przeszkadzalabym, ani zniechęcała ża· stko Bozia daje.
d n ej kobiety zdolnej. ani chcącej się kształ
Widzimy nieraz w życiu ludzi z wyrobio·
cić-do uczęszczania do wyższych zakladów
nym już charakterem, staczających ciężkie
naukowych. To mi się wydaje z_upelnie walki z własneroi namiętno5ciami. Więc poco
słuszne m, nie tylko w.tedy, gdy. ko~1~ta saprzyśpieszać rozbudzenie tych namiętności
motnie idzie przez życ1e,. ale ~1ęce~ Jeszcze w tych, u których o wyrobieniu duchowem
wtedy, gdy występuje Jako zona 1 matka. jeszcze mowy być nie może.
Dzisiejszy stopień rozwoju umyslowe.! O doTeorja ukazywania ludziom zła, aby ich
maga się coraz więcP.j zrównoważ~nia wrdo niego zobydzić-1zadko okazuje się trafną,
ksztalcenia żony i męża. Zbliża to 1 ułatwia
a w tym wypadku szczególnie wydaje mi się
owo zlanie się dusz, wspólne dążenia do
ryzykowną,
bo, bądź co bądź, chodzi tu
wspólnych celów, ukochanie tych samych
o prawa natury. Normalni~ powinno~y
ideałów, słowem s pet nienia tych wszystkich
prtyjść uświadomienie stosowme do rozwoJu
marzeń, na jakieby się pewnie bez wstrętu
fi t ycznego, a wogóle i dla chlopców i dla
zgodziła każda panna "emancypowana", ale
dziewcząt im później tern lepiej.
nie wolna od idealnych wzlotów.
Także Matka.
Uważam więc, że to bardzo ładnie, gdy
J
młoda osoba poważnie stu:ijuje biologję, fizjologję, psycholo~ję, ety~ę_, logi~ę i t. d. ale
właśnie w myśl teJ ostatnteJ, radz1labym także przestu-djować i pedagogję.
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kasy kobiet.

kobiet.

Sprawozdanie

z pos!e-

dzeń zarządu kasy samopomor-y dla kob1~t
pracujących --za miesiąc marzec wykazuJe
coraz szer;;zą działalność nieustającej w rozwoju instytucji. Pożyczek wypłacono 26 na
ogólną sumę rb. 630; wsparć udzielono 12
na ogólną sumę rb. 48; porad lekarskich

111· lekarstw wydano l 03; nadto wyasygno\;ano rb. 10 na pogrzeb męża uczestniczki. Otrzymano dla uczestniczek Kasy 150
kąpieli bezpłatnych w Ciechocinku. ~zlonek
Komitetu kasy baronowa Eda Kąsmowska
złożyla rb. 15 na wydział wsparć i rb. 25
na budowę letniska.
Sekcja ogl'Otluichva przy Towarzystwie
O"'t·o•lniczem \Varszawskiem. Sekcja ogrod;ictwa kobiecego jest oddziałem T-wa ogr.
warszawskiego; utworzyła się z uczestniczek
takowego i zawiązan1 została w celu zjednoczenia kdbiet zajmujących się ogrodnictwem.
Uczestniczki sekcji obowiązuje ta sama
oplata co i członków Towarzystwa ogrodniczego t. i. J O rubli ::ocznej skladki i jednoraz·J wo' 5 rb. wpisowego (ostatnia oplata
wyłącznie dla nowych członków); na żadne
inne koszta uczestniczki sekcji narażone nie
będą. Uczestniczkom sekcji przysługuj~ wszystkie prawa i przywileje dostępne dla mnych
czlonkó1v Towarzystwa (szczegółową ustawę wysy !a się na żądanie).
Sekcja dzieli się na dwie gmpy:
.
l) Grupa wa1'szaws!Ja "miłośniczek roślm
pokojowych", której zadanie poleg~ na
krzewiemin wśród członków zaroiłowanta do
hodowli roślin i badania ich życia, oraz na
oddziaływaniu w tym kierunku na dziatwę
uboższą przez rozdawnictwo kwiatów doniczkowych; organizowanie uroczystości kw~ató~v
małych wystaw lub konkursó ;v za najleptej
hodowane rośliny i t. p.
Posiedzenia tej sekcji odbywają się w ostatni poniedt:iałek każdego miesi:tca, o godzinie 6-ej p. p. w Bagateli.
2) Grupa wiejska pracować będzie. naci
podniesieniem ogólnego stanu ogrodmclwa
na wsi.
Ponieważ
ogrodami wiejskieroi zajmują
się bardzo często kobiety, pr~eto T- w.~
o.,.rodnicze warszawskie pragnH:l ulatwiC
u~zestniczkom sekcji to zadanie: przez d?starczanie im bezplatnie pisma "Ogrodmk
Polski"; przez wysyłanie ogrodnika objazdowego (za opłatą dzienną 3 - 5 r.) wreszcie przez udzielenie pomocy stacji naukowej dla badań nad ochroną roślin. Prócz
tego dostarczane będą wszelkie nasiona
ogrodnicze w wybornym ~alu11ku, od. _fir~
pierwszorzędnych, po c~:me o 15% mzszeJ
od katalogowej; narzędzia ogrodnicze po
cenie o 10% niższej; drzewka owocowe etc.
Sekcja odbywa narady, a wsparta pomocą specjalistów,
udziela wskazówek we
wszystkich sprawach dotyczących ogrodnictwa. Wyszukuje i wskazuje no\Ye lub m~lo
wyzyskane źródła dochodu . z o~t·odow:
różne drogi zbytu, sposoby zbterama, opakowania, przesyłki wszelkich płodów ogrodnictwa etc.
Nadto sekcja zamierza zorganizować dla
członków
zbiorowe przedstawicielstwo na
jarmarku owocowym i na proj( ktowanych
wystawach, organizuje zbiorowe zwiedzanie
zakładów
ogrodniczych, urządza pokAzy
ogrodnicze, konferencje lub krótkie kursy
dla pań w zakresie o~ro.dnictwa, ~aprowa
dza opiekę nad ptakami uzytecznemi w ogrodnictwie i t. p.
Niezależnie od powyższego, sekcja kobie·
ca wiejska w jak najsze~sz~m zak:r;sie P?magać będzie w krzewiemu zamilowama
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Truskawki trzeba oczyścić z zeschłych liś
do ogrodnictwa wśród włościan, przez dostarczenie im, po jak najprzystępniejszej ci (obciąć je nożem), nawóz grubszy zgracenie, nasion i drzewek owocowych, i nau- bić, drobny pozostawić, następnie wzruszyć
ziemię między krzaczkami motyczką lub wiczać praktycznie na pt·zykladach postępo
dłami amerykańskieroi lak, żeby nawóz zawania z drzewkami.
Te wszystkie zadania oraz wiele innych, stal przykryty. Niszczyć szkodliwe owady
nasunąć się mogących w miarę rozwoju
na drzewach i krzewach owocowych. Przed
sekcji, b~dą przedmiotem narad na posie- samem kwitnieniem skrapiać cieczą bordodzeniaclJ, mających się odbywać 4 razy na ską drzewa, podlegające grzybkom owocorok, w terminach z góry określonych i czlon- wym. W szkółce ukończyć przycinanie drzekom zakomunikowanych. Sekcja ogrodnictwa wek i sadzenie dziczków. W drugiej poło
kobiecego, pragnąc jak najszerzej rozcią wie miesiąca przystąpić do szczepienia, pognąć swoją działalność, prosi osoby intereczynając od wcześniej ro&wijających się, a
sowane o komunikowanie jej adresów osób, więc najpierw: czereśni, śliw, wisien- naktóreby mogly zająć stanowisKa delegatek. - stępnie grusz, a najpóźni·ej jabłoni.
Delegatki takie obznajmiałyby z jednej
Czereśnie szczepić wysoko, tu gdzie ma
strony całą swą okolicę z dzialalnośdą hyć korona, można do tego używać zrazów
sekcji - z drugiej strony, zawiadarniałyby większych 5-6 oczek mających, aby można
sekcję o stanie ogrodnictwa i potrzebach
było od raz11 utworzyć koronę.
swego okręgu.
Siać nasiona jabłek, gruszek, śliw, wiśni,
Przewodniczącą w sekcji jest p. Karszoczereśni, o ile się tego w ubiegłym miesią
Siedlewska, sekretarką p. M. Karczewska.
cu nie dokonało, pod koniec zaś miesiąca
rozsadzić wzeszłe, uszczykując przytern koSzkoła rysunków, jako kurs a początko
sadzenie takie nazywa się piko·
we rysunków i malarstwa dla kobiet, zawią rzonek waniem. Najlepszą porą będzie chwila, gdy
zaną została jako
spółka komandytowofirmowa pod przewodnictwem pana Stani- wschody oprócz liRcieni utworzą pierwsze
slawa Antonowskiego i S·ki. Udziały spółki, listki. Ziemię pomiędzy pikowane mi roślin·
po 50 rb. z tytułem własności szkoły znaj· karni wyłożyć nawozE;m drobnym, następnie
podlać przez sitko. Sliwy, wiśnie, czereśnie
dą niezawodni e chętnych nabywców, bo taki zakład dający gruntowne podstawy nau- można wysiać niezbyt gęsto i pozostawić w
ki rysuoków może dobrze przygotowywać tern miejscu bez pikowania, gdyż i tak
uczennice do wyższych studjów akademic- utwor:tą niezłe korzenie. Grusze zaś i jabłonie wymagają bezwarunkowo przycięcia
kich.
Podmish·zyuie I'Zeźnickit•. Z inicjatywy korzonków, inaczej potworzą korzenie pojep. Karola Pomińskiego, starszego zgroma- dyńcze wrzecionowate.
dzenia rzeźników warszawskich, podjęto
Ogród warzywny.
starania, ażeby zamiast wymaganych obleSiać na gruncie różne warzywa, jak to: gronie książeczek służbowych - wszystkie ko- chy cukrowe, wcześniejsze i późniejsze, bób,
biety, które chcą pracować w sklepach mak, pasternak, pietruszkę, szczaw, marz wędlinami lub w jatkach z mięsem, zapi- chew, buraki (dwa ostatnie warzywa tylko
sywane były do cechu jako kandydatki, w malej ilości na zbiór wczesny, letni; na
a następnie, odpowiednio do uzdolnienia zimowy siać przy końcu miesiąca) rzodkiewi kwalifikacji, otrzymywaly patenty na pod- kę, rzodkiew, rzepę, szpillak i inne.
mistrzynie ceehu rzeźniczego. Bardzo to
Sadzić w połowie miesiąca rozsady na
dobra nowość, bo i zarobek czynić będzie zbiór letni: kapust wcześnych odmian, kalapewniejszym i pracę udoskonali specjalne- repy, kalafiorów, salaty, dymkę, cebuli. Porl
mi wiadomościami.
Sz.
koniec miesiąca sadzić cebulę z rozsady,
pory, selery, sałatę na późniejszy zbiór, a
także kalarepę, kalafiory.
Posadzić na nasiona wysadki kapust, marchwi, pietrus~ki, buraków, selerów, brukwi,
rzodkiewki i t. p. Zasiać na rozsadniku na
późny zbiór kapustę, kalafiory, sałatę, kala-

~~~~
Roboty 'v Kwietniu.

repę.

Ogród owocowy i szkółka.
Sadzić pośpiesznie drzewa i krzewy owocowe, zaraz po posadzeniu przycinać je.
Kolo posadzonych drzewek robić miski do
podlewania i, aby się ziemia nie zbijała
i nie wysychała, wyło ż yć je nawozem. Korzenie drzew przed posadzeniem przyciąć
stosownie ostrym nożem, poezero maczac
w papce z gliny, gnojówki i popiolu. Uważać, żeby drzewka nie byly za glęboko sadzone. Drzewka świeżo posadzone przywiązać początkowo lekko do pala, aby ich
Lylko wiatr nie przewrócil, po kilku tygodniach przywiązać je trzeba silnie w 2-3-ch
miejscach do palika, zwracając przytem
ogromną uwagę, aby się drzewko nie obcierało o niego.
Również przywiązywać
trzeba wszystkie mlodsze drzewka, potrzebu' ącę jeszcze pali.
Najlepszem do tego
wiązadłem jest słoma
żytnia lub pręty
wierzbowe, - przywiązując temi ostatniemi trzeha podkładać mchu, aby się drzewka nie obcierały. Rozpinać i przywiązywać
do kraty brzoskwinie, morele i winorośl.
Wzruszać i uprawiać pod zasiewy ziemię
pomiędzy drzewami w sadzi~, unikając przytern kaleczenia pni, co przy o trożnej robocie jest zupełnie możliwe. Przekopywać
ziemię koło porzeczek, agrestów, malin, jeżeli nie byly zasilane nawozami w jesieni,
te teraz należy je porlmiel'zwić przed prze.
kopaniem.

Szparagi hodowane nowszym sposobem
t. j. płytko sadzone (a nie na zagonach)
obsypywać ziemią, robić redliny nad rząd·
karni ich lub kopczyki. Warzywa zeszłoro
czne przP.glądać w piwnicy, usuwać zepsute,
piwnice często przewietrzać.
W inspekcie ogórki podlewać ostrożnie,
aby nie maczać kwiatów i łodyg, rozpinać
je i rozprowadzać po całej skrzyni, podczas
dni ciepłych podnosić okna wyżej i pod
wiatr, aby tenże, poruszając kwiatami, dopomógł do zapylenia i za wiązania się owoców. _ Ciąć melony wczesne, melony później
sze i kawony sadzić w skrzyniach opróż
nionych po rozsadach.
Przepikowywać do inspektów umiarkowanych: pomidory co 3-4 cale i pieprz turecki, po przyjęciu się roślin przewietrzać
często, aby były dobrze zahartowane. Zdejmować okna podczas dni ciepłych z kalafiorów, kartofl, marchwi i różnych rozsad,
przestać takowe nakrywać na noc matami.

Ogród ozdobny.
Kończyć roboty zaległe z marca . Usunąć
z roślin osiany zimowe. Sadzić lub przesadzać rośliny zawsze zi elone, jak rododP.ndro-

ny, bukszpan, mahonia. W tej tylko porze winniśmy przesadzać wszelkie sosny,
modrzewie (przed innerui iglastemi). Jałowce,
Chamecyparis, Tbuyopsis, Biota i inne cyprysowate przesadzać należy na krótko przed

lub w samym początku rozwoju pędów,
wyjmując jak najstaranniej z bryłą, tylko tuje młode ; noszą przesad~enie bez bry·
ły. Cisowate również najpewniej jest przesadzać na wiosnę i lo przed ruszeniem pę
dów.
Róże pienne przywiązywać do palików.
Róże na rabatach porozpinane pociąć odpowiednio, bluszcze rozpinane uporządkować
i poprzypinać kołkami. Jeżeli kwiecień suchy, rośliny posadzone w jesieni ubiegłej
lub na wiosnę - podlać obficie.
Drzewa starsze oczyścić z suszu.
Trawniki oczyścić i wygrabić silnie (gmbiami żelaznemi), następnie przewalcować.
W końcu miesiąca kosić trawę na miejscach
starannie utrzymanych.
Kwietniki oczyścić, przekopać, zaprawiwszy ziemią kompostową, poczem obstawić
kwiatami wiosennemi, jak: niezapominajkami, gwoździkami, kartuzami, bratkami, stokrotkami, pierwiosnkami, dzwonkami, lakami. Hiacenty, tulipany i narcyzy palikować.
Posadzić rośliny zimotrwałe, jak: astry, floksy, piwonje oraz pazurki jaskrów i zawilców. W końcu miesiąca wysadzamy mie·
czyki późno kwitnące. Siać na gruncie
rezedę, maki, nasturcję, powój, ostróżkę,
fasole ozdobne, groszek pachnący, łubin
i Portulaca.
Lawki, stoliki i t. p. sprzęty ogrodowe
wnieść i ustawić w ogrodzie, figury i sprzę
ty w ogrodzie pozostawione odsłonić i oczyścić. Gdy pogoda ustali się, ubrać odpowiednie miejsca roślinami dekoracyjnemi,
jak: rododendrony, laury, granaty, mirty,
Evowymks, oleandry, V1burnum, Tinus, oraz
iglaste w kubłach.
Kr!::ty płoszyć lub tępić, gdyż teraz najwięcej się ryją. Owady starannie zbierać
i niszczyć.

W pasiece.
Mniej więcej w polowie tPgo mws1ąca
podczas pogodnego cieplego dnia (12 -15°R).
przeprowadza się wszystkich pni w pasiece
drugi przegląd, czynność tak zwana szczegóŁową. Należy sprawdzić w każdym ulu
zapas miodu, dobroć matki, jakość wasczyny oraz siłę pni poszczególnych. W tym
celu w ulach ramowych przejrzyć trzeba
kolejno wszystkie plastry i złemu, o ile to
w naszej mocy, zaradzić. Więc wosczynę
zbyt starą lub trutową zastąpić młodszą
pszczelą, zapas miodu uzupełnić, matkę
zlą zmienić, jeżeli posiadamy dobrą zapasową, w przeciwnym razie. odłożyć to wypadnie do stosowniejszego czasu. Wszystkie
pnie słabsze, nieobsiadające czterech plastrów winno się skasować; dołączyć je moż
na do najbliżej stojących. Postąpić w ten
sposób i z bezmatkami, jeżeli nie posiadamy
matki do ich poprawy.
Wyloty w miarę rozwoju pni należy
zwiększać, u słabszych pozostawić małe tak,
aby tylko 1-2 pszczoły mogły naraz przechodzić. Gniazdo w każdym pniu powinno
być ściśle zastosowane do sily pszczół
więc, gdzie za dużo plastrów-ująć jed~n:
czy więcej. Zwykle nie daje się teraz więcej
nad 6-7 plastrów.
Po skończonej czynności otulamy starannie poduszkami ramki, t. j. gniazdo wewnątrz ula, ciepło bowiem obok innych koniecznych warunków ogromnie sprzyja dobremu rozwojowi pni. W prostych ulach
więcej powierzchownie ocenia się to wszystko. Usuwamy wosczynę popsutą, spleśnia
Ją, u pni slabszych skracamy ją tak,
aby tylko kilka cali dłużej sięgala od
obsiadających ją pszczół. Wszystkie szpary
zbyteczne oprócz jednego stosownie dużego
wylotu zalepiać trzeba gliną.
Stawiamy w pasiece w naczyniach pła
skich wodę, a ~-. y pszczoły nie potrzebowały latać po nią daleko, a potrzebują jej
koniecznie do rozrzedzania miodu.
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Rok lV.
Warszawa, dnia 2 (15) Kwietnia 1904 roku.
===============================

1+. 15.

ffij

rl'l·':'·\
1
l ~~\
.

:l l

GI

\··r.,__

ji ' i ' /

.j

l

\

l

Fig. 1. Bluzka z niebieskiej materji taffetas.

O P l S R Y C l N.
Fig. l. Bluzka z niebieskiej materji
taffetas.
Przód i plecy tej eleganckiej bluzki zaszyte po obu stronach w rzędy wąskich
zakładek. Zakładki również pokrywają kol·
nierz, mankiety i ramiona rękawów. Z obu
stron kolnierza, z przodu, umieszcza się niewielkie, trójkątne klapki, nałożone z wierz-

-

Fig. 2. Suknia z

bluzką

dla

młodej

osoby.

chu kwadracikami z g1pmry. Zapięcie na
środku przodu, do polowy zakrywa podłuż
na patka, naszyta guziczkami zlotemi. Rę
ka wy kończą się zapiisowanemi mankietami, przybraneroi gipiurą, podobnie jak klap·
ki i patka.

kawów ułożone w gęsle zakładki. Zapięcie
ukryte pod szeroką konlrafaldą, mankiety
w ząb wycięte, kołnierz pokryty opaską gi-

Fig. 2. Suknia z bluzką dla młodej osoby.
Spódnica z welny koloru beige składa

Odpowiednia dla szczupłych i wysmuosób - suknia ta robi się z wełny
szkockiej w odcieniach: zielonym, błękitnym
i białym. Spódniczka u góry ulożona w niewielkie fałdki, na dole naszyta trzema wąs
kiemi falbankami, krajanemi ukośnie j za-

się

z wierzchniej, krótkiej tuniki i spódnicy
falbany, naszytych na dole szlakami haftu
lub gipiury. Bluzka z jedwabiu w paski
biale i beige, ma przód i plecy i górę rę·

piurową.

F;g. 3. Suknia fałdowana dla panienki
od lat 15 - 17.
kłych
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Fig.

F.IQ. 3 • su :mia fałdowana dla panienki
od lat 15 - 17.

kończonych wąską wypustką z. białej m.aterji. Stanik bluzkowy, u góry meco wycię
ty, ukazuje karczek biał!, jed~abny, otoczony plisą b!fftowaną Jedwabiem kolorowym. z pod plisy tej ·opada szeroka pelerynka, cięta ukośnie i gęsto sfałdowana. Pasek i mankiety z białej materji.
~
~

Fig. 4.

Wio·se~na

suknia podróżna.

Suknia z szarej lub granatowej' welny angielskiPji Glad~ą niezb~t dług~ sp~dniczkę
stebnuj~ się na szwach Jedwabiem 1 naszywa k.lapkami z gładkiegó sukna gra~atowe~
go. Takież sukno tudzież stebnowame zdobi
kieszenie, mankiety i stojąco wykładany
kołnierz krótkiego, luźnego paltota. Kapelusz filcowy, opasany wstążjcą, osłonięty
gęstą woalką.

fig. 5.

"

Okrycie dla młodej osoby przybrane

materją.

Luźny sa~ z kortu piaskowego, zapięty
na środku przodu. Górę żakieta zdobi peleryna długa, wystebnowana jedwa~ie~. Koł
nierz i mankiety pokrywa materJa ciemnozielona, ujęta z dwóch stron w pliski jedwabne, stebnowane.

. · 4 • W1'osenna suknia r•·odró.ina.
FIQ.

Fig. 6.

Suknia wiosenna przybrana białą

wełną

i aksamitem granatowym.

Suknia z popielato- niebieskiej wełny, po
której przechodzą jasne i granatowe cienie.
Spódnica skrojona w ten sposó?, że br.yt
przedni, tudzież tył - są zupełme gładkie,
bryty boczne zastebnowane u góry i przyszyte do małego, wyciętego w ząb karczka,
będącego przecUużeniem bryta przedniego.
Stanik ma plecy gładkie, przód ułożony
w kilka fałd, zakończonych na środku przodu szeroką kontrafałdą. Szeroki, okrągły
karczek z białego sukna, naszyty podtuż
uerui medalionami, haftowanerui srebrem
i jedwabiem niebieskim. Brzegi karczka, śro
dek kontrafałdy, tudzież wierzch rękawów zdobią plisy aksamitu granatowego pokrytego uło·
żonemi w kratk~ plisami z hi alego sukna i maleńkiemi kwadracikami z tegoż materjału.
Wszystkie szwy, pasek, dól rękawów i brzegi
kontrafałdy stebnowane kilka razy jedwabiem.
fig. 7.

dzież jedwabneroi grelotkami. Przód spó~
nicy gładki, tył i boki ułożone ': sz:roki~
faldy, przytrzymane stebnowanem1 plisa~n~.
Bolero krótkie, spięte na ozdobne guziki,
połączone szamerowaniem z paciorków stalowych, nanizanych na takiż łańcuszek. Wy·cięcie szyi otacza aksamitny kołnierz stojącó wykładany, zakończony aksamitner_ni
ranwersami. Rękawy ułożone w szerokie,
płaskie
szerokę

kontrafałdy,

poniżej

bufę, zwieszającą

łokcia

two~zą

nad wąskim,
przymocowanym do podszewki mankiet:m,
od którego opada w dół falbana podbita,
drugą, gazową. Wysoki pasek Si ięty klam~ą
stalową i gazowa opaska na szyję zakonczona sutem krawatem korzystnie uzupelniają całość.

Kostium spacerowy z bolerem.

Suknia z gładkiej materji :ropielatej, przybrana aksamitem ciemno zielonym w srebne punkciki, wąską torsadką jedwabną, tu·

http://sbc.wbp.kielce.pl/

się

123
Najlepiej teraz kupować pszczoły i prze- . około kułków, wiążemy luzno opuszczają
Gdyby się spostrzegło zgnilec to cy się a związany sznurek (jak ry:mnek
zaraz należy pień temu podległy us~nąć. wskazuje) wyciągamy go za pomocą de·
Jeżel?by, 'Yystąpil w kilku pniach, to należy seczki lub pręta jak najsztywniej i opisujeoddztehc Je od zdrowych, a więc odwieźć my wyciągniętym w ten sposób sznurem
o kilka wiorst i tam poddać leczeniu.
linj ę o 'toło obydwóch kołków.
Podług tego, czy chcemy mieć klomb wię
St. Brzósko.
cej owalny, czy też okrągły, zatykamy
bliżej lub dalej od siebie kolki. Chcąc ze
względów praktycznych
obliczyć
obwód
koła
i
i zawartość koła celem obsadzenia go jak
wozić.

Z

Csytalnicaek

C=ytelnfków.

Groch "kańcik".
W cenniku "Ogrodnika Polskiego" na
rok 1904 wprowadzono od dwóch lat jako
nowość groch kańcik - czyli zębaty . Może
wiele gospodyń-ogrodniczek nie wie o zaletach tego grochu, który ja od lat wielu
corocznie uprawiam, co prawda w niewielk!ej ilości, jednak sprzedaję go zawsze po
k1lka pudów, gdyż go chętnie kupują żydzi
Jako zawsze czysty, bez żadnych żuczków
i n:uszek, bardzo smaczny na zupę grocho·
wą i pure. Groch ten gotuje się wybornie
i prQdko w miękkiej wodzie lub z dodaniem
niej niewi~lkiej ilośd sody oczyszczonej ,
Jest przyt~m bardzo plenny, nie potrzebuje
zbyt ko~ztownej . uprawy ziemi, udaje się
zawsze 1 wszędzie; odpowiedni szczególniej
dla mniejszych gospodarstw.
Gotowanie -zupy i pure zupełnie takie same jak ze zwykłych grochów.
Bardzo byłoby pożądanem, aby O'Osposieogrodniczki opisywaly nowo wpr;wadzone
(~ nie wszystkim znane jarzyny) po uprzedmem wypróbo"\\<aniu, dając opis ich uprawy i przyrządzania z nich po tra w.

?o

S. M.

Wykreślanie klom~ór

owalnych.

Jedną z najużywańszych form dla kłom.
bów (z wyjątkiem kola) jest forma owalna, czyli eliptyczna. Z cyrklem w ręku
i linją-amatorka ogrodnictwa nie może
naturalnie tutaj pracować. Kołki, deska
i pręt ostro zakończony muszą jej zastą
pić te narzędzia miernicze.

największą ilością roślin, należy wyszukać
obydwie wielkośr.i elipsy, t. j. największą
dlogość i największą jej szerokość.

Długość nazwijmy a, szerokość b, wtedy
obwód elipsy będzie się równał (a+b)X
3, 14, za wartość zaś elipsy będzie się równała (axb)X3,14.

Dokładna dezynfekcja kurników i mieJsc,
gdzie kury naj więcej przesiadują, jest konieczna.

lzabella Ryx.
Przymuszanie do siedzenia na jajach.
l Dclpowiedź dla Fret&umeratorki.)
Wszelkie przymuszanie przer,iwko prawom natury powinno być raz na zawsze
zaniechane. Używanie środków sztucznych
nigdzie się nie praktykuje przy racjonalnem prowadzeniu kurników, należy to bowiem do przestarzałego kaleczenia hodowli
i prowadzi do strat, a nie do korzyści. Niegdyś środki te nazywały się sekretami go-~podarskiemi; życzyć więc nal .· ży, aby takiemi pozostały na zaws>\e, lo j es l pokryte
najgłębszą tajemnicą. Nikomuby prżynaj·
mniej wtedy nie wyrządzały szkody.

Izabel/a Ryx.
Mięta
(Odpowiedź

Choroba wątroby kurzej .
(Odpowłedź dla p. Emilij PawelskiP.j)

Opu~hn !ęc i~ wątroby u kur bardw czę
sto ObJaWia się przy zamotyliczeniu - jest
to choroba, pochodząca z mie.}scowych warunków, którą należy zwalczac: za pomocą
silnych i częstych dezynfekcji i zasypywania
nawozu · kurzego (gdzie się go spostrzeże)
popiołem, a jeżeli można, należy zmienić
miejsce. Kury, podejrzane zaledwie o początek choroby, czemprędzej usuwać zabijając i nie rachując wcale na ich wyl~czenie.
Jako prezerwatywę, po dokładnej dezynfekcji do wody dodawać nieco kwasu siarczanego i stawiać w miseczkach, czy szafliczkach .w miejscach, gdzie kury naj więcej
przebywają. Do paszy miękkiej dodawać
łyżeczkę assafetidy na 40 sztuk kur doro:;lych.
Opuchnięcie głów

ft:::abejla Ryx.
kurzych.

(Odpowiedź dla Prenumeratorki.)

N a opuchnięcie głowy kurzej używalam
z doskonałem powodzeniem pudrowania
pr?szkiem as.sa fetidow.rm wszelkich miejsc
zaJ ę tych, to Jest głowy, oczu, podniebienia,
zwykle w tych razach opuchniętego, ję-

pieprzowa.
dla p. H. Polak).

Trzeba przygotować grzędę w miejscu
dobrze ogrzewanem przez słońce, o ile można
zacienianem jednak nieco, przynajmniej od
największego skwaru.
Nawozu obort1ika
lub (co lepiej) kompostu trzeba dać obflcie.
Roslina ta lubi najlepiaj ziemię próchnidną.
Sprowadzone krzaczki można b ezzwłocznie
wysadzić w sześć rzędów n a grzędzie d \\ ustopowej szerokości. Rzędy winny być co
sześć calii
na ugrabionej gladko g-rzę·
dzie wyznaczamy je sznurem, pocii,em
robimy zagłębienia na kępki mięty rękoma
na l - lł cala głębokie i w nich !;anzimy
kępki, tak, żeby nad niemi było z cal ziemi.
Jeżeli zaś są to krzaczki otoczone liśćmi,
(z sadzonek) to należy je tak sadzić, jak
zwykle sadzimy różne rozsady, to jest że
tylko korzenie są zagłębione, a listki ponad
ziemię wystają. Po posadzeniu dobrze b~
dzie ziemię między krzaczkami wyłożyć nawozem drobnym, aby zabezpiec7.yĆ ją od
wysychania, następnie podl ać obficie przez
sitko, co i później, o ile nie będzie deszczy,
należy często powtarzać. Do użytku ścina
s·ę miętę w czasie kwitnienia, co w pierw•
szym r,oku po posadzeniu wypadnie w końcu
łata. Sciętą miętę wiąże się w IT]ałe pęczki
i wiesza na tyczce na strychu. S<!iętą póź
niej - na jesieni trzeba suszyc w miejscu
opalanem, np. koło komin~, kuc_hn~ lu?
przy piecu. Na zimę (w koncu pa~dzterm:
ka) najlepiej przykryć grzędy na k1lka cah
liśćmi i na to gaŁązkami iglastych drzew:
jałowcu, świerku, jodty.
.
W miejscu niskiero często podlega mt~ta
wymoknięciu w czasie zimy. Sadząc w1ęc
w takiem miejscu, należy uważać, żeby był
dobry odpływ wody w zimie i na wio;;nę.

St. Brzósko.
Lawenda. (Lavandula spica).
Pytanie. Jak nal~ży si~ć i up:awiać
lawendę pachnącą 1 Jak ją s~szyc_, _aby
mogla być użyta do prukładama bieltzny
i udzieliła jej przyjemnego zapachu.
Felicja Koskówna.
Odpowiedź. Najłatwiej rozmnażać l~we~·
dę z na ion; sieje się je w marcu, kWietnm
na zimnym inspekcie, w maju w~·sa~za na
grzędę w położeniu ciepl'em, w z1em1 pulchnej, żyznej piasczystej. L~w~nda ma
kwiaty niebieskie, ścina się Je 1 wkłada
między bieliznę wprost niesuszone, a wte -

Chcąc naznaczyć eliptyczną formę klombu, potrzebujemy przedewszystkiem dwóch
kołków, które w ten sposób wtykamy w
ziemię, iż stoją w równej linji na najszerszem miejscu przyszlej grzędy. Na

zyka, i pod językiem. Jest to kuracja nieskomplikowana, a często zupełnie wystarczająca. O.:zywiście, że choroba, opanowana
w samych początkach, zawsze łatwiejszą bywa do zwalczenia.

dy przejdzie ona najsilniej tym zap_acbem:
Mo7.na też ścięte gałązki wraz z kwiatk~mi
ususzyć w cieniu l potem przechowywac
w
•
pudelku szczelnie zamkniętem, w miarę potrzeby wyjmować i przekładać niemi bieliznę.
Zapach lawendy dla wielu osób jest. nieprzyjemny, można go zastąpić kwiatami fi .
jolków, konwalji, róż.

Peluszka.
Pod tą na7.wą ~ istnieje rodzaj czarnego
grochu - roślina strączkowata, smak ma
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!!lodki, niezmiP.rnie jest lubiaria przez wszelkie zwierzęta domowe i sloży im doskonale.
Wypróbowałam ją na kurach, prosięhtch
i karmnikach. Focząwszy od trzech tygo.
dni wieko prosiętom dawałam kwartę dzien·
nie w trzech porcjach na 1O sztuk, ale
zjadłyby o wiele więcej, gdyż uganianie się
zwierząt przy korytku dobrze świadczyło
o wartości ziarna. Kury ominą gr·och i pszenicę a pierwej
wybiorą peluszkt;?.
Karmnik< lil da walam dwa razy dniem po kwarcie,
ale można wi~cej na raz. Przybytek wagi
jPst wtedy znaczny; po kilku tygo~niach
używah i a tej paszy jędrność i ścisłość ciala
zwierzęcego występuje wyraźnie.
Podobno
ma być znakomita dla koni i cieląt, ale tej
próby nie dokona1am, posiadając niewielką
ilość tej rośliny.
W roku zeszłym, gdy
grochy z powodu nieustannych ulew i powodzi zgniły na pniu, peluszka utrzymała
się, tern bardziej więc zachęcam do p rodu.
kcji trwalr j, plennej a przez zwierzęta tak
bardzo lubianej i słutącej im rośliny.
UbiPgając pytania, ob~aśniam, iż nie~znltm
specj:::lłnej pl'odukcji tego 3iarna, ale przypuszCźahi, iż do siewu można .ią nabyć w któ·
rym ze składów nasiort w Warszawie;
Izabel/a Ryx.

Szlam jako oawóz w ogrodzie.
fOdpowiedź

dla p. A . Pó ... )

Sziam stanowi doskonaiy rl:i wóz p t! d
wszystkie warzywo, drzewa owocowe i kwia·
ty,. ale musi być przed użyciem przez
dłuzszy czas wystawiony na działanie powi;~rza (odkwasić się). Szlam, użyty pod
rosimy wprost ze stawu czy sadzawki mo·
że lljemny wpływ wywrzeć na wzrost' zasilonych roślin.
Najlepiej wywieś cl go na kopy w rrliPjscu
od~ryt.eni; w ciągu lata przerobie go, t. j.
przeniteszać przynajmniej raz jeden. fak
przygotowany rozwieźć w jesieni 1 rozrzucić
i ni~ przykrywając pozostawić go przez calą z1riię na dz[alanie mrozu i powietrza.
Koto agr<:!slów i młodych drzewek ro~
rzucić z jPsieni na 2 - 3 cale grubo i tak
po~oslawić n~ ~i~ę, na wiosnę zaś przykoP.a,c. Podobmez 1 na szparagarnię rozrzuctc po przekopaniu jej w jesieni na 4 - 5
cali grubo, a na wiosnę również szlam przekopać,

Pod inne \varzywa i kwiaty nawi~źd szlamu
ria kilka cali grubo w jesieni po przeoraniu
czy . przekopau ;u gruntu i tak pozostawić
ha zimę.
Co zaś do drzechów wloskich to te
jak. najlepiej. ud.a.ią_ ~ię, rosną i ow'o~ti~ ą w
takim grunc1r, Jakl Jest w ocrrodzie Sl. Pani, !·, j. wapiennym. Tylko ~że one zwykle
ro.dzJC zaczynają później i w młodszym
Wieku . wogóle niewiele owocują. Malo też
owocuJą
orzechy stojące pojedyńczo lub
zdała jeden od drugiPgo, gdyż drzewa te
~awiązują najwięcej owoców, jeżeli kwiaty
rch zaptadniają się pvlkiem -innpao oso·
bnika.
•
n
Silne obwiązywanie pni powrozrm czy
drutem r.:eczywiście wplywa dobrze na owocowanie lak orzechów włoskich, jak innych
?rzew owocowych. Tiomaczy się to tem,
z~ ~vskutek rozrastania się pni, sznur wpija
się 1 wrasta, a soki, przez to miejsce z trudnością przeciskając się, wolniej krążą w
calem drzewie, co wlaśnie wpływa na osadze~ie. się pączków owocowych. Używane
są 1 Inne sposoby przyśpieszenia owocowania, jak naginanie gaJęzi, wycięcie ko·
rzenia jednego lub więcej, okopanie drzew
rowkiem odkrytym na lato lub z ; mę i wiele innych. Uciekać się do tych wszystkich
środków można tylko w ostatecznym razie
jeżeli starsze już drzewo dla niewiadomy<h
przyczyn wyglądające przytern zdrowo nie
owocuje.

Wzot·y klombów kobiercowych wraz z
opisem ich ubierania· już przygotowujemy
i wkrótce podamy.
St. Brzdsko.

Przeplsg kulinarn11.
Szynki.
( OcZpowiedź dla ·p. Aleksandry Moiej/co w Bielsku.)

N1e wient co Sz. Pani rozumie pod naz·
cukrowej sźvnki --"" jeżeli to ma być
marc-epanowa, to radz~ zwrócić się do cukiernika, który najlepiej objaśni.
Co zaś do marynowania szynek, to mając zimną piwnicę lub lodownię, można je
przez cały rok marynować, trzeba tylko
aby zawsze były suto sosem pokryte. Sos
ten przyrz:'ldza się w nas tępujący sposób:
na 25 funtów mi\sa z kośćmi zagotować
2 kwarty wody z 1 funlem scli i zupełnie
wystudzonym zalać mięso, natarte najpierw
4 lutami saletry wymies-zanej z 1 łyżeczką
cukru, osypanej ró.'· oemi korzeniami i kilku
kawalkami cebuli, czosnku i skórki cytrynowej. Szynki w takim sosie trzymane, gdy
je obficie poktywa, po trzech tygodniach
zdatne 8ą już do wędzerlia.
Statek, w klńrym się mi~so marynuje,
musi być szczelnie przykryty, aby mięso
nie wiettz:do~ lO; jak również i obfitość sosu, chroni mięso od wszelkiego robactwa.

soli, pieprzu, ziela angielskiego, gwoździków,
kwiatu muszkatołow<'go i trochę majeranku.
Wymiesza ć masę, dodająe szklankę wina
węgierskiego, a po dobrem wyrobieniu, porobić kiełbaski z kiszeczek bar:anich, przewiązać na parki i wstawić do wędzarni śre
dnio gorącej dla nabrania koloru. Kiedy
będą już gotowe, wyjąć kiełbaski i wynieść
do zimnej śpiżarni, a gdy są potrzebne do
użycia włożyć do gotującej się wody na
5 minut i podać z chrzanem na stól.
T. K.

wą

DYSPOZVCJA OBIADÓW
na

cały tydzień.

Niedziela. l. Zupa julieone z paszteciktHni,
na gorącol kut·czeta z sałatą. Slparagi
z mas1em, krem owocowy.
2. Zupa ogórkowa, sztuka mięsa z garniturem ,
pularda z kompotem.
Poniedziałek. L Zupa cytrynowa, rLepka
fasterowana, indyk z sahtą, andnity ze śm'etan 1' ą.
2. Rosó1 7. kluseczkami, pe~efiejsz ź kartofelkami.
Wtorek. L Zupa z jarzyu, ozór na szarr,
polędwi c a z sałatą, bulyó z ryżu.
2,; Krupnik polski, zra~y z kapu;tką.
Sroda. L Barszcz z u ~ zkami, móżdżki , smażo
ne, huzarska pie czeń z sałatą, galareta ponczowa
2. Grochówka z grzaneczkami, kiełbasa zapiekana
't kartofelkami.
Czwartek:.. 1. Zupa pomidorowa, kotleciki z
grostkiem zielonym, gt• ł \b ki pieczone z sa1atą, krem
jamio1u~zki

pomarańczowy.
2. Rosól z kaszką, wol owa pieczeń z jarzyną.
Piątek. l. Zupa owocowa. tartynki z kawiorem, stczupak pieczony z salatą, legumina z

t

kaszki.
2. Znpa kartoflana, pierogi leniwe.
t Sobota. l. Zupa z piwt\, karp na szaro z
Frykando cielęce ze szczawiem.
makaronom, lin pieczony z sałatą, krem cytrynowy.
2. Zulla z mleka, jajAcznica z makaronem.
Wziąć ladny, biały, gruby, śdsly dyszek t
cielęcy,
wyluzować z kości, naszpikować
mlodą słoniną dość gęsto, zwinąć go, posolić i oszpagatować.
Rekomendacja pracy.
Włożyć do rondla kawałek masła, a g.ly
się ror.ptiści; umieścić w nim cielęcinę, dodać kilka liści bobkowych, kilka plasterków
Inteligentna osoba. w średnim wieku, pochodzą", a
z rodziny obywatelskiej, przyjmld miejsce do zarzą
włoszczyzny, przykryć pokl'ywką i odstawić
na słaby ogień, podlać kilka Jyżek buljonu, du domem, do towarzystwa, lub do opiPki nad pJ.nienkami. Na żądanie może przed stawić ll. poważne
aby się wolno du3iła. G iy cięleci na gotowa referencje. Oferty w red. "Dobrej Gospodyni" dla
wyjąć ją na śtót; pokrajać w !adne kawal"inteligentn~>j".
Młoda inteligentna osoba, zdolna i energi~zna poki, ul ożyć na półmisku, obłożyć szczawiem,
swkuje od l sierpnia zajęda w Warszawie, z penprzecedzić sos przez sitko, za fasować go
sją od rb. 25 miesięcznie. Prz~j mi e p o sadę kasj 'r.,i
trochę na
mące, wygotować do gęslos i
lub jakąkolwiek inną w biurze, sKlepie albo rodak·
potrzebnej, podlać nim cielęcinę i wydać rji. Referencje b. poważne. Oferty dla "Paszakują
rej pracy".
do stołu.
ranna slużąca znająca szycie poszukuje miejsca.
Szcza-rt• do tej cielęciny przyrządza się
w ten sposób~ obrany i wypłukany szczaw
wlożyć do rondla, dodać kawalek masla,
przykryć, postawić na wolny ogiPń, aby się
udosit Kiedy już będzie gotów, przefasować przez s.to na talerz, wziąć w rondelek kawałek masła, wsypać łyżkę mąki,
Kalendarz ogrodniczy.
zasmażyć, włożyć w to s :rczaw, dobrze wyP. H. Polak. Redakcja ,Ogrodnika Potskiego" wymieszać , dodać trochę soli, miałkiego cukru,
dawała przez trzy lata kalendarz dla ogrodnikó 1v,
kawalek świeżego masta, spróbować na sól, w rokn biezącym nie byi on jednak wydany. Pani
i wydać jak się wyżej powiedziało. Szczaw zapewne chodzi o kalendtuz wskazujący, terminy
ten powinien mieć smak słodko kwaskowa- wykonywania robót w ogrodzie? Z takich wydawnictw n11jlepszem dziel:dem jest ,Rozkład zajęĆ
T. K.
ty.
ogrodniczych". Praca zbiorowa pod red.11kcją StaZrazy z jabłkami.
nisława Rntkowskiego. Kosztuje 80 kop., dostać
Kilka funtów mięsa wolowego zbić mocno, możua w każdej księgarni.
Leczenie solitera.
wyżyłować, pokrajać na nieduże plastry,
Szatynce z nad Bzury. D;w iedzieliśmy się na żą
każdy z osobna zbić, troszkę po"olić i opie ·
danie Sz. Paui o następującym środ1< . 1, który wieprzyć, osypać
tartym miałko czerstwym Jokrotnie okazał się radykalnym. Wieczorem nie jeść
chlehem. W rondlu rozpuś cić dobrą lyżkę kolacji lecz spożyc pół zwyczajnego śleizia. Naza·
masła,
zru nienić je, na to pokłaść zr,tzy, jutrz naczczo brać kolejno ,Piguiki Kerna~, co 5
minut po 2, aż do użycia 8 -lO. W godzinę napiĆ
przerzucając je kawałkami obranych, kwassię lekkiej herbaty, jeść przez dzień ile mozua najkowatych jał.Jlek. - Na tę p ~ oporl'ję mię mniej, rzeczy lekko strawnE', nie słodkie (herbatę,
sa, najmniej pięć średniej wielkoś ; i jabłek rosól, kleik i t. p.); do wieczora powinian być skutrzeba. - Domieszać wszystko i dusić, czę tek, solitPr się wydzieli catkowicie; czasem trzeba
dluzej, bo dopiero drugiego dnia solit ' r
sto rondlem potrząsając, by się nieprzypa- poczekać
ustępuje. Pigulki Kerna byiy dawniej rzadkością u
Iiły. Do takich zrazów podać można nas, sprowadzano je z Paryża umyślnie. Dz1ś dostać
kartofle kraszone masłem, tłuczone.
ich można w pierwszorzędnych Aptekach w Wars~awlP, a mianowicie: w Aptece Wendego (Krak.
Lu bicz.
Przedmie~cie) l w Aptece
na Placu Teatralnym
Parowe kiełbaski wiedeńskie.
Nr. 11. Srodek ten wielu osobom oddal znakomite
usługi, lecz nie możemy tej rady brać tak catkiem
Wziąć 4 fun. wieprzowego mięsa i l f.
na naszą odpowiedzialność; zawsze lekar1., który zna
cielęciny, usiekać bardzo drobno, tak jak
organitru pacjent1, powinien tę sprawę rozs uygnąć
na masę, dodać do tego w miarę potrzeby ze ~wego punktu widzenia; nam trudno wiedzieć,

P.

Szumlańska.

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
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czy np. dla Sz. Pcwi piguł' l Kerna są lekarstwem
odpowiedniem czy też nie. Przyjemniaby nam było
dowiedzieć się, jak się staro, CZ" Paui z kuracji
zostanie zadowolona; mielibyśmy i dla innych interesowanych pewniejszą wskazówkę na nowem opar-

tą doświadczeniu.

Młynek do mielenia kości.
P. M. Orlikowaka z Teplika. Młynek do mielenia

kości można dostać

w skladzie narzęJzi rolniczych,
Grodzki, Senatorska Nr. 33. Cena 45 rb.
P. J. Podcz ... to Kozirogu. Artykul przyjety. Wydrukujemy z kolei. Dtiękujt3my za wiadomość o wsi
Plucbowo. Nr. 52 r. z. ~Naszych Klosów" wyszedl
przy "Dobrej Gospodyni" jak zwykle i wyślemy go
Szan. Pani, skoro go nie otrzymała. W sprawie kartofli ~urugwajskich" i nopakowan:a owoców" odpowiemy niebawero zebrawszy szcze~óły odnośne. Za
tak życzliwą i sympatyczną statośc St. Pani w prenumerowaniu na•zego pisma serdeczne ślemy podziękowanie.

Sz.

Uwagi Sz. Pani bardzo są
słuszne,
wiele za wierają rozsądku i widocznego
doświadczenia; do tego wypowiedzinna z prostotą
a jasno i zupełnie się do druku nadają. Liscik Sz.
Pani do naszej redakcji pisany, z taką szczerą
skromnością, a jednak z humoryzmem, bardzo mile
u~zynil wrażenie, praca zaś nadesłana, bynajmniej
nie stawia Sz. Pani "poza konkursE>m", owszem, jest
jedną z udatniejszych r0zprawek w s 'eregu nadsyłanych nam "listów". Zyczym.y Sz. Pani aby jak
najdltlżej zachowaŁa tę swoj~ myśl żywą i czynny
biorącą udział w ws p óŁczesnych najświ e ższych zagadnieniach. Wsr.akże to nawet obowiązek społeczny
a dla jednostki największa pociecha nie czuć się
poza otlrębem tętniącego żyria i pracy.
Sz.
Dla J. B. w Łodzi. Artykuł przyjęty. Z11.mieścimy
go wedle kolei .listów~ nadchodzących w tej sprawie. Serdecznie dziękujemy Sz. Pani za życzliwe
uznanie naszych u3ltowań 1 wyrażoną w liście
"wdzięczność za poruszanie ciekawych i pożytect.·
nych tematów, ześrodkowujących niejako w jedno
ogn!sko ogromnej liczby kobiet w na~zem spoteczensLwie". Milo nam że . "poczciwą pracę" jaką nam
Sz. Pani tak uprzejmie przyznaje, dzieli z nami
liczne kolo czytP!ników, przysyŁając nam swe myśli
i poglądy w zagadnieniach ogól nasz zajmujących.
S z.
Dla M. Kotwicz. List otrzymaliśmy; rękopi~m w
druku.
Sz.
Szatyn~e z nad Bzury. List otrzymany. W sprawie mlodej panienki, siostrzenicy pani porozumiemy
się i doniesiemy listownie o rezultacie naszych stn.rań w tej instytucji, o której Sz. Pani wspomina.
Dziękujemy przy tej oka·ji za dobre słowa d'a re·
dakcJi naszej w liście pani zawarte. Trudno też
nam nie pochwalić Sz. Paui za jej piękne, czyte'ne,
duże pismo w mcie i jasue red!l.gowanie togo czego
od nas żąda. Oceniają to wdzięcznie ci, którzy zmuszeni są, cr.ytać stosy rękopisów i setki li.-Jtów, nieP. Kam. Str. to Nied.

1 niRwyru~

i", rlrohno l_ blatlym a~ra.
na soltlera podajemy powyze;.
S z.
Dla P. lg. P. w Smaraz. Artykuł przyjęty. Umieścimy, gdy się miPjsce otworzy. Drukujemy w miarę
nadchodzenia rękopisów w kolejnem ich następstwie.
Sz.
Dla Pren. 0'1. Kister tli Łukom~u . Szkoda że artykulik przyszedł tak póżno; wówczas, na razie,
możnaby go było pomieściĆ od razu, w NNr. 51
lub 52 ja'l'o związany trPścią z artykutem: .Kiedy
wyrtac córkę za mąż? ' , drukownny tu w Nr. 50 r. z.
Ob •cule, bę <J zie to nieco trudniej, pn;y rozpo~zętych
różnych innych sprawach i tematach. Ale Jeszcze
sprobujemy, t~>l.fibardziej, że Sz. Puni daje dow ód
swej życ.tllwości i zaufania, pozwał • jąc ·na skrócenia l zmiany w artykule, jakichby redakcja wymagała. J aś li więc miejsce się otworzy, to wydrukujemy. Za życzliwe slowa dziękujemy.
Sz.
Dla lgli w Suw. O 1a ll~ty i kartka doszły. NajserdeczniPj dziękuję za tyle dobrych uczuć w nich
zawartych. W sprawie obu poezji odpiszę osobi~cie.
W liście Pani wirlać wiele prawdy l zdobytego doświadczen ia .
Sz.
A. M. H. z K y. Najlepszym podreczniklem jest
dziełko Edm, Jaukowsklego p. t. O~rÓd ~przy dworze wiejskim~ (wyd. 2-gie). Znajdzie w niem Sz.
Pani wszysLkie ządan.e wskazówki, ale nie jest onu
tani e, gdyż kosztuje 3 rb. 80 kop. Jeżeli bardzo za·
leży na taniości, to można nabyć: .Ogród wiejski"
Fr. Goeschkego, kosztuje 40 kop., ale pomoc tPgo
dziełka przy prowadzeniu ogrodu wiej skiego nie jest
wystarczająca. Do prowadr.enia ogrodu owocowego
jest teraz tani i doskonały podlęcznik I. Frouia p.
t. ,O hodowli drzew i krzewów owocowych~, kosztuje 70 kop.
P. A. M. K. A.dres zakladu dezynfekcyjnego następujący: J. Zawadzki, Mokotowska Nr. 33.
P. Bojno-Rodziewicz w Wilejce. A.dres ks. Bokalskiego jest następujący: w. Ujazd, p. Rokiciny, gub.
Piotrkowska. Kolorowa 1ych rycin no ogólne z ątia nie
obecnie nie dod~jemy. Za·niast nich powiększyliśmy
ilość dodatków bibułkowych.
St, fej Prenum eratorce z. C. Dziękując za przyjazne słowa -z ci ęcią służymy radą. Do stroju ślub 
nego uczesanie głowy powinno być takie, w jakiem
jest najlepiej do twarzy- naturalnie, że może być
i niskie uczesanie ale w tym razie trzeba poprzednio upiąć welon na kawałku grubszego tiul<! z gumką przymocowaną do podtrzymywania WPlonu na
glowie jak kapelusza, aby się nie zsuwał Samo
upięcie zależy od gustu i zręczności młodej pannymodel byl podany w Nr. 49·m .Dobrej Gospodyni"
roku zeszłego.
P. F. Zieli'iska. Nie możemy Sz. Pani cenników
wyslar, gdyz Pani zapJmniala podać swój adres,
a my o te adresy tak usilnie prosimy, gdyż stąd
pochodzą opóźnienia, za które nas winić nie można.

plsanyc t
l slr•t.y
meutem. Lekarstwo

P. .H. Rako "ska Kiąielinie. .Naukę prania l prasowania", wysyłamy 7!1. pobraniem 22 kop., które
możn11. przesllać mar a'Dl.

OFIAR Y.
Na 5 wsparć.
p. Janina C7.}żewicz

rb. 2 kop. 25

Na 3 wsparcia po l rb.
Elenora Jaros ewlcz

"

Na 5 wsparć po l rb.
A. L.

"

Na kolonje letnie .
Nt\skryckt\ Teofila.

tb powodzian.

"
"
"

St. Korbusz.

" Helena Abgarowicz
"
Na nędzę

"

"

3

5

"

l
l
l

wyjątkową.

Sawickl,
Janiua Popowska.

"

"

"

~

..,.,~

50

"lO ""
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Polecamr miłosierdziu Szan. CZJtelniczct i Cl1felników.
Wdowę chorą na suchoty, którPj syn stan:zy z
powodu choroby piersiowej nie moze pr.1cować, 18
letnia córka przechodzi ciężką blednic ę, a 15 letnia
dogorywn w szpitalu na suchoty. Ntljmtodszy, 8
letni synek Lakze chorowity.

Sprostowanie.
W N2 12 w wys7.czególnieniu ofiar zmieniono nazwisko: zamiast p. Brayer wydrukowano Braycz.
POLEOAMY

szkołę

PRZY

kroju i szycia

PIERWSZORZĘDNEJ

Michaliny
Mazowiecka 1.

PRA.COWNI
Kozłowskiej
PENSJONAT

PENSJONAT

Walerji WALEWSKIEJ
Bracka .Ni 13 róg Alal Jerozolimskich.
Winda. Telefon domowy - miejski 2969. Jasne przewiewne {:okoje od l rb. Wytworne utrzy·
manie calodzieone od l rb. kop. 50. Kąpiele. Pry·
sznice
51

TRBŚĆ: Kobieta kaplanką moralności sp~'leczn"łj. - Różne środki wplywające na podniesieole dobrobytu naszych włościan. - Z kola Cątelniczek i C.tytelników. - Z życia kobiet. - Roboty w Kwietniu. - Z kola Czytelniczek i Czytelników. - Wykreślenie klombów owaln ych . - llady l wskazówki. - Przepisy kulinarne. - Dyspozycja obiadów. - Rekomendacja pracy. - Odpowiedzi redakcji. - Ofiary. - Polecamy milosierdziu Szan. Czytelniczek i Czytelników. ~ Reklamy. - Ogloszenle. - Dodatek otAjmuje: - Opis ryciu. - Strofy. - O~tatnie slowo. - Konik Polny. - Ba~ia. - Z piśmiennictwa.

KAKA·o· DRIBSSEN l
Dostawcy Dworu Holenderskiego

Gebetbnm· i Wom· l
Krak.-Przedm. 17.

88

Reprezentanci

]ftQtt~:rr~~IDTh
Forteplanów

n~oo
•• ~

i pianin
1o

+

•"
a..all1CJ
··

JU,.loclylcon(nv,
Aeotlan6w f Pianot
Organów lcościeli11JCh:

od cen
sklPpowych

Maszyny -do szycia syst. Singera
Ręczne

Nożne

od rb. 18.

Dla tego najtaniej, dywany, portjery, firanki, serwety, kapy. plusze
j edwabue i welniane, gobeliny, buzety, coteliny, chodniki, dery, pledy,
kołdry p'uszowe l watowe-Że na plerwszem piętrze.
43

Maszyn do Szycia

B. RABINOWI_CZ
Warsza w a,

49

Chickering and Bona to Bostonie,
Gaveau, }
n
.
Pleyel,
w .caryzu,
Maleckiego w rVarszawie.
Farrand et Votey w Detroit, Misclł
Doherty to Clinton, Canada,
Teofila Kotykietoicz w Wiednitł .
The A.eolian C-o, New- York.
Br. Riegier, na Slązku .4ustryjackim.

od rb. 24.

Gwarancja na 5 lat.
Skład

fabryk:

J. Bliitlm,era w Lipsku,

Nagrodzona 33 medalami.

l

następujących

Marszałkowska

121.

Cennik ilustrowany wysyla się BEZPLATN!E.
UWAGA! Pierwsze źródlo tej branży.
146

l

Bearyk Kadecki
Marszałkowska .fi 112,

1-e piętro przy Chmielnej.
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aj~iększa \i\7

Królest\i\l"ie i Cesarst\i\lie

Jttl~ł\ ~ POuS\\~

l

Pszczelniczo . Ogrodnicze

PAROWA FABRYKA

Musztardy~

Octu ! Konserw

w Warsza•ie

poleca właścicielom oraz kierownikom pasiek

ił. Ołlierski Inżynier,
Warszawa, Ogrodowa
Poleca nagrodzone

.N'~

ULE, Narzędzia i Wszelkie
Przybory Pszczelnicze

59, telefonu 1010.

I-ą najwyższą nagrodą,

Medalem Zlotym, na wystawie

Spożywczo-Kucharskiej:

Musztardy w dwudziestu gatunkach, w szklaneczkach, sloikach i na wagę.
Nowe opakowanie: kury, maselniczki, jajka.
Wyborowe Octy splrytnso\Ve, winne l estragonowe.
Składy fabryczne: Ogrodowa 59
19
własne. l Królewska 29
.,
"
2 Hoża 6
. "
"
3 l Balia Targowa N!! 100.
Prosimy ządać wszędzie musztardy l octu jedynej polskiej fabryki
A. OFFIERSKIEGO.

PRZEGLĄD
Dwutygodnik,

Niezbędny

poświęcony

wyrabiane we własnej pracowni Towarzystwa
Adres: Towarzystwo Pszczelniczo- Ogrodnicze
w Warszawie, Wiejska 12•

Cennik nowy illustrowany na żądanie Towarzystwo wysyla

BEZPt.ATNIE.

PEDAGOGICZNY
wychowaniu domowemu i szkolnemu.

Nowość!

szczególnie dla matek i nauczycieli domowych.

Zamieszcza artykuły teoretyczne ze wszystkich dziFl:ów pedagogji i wskazówki praktyczne dla wychowawców. Wychodzi rok 23-ci.
PRENUMERATA kwartalna: w Warszawie rb. 1,50; z przesyłką pocztową rb. 1,75.
102

m-

Sprzedaż

POŚWIĘCONY

w

składach gier i zabaw,

A -- --

w księgarniach

NAJŚWIĘ:TSZEGO ll

1904 roku -będą mieli prawo

f>)

6)
7)
8)

Zeszytu

Spowiedzią św.

Vin ~int- R&~h&Bl

otrzymać wyżej wspom-

9)
10) Gorliwość o chwulę Bożą odnosi zwycięztwo. Opo·
władanie, prze~: H. Chr.
ll) Istota, cel i skutki rekolekcji. Konferencja, przez
Ks. W. Bogackiego. (Dalszy ciąg).

m-----1

się

jako:

Broszura D-ra de
Barre o winie

7~go.

Matka milosierdzia (na Ue podań ludowych), przez
O. Antoniego kap.
13) O dogmacie Niep. Poczęcia Najśw. l'llaryl Panny,
przez Ks. prof. W. Jerzego Matulewict:a. (Dal. ciąg).
14) Legenda ku czci Pana Jezusa.
la) Mt\tka Boska Ż •1romińska, przez Ks. lgn. Char.

Jako pożywnym wzma-

(Dokończenie).

WYSYLA Sil; NA Ż4DANIE.

16)

Kilka szczególów historycznych o czci Nlepokal.
Poczęcla Najświętszej Maryi Panny, przez Ks.
S. Stucznia prob. z Wroclerym. (Dalszy ciąg).
Z dziedziny zŁotych pyłków.
Nasze ryciny.
Nowe książki.
Odpowiedzi Redakcji.
Odpowiedzi Administracji.

smakjego jest

17)
18)
19)
20)
21)

.·

Redaktor l Wydawca: Auguatyu br. l[,alllowakl.

rekomenduje

(oni c z n e, wzmacniające 1 pomagające trawieniu.

12)

Wszechświatowy Kongres Maryański w Rzymie
(Dalszv ciąg).
Echa Maryańskłe.
Tylko przez Ma.ryę - wł~rsz.
O czci Nnjśw. Maryl Pa.uny, Praca dogm. Ks. W.
1\iemi~rowskiego. (Dalszy ciągi.
Marya l Księżyc.
O czci Nnjśw. Serca Zbawiciela, przez Ks. prof.
Bogackiego. (0nłs7.y ciąg).
Klt>dy ZIJużouy zamknę octy - wiersz.

żołądka

Najlepszy przyjaciel

W maju r. b. jako dodatek za małą dopłatą zacznie wychodzić przy .)Iaryawicie" w zeszytach poważne dzieło Maryalogiczne p. t. "Czem jest Marya?", zebrane przez O. Ho1wt·ata
Kapucyna, obejmujące kilkanaście dużych tomów, które, podzielone w artykułach na 365 dni, ukaże
się w calości w ciągu lat pięciu.
Cena dla nieprenumerujących 11 Maryawity" będzie znacznie wyższa. Bliższe szczegóły znajdą się
w prospekcie, który się wkrótce ukaże.

4)
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Zeszyt 25 kopiejek.

p RE.MIUM.

Treść

sklepach ma-

Pensjonat "Zachęta" Heleny Kuczalsklej i Ski, powiększony o 43 pokoje
przez wydrierżawienie 2 willi przy ul.
Górnej (obok kościoła, kąpieli i parku) .
Na żądaule kuchnia dyetetyczna pou
nadzorem lekarza mieszkającego w pensjonacie. Opieka nad ciężko chorymi.
Massaż, gimnastyka szwedzka leczni·
cza l pedagogiczna na miejscu. W dawnPj Zachęcie czytelnia, pianino, rower,
tenis, o~ieka nad mlodzieżą. W obu
kuchnia staranna, ceny n'skie, rokój,
pościel, całkowite utrzymanie od 2 rb.
W maju lO% niższe. Zamawiać do lfl
maja. Warszawa, Moniuszki 9, późniPj
Ciechocinek.

Całoroczni prenumeratorowie
Obraz Niepokalanie Poczętej Dziewicy
o t r z y m aj ą w k01l.cu roku
(pamiątka Jubileuszu 1904 roku) za doplatą 40 kop.
Wszyscy prenumeratorowie wnoszący przedpłatę od dnia l kwietnia mogą otrzymać 7 wy-

Modlitwa przed
Z rbwlli.

........

....

mi l Cierbocioek,

Wyrhodzi dn. 1 i 15 każdego miesiąca w Kielcach (ul. Kapitulna, dom Krzanowskiej) pod
Wincentego Bogackiego, Magistra Teologii, Profesora Seminaryum Duchownego
w Kielcach.
PRENUM'ERATA WYNOSI:
w Kielcach, Łodzi, Warszawie l Zaglębiu
Na prowincyi i zagranicą z prze:>yl:ką poczDąbrowsklem roczule . . . _ . .
rb. 4.
tową rocznie .
rb. 5 k. " 2.
Pólrocznie . . . . . . . . . . . " 2 " 50
Pólrocznie . . . - • . . . . . . .
Kwartalnie. . . . . . . . . . . .
" l.
Kwartalnie . . . . . . . . . . " l " 50

l)
2)
3)

-

terjałów piśmiennych.

redakcyą Księcłza

szłych zeszytów za dopłatą l rubla.
Wnoszący przedpłatę za trzy kwartaly
niane premium także za dopłatą 40 kop.

Gra towarzyska ..

Cena rb. l kop. 20.

M AR Y A W l T

Fojedyńczy

l

DEKADENT

DWUTYGODNIK ILLUSTROW ANY,
CZCI
SAKRAMENTU I NIEPOKALANIE POCZĘTEJ DZIEWICY.
Z dodatkiern bezpłatnym, składającym książkę treści religijnej.

j
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TOW" ARZYST\lVO

St.-laphall
cniającym środku,

łiil-i;J

wyśmienity.

Compagnie du Vin

l

m

Saint-Raphael
130

Valence, Drome, France.

ostrzega

się

przeciw podrabianiu •

Druk "Gazety Rolniczej" (W. Muslelewicza), Zlot& 24.

.lpuo1110 ll•••Jpom Bapman, 31 MapTa l9C4 r.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

