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R ~zstrz~g~i ~ci e ~ aszego 1{0~ 1\ ursu gorsetowego.
-- .-~0~ --

W piśmie naszem w r. 1902, pojaw~ac się zaczęły głosy
rozsądnych i praktycznie postępowych kobiet w sprawie koniecznPj rPformy stroju niewieściego, mianowicie ni e~będnej reformy, a nawet całkowitogo zaniechania tego s~czegółu jakim
jesl-gorset. Ponieważ głosy te pochodziły właśnie od samychże kobiet, żądających tego samego co i hygieniści i estetycy, uwa·
żaliśmy

sobie za obowiązek poprzeć jaknajskuteczniej ten prąd
i 7.drowy, i - ogłosili3my nasz konkurs gorsetowy
w N-rze 20 "Dobrej Gospo lyni" z dnia 16 :\faja 1902 roku.
Treść tego konkursu brzmiata jak następuje:
Pragnąc w kierunku zbawiennej dla zdrowia kobiet reformy
w kroju dzisiejszych gorsetów stworzyć coś prawdziwie poży
tecznego, ogłaszamy niniejszem konkurs na pon-~ys! gorsetu., najbardziej odpowiedniego pod względem hygienicznym i ze ści
słem zastosowaniem do rozwoju fizycznego kobiety.
Z1 pomysł,
uznany przez grono niżej wymienionych Sędziów za najbardziej
odpowiadający tym wymaganiom, redakcja ~Dobrej Gospodyni"
udzieli twórcy lub twórczyni jego- nag rodę w wyso ko śc i 150 r b.
N a sędziów zaproszeni zostali: Dr. med. pani Lipińska, laureatka
akademji lekarskiej; dr. C. Barszczewski, dr. B Jakimiak, dr. J.
Jędrzej<'wski, dr. Sko~roński,
dr. Wesołowski, b. redaktorka
"Bluszczu" p. doktorowa Bąkowska (Szczęsna), obecna kierowniczka nast:ego DLiału Wstępnego; przeŁoiona szkoły gimna·
stycznej p. H. Kuczalska; p1·zełożona szkoły kroju p. Skwarecka;
wlaścicielka fabryki gorsetow p. Kossobudzka;
dr. Banachiewicz
członek naszej redakcji i kilka innych osób.
W ciągu zaś prac konkursowych, do doświadczeń oddych•1nia
przez .spirometr zapro ~iliśmy także specjalistę dr. P10lrowskiego.
Ze gorset wogóle, wywiera wpływ ujemny na org.m izm kobiety, stwierdziły to już niemal wszystkie lekarskie powagi; że,
z drugiej strony, wykorzenić noszenie gor5etu, jest rzeczą nie da·
jącą się przeprowadzić od razu, lecz jedynie z biegiem czasu, wykazały liczne usiłowania w tej mierze hygiE>nistów, estety·
ków i kobiet poważniej myślących , u iłowania, które do dliś niewiele faktycznej przyniosły korzyści; trzeba więc jeszcze uważać
gor et za zto tymczasowo nieuniknione, ale uczynić f[O możliwie
uajmnitj szkodliwym. Taki właśnie b;•l cel naszeg~ koHkursu .
Do~zliśmy tez po nader starannym, drobiazgowym przebiegu konkursu do wyników pomyślnych i zgromadziliśmy bardzo poważny szereg do 'wiadczcń w tak ważnej sprawie dla
wsp6Jczesnego świata niewieściego jak noszenie gorsetu.
pożyteczny

Oto w królkiem
konkursowych:

streszczeniu przebieg

naszych

usiłowań

z przyjemnością zaznaczyć musimy, że na konkurs nadeswe wyroby gorsetowe bardzo liczne specjalne f1rmy, a także
osoby prywalnie tą galęzią przemysłu się zajmuj ące. Mieliśmy
w czem wybierać . Zdaje się, nie było chyba rorlzaju, modelu,
typu gorsetu, któryby na konkurs przysłanym nie byt
Oglą
daliśmy więc calą skalę tego przemysłu, od najdziwaczniejszych
okazów aż do mogących ubiegać się o nagrodę. Na tern
miejscu wi~ c wy ~-Jada nam przedewszystkiem uznać to 7.ywe za·
interesowanie się naszym turniej em i to liczne i chętne stawienie się do współzawodnictwa.
Dowodzi to równocześnie,
że sprawa była na czasie i że budząc odgłos szeroki, ożywiła
chęci specjalistów do postępu na tej drodze.
Komitet konkursowy, na szeregu sesji, przejrzał cały zapas przedstawionych gorsetów, z możliwą dokładnością i sumiennością.
Kilka pań, z dobremi f1gurarni, przymierzyło wszystkie
gorsety, kładąc je na cienkie bluui, bo oglądanie gorset u
tylko w rękach-wydało nam się poprostu bezcelowem. Większa
część
gorsetów okazała się już wtedy niemożliwą do noszenia
przez rozsądną kobietę, zatem dalszym próbom już ich nie pod·
dawano. Gor.;;tly te byly tak ciężkie, tak pelne żelaztwa, brykli,
stal~k, gum, tak ściskające f1gurę jak islne pancerze, tak dłu 
gie po za pas i biodra, że utrudniały {:Oproslu schylenie się po
cośkolwiek do ziemi, tak szczelnie zamykające klatkę piersiową,
że istotnie nie posiadały żadnych warunków do ubiegania się
o nagrodę, bo o lrygimie ani mowy tu być nie mogło . Wykoń
czenie ich jednak zewnętrzne, jako wyrobu gorseciarskiego bylo nieraz tak dokładne, ozdobne i eleganckie, ze dowodziło dużego
gustu owych firm i wyrobionej zręczno ści pracownic.
Do prób zatem szczegółowszych wybrano kilkana :cie gorsetów, które od razu można było uważać za mniej szkodliwe
i dogodniej >Ze w noszeniu. Pierwszą z tych prób byla Roeutgeuizacja, czyli zbadanie działania tych gorsetów na klatkę piersiową za pomocą promieni Roentgena, czego w swej pięknej specjalnej pracowni dokonał bardzo starannie specjalista w tej
mierze, dr. C. Barszczewski. Kilka o ób, które jeszcze nigdy gorsetu nie nosiły i mając f1gury normalne bez żadnej
wady, poddala się promieniom Roentgena najpierw bez gorsetu tylko w zwyczajnych sukniach, potem w gorsetach, przyczem spisane zostaly dokładne tabelki porównawcze tauu i postały
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jemnosc1 klatki piersiowej, sposób oddychania, działania serca,
stanu żeber, śledziony i t. d. Roentgcnizacja ta wykazała że:
Każdy gorset, najlżejszy nawet i 11ajmniej uciskający, zawsze zły
wpływ wywiera, a wpływ ten od razu jest widoczny przy prześwietlaniu, zatem jest: doraźny, od pierwszej chwili noszenia gorsetu, a nie tylko po długiem jego używaniu.
Sędziowi e· konkursowi, asy;;tujący prześwieUaniu, pr.tekonać
się

mogli naocznie z zestawienia powyższych danych radiograficznych o niepra widłowych zmianach w położeniu narządów klatki
piersiowej i jamy brzusznej, pod wpływem gorsetów wybranych
nawet jako najlepsze. Cień przepony na radiogramach, sięgający
naprzyklad 6, 7 i 8 żebra, jest wyrazem ucisku wątroby i śledzio
ny na prz~ponę i jednocześnie daje pojęcie o stopniu zmiejszenia pojemno ś ci płuc. Co do żeber właśnie, widzieliśmy te zmiany tak dokładnie, że każdy z nas, od razu dostrzegł różnicę mię
dzy ilo .3cią żeber widzialnych lub nie, bez gorsetu i w gorsecie.
Z powyższych doświadczeń w zajmującej pracowni Dr. C.
Barszczewskiego i jego specjalnych objaśnień przekonali ś my ~ię
raz jeszcze o nieprawidłowych czynnościach i ich następstwach,
jakie zachodzą w ustroju kobiet przy noszeniu gorsetów a które
w streszczeniu brzmią jak następuje:
l ) powierzchowne oddychanie, zatem ubóslwo tlenu prowadzące do bezkrwisto ści i otyłości.
2) utmdnione krą żenie, zatem objawy zastoinowe rozmaitego gatunku.
3) spychanie z właściwych miejsc nai'ządów, zatem ruchome i wędrujące wątroby, nerki i t. d.
4) utrudniony odpływ żółci i idące rozliczne zatem następstwa.
Z tego wszystkiego, rozumny, przezorny, samodzielny czło
wiek wysnuł-by sobie prawid!o: ·że - gorsetu nosić nie powinno
się wcale. Niestety, przyzwyczajP.nie, przesąd i moda pewnie go
jeszcze długo utrzymywać będą w użyciu. Zatem wybraliśmy do
dalszych prób kilka takich gorsetów, które na kliszy roentgenowskiej najmniej wykazały zmian ujemny ch. Gorsety te na przestrzeni roku noszone by!y przez kilka pań dla wypróbowania ich
dogodności przy praktycznem użyciu.
Kilka z nich niż po tygodniowem noszeniu od!ożono również bo np. gorset zrobiony
z wło sienia stal się niemożliwym, wlosień wy chodził i klół
w różnych miejscach; inny zaś gorset tak szczelnie oblegal figurę
że przy koniecznych ruchach osoby nie naddawał się wcale, przeto dalej uw z ględnianym być nie mógf. Pozostalo zatem gorsetów do
prób dalszych - cztery . Te po długiem noszeniu wykazały, że byto
w nich dogodnie: chodzić, siedzić, szyć, pisać, i wypełniać zatrudnienia gospodarskie bez przeszkody i ucisku, a po dłuższym
czasie nie traciły pierwotnP.j formy i nie były zbytnio zniszczone
co też jest zaletą.
Nakoniec, żeby się jeszcze ostatecznie przekonać o wpływie
tychże samych gorsetów na sprawę oddychania, dokonaliśmy
prób ze spirometrem, specjalnym przyrządem do mierzenia sity
oddechu. Doświadczeniami temi kierował z uprzejmą gorliwością
specjalista Dr. Piotrowski.
Cltery osoby, które powyższe najhygieniczniejsze gorsety
nosily czas dłuższy, zebrały się na sesji konkursowej i oddychały
przez spirometr w gorsetach i bez gorsetów.
Po dwu tygodniach powtórzono to samo dla dokładniejsze
go jeszcze sprawdzenia notatek pierwszej próby i uzyskania nowych danych.
Spirometr wykazał to samo co promienie Roentgena: każdy
,gorset wpływa ujemnie na oddychanie a zatem jest dla zdrowia
szkodliwy. Przy oddyr.haniu w gorsecie i bez gorsetu, różnice
w podziałce, wykazującej silę oddechu przez wypychanie w górę
cylindra, dochodziły do kilkudziesięciu stopni. Przy doświadcze-'
niach ze spirometrem okazalo · się również, że źle działa na oddech zaciskanie się jakimkolwiek jeszcze paskiem na sukni, oprócz
gorsetu pod spodem, pasek taki mniej lub więcej zaciśnięty powodował zmiany w sile oddechowej. Biorąc ogólnie różnice owe
na spirometrze przerażające nie są, <lle zawsze są i gdy organizm stale im ulega mogą wywierać wpływ szkodliwy na stan
klatki piersiowej. Z wypróbowanych w ten sposób gorsetów,
(przyznać sobie mnsimy) drobiazgowo, sumiennie i umiejętnie-dwa

gorsetr .wy~azaly działanie najumiej szkodliwe a przymioty 1tajbardztl') wzdoczne.
Są

to gorsety:
"Pro publico bono" jedwabny, w paski biale z niebieskiem.
Gorsecik różowy N2 2 (bez gorila).

Te dwa więc gorsety zostały odznaczone na naszym kOlzkursie gorsetowym, uznane za najhygimiczniejsze z n a desłanych
okazów obecnego typu gorsetowego, i otrzymały nagrody:
Nagrodę 1-szą 100 rb.
Gorset "pro publico bono" (jedwabny, niebieskizbialemwpaski).
Nagrodę 11-gą 50 rb.
Gorsecik różowy drelichowy w deseti, (bez godła oznaczony N2 2).
Dwa inne gorsety: bialy dymkowy i niebieski batystowy, bardzo zbliżone: jeden do gorsetu nagroda l, drugi do gorseciku nagroda 2, jako posiadające mniej więcej te same przymioty hygie·
niczne i doskonale zewnętrzne obrobienie odznaczone zostaly:

Wz 11ianką pochwalną.
Gorset, nagroda l ·sza ma zalety następujące:
l. Wyrabiany z miękkiego malet·jalu jedwabnego lub batystowego z łatwością prać można w domu, wyjąwszy poprzednio lekkie platinkowe plecionki.
2. Nie ma przedniej ciężkiej brykli, zolądek ugniatającej,
wskutek czego oddech nie ma zbytniej pr,z-eszkody.
3. Boczne stalki oraz twarde czterokańcia>tc fiszhiny zastą
pione miękkiemi elastyrznemi plecionkami, nie rdzewiejącemi i nie
lamiącemi się nigdy, nie mogą się też wpijać i uciskać ciała, gdyż
wpuszczone są w odpowiednią nicianą pochewkę.
4. Biust potrzymują lekko nafałdowane pliski bez żadnych
sztywnych części, nie powodując ucisku.
5. Ramiączka zapinane dla wygody na guziki, slużą do utrzymania biuslu niżej lub wyżej, nie dozwalają. również aby gorset
zbytnio się opuszczał i usuwają potrzebę silniejszego sznurowania.
Te same mniejwięcej przymioty posiadają d\Ua gorseciki
odznaczone wzmianką pochwalną.
Gorsecik różowy, nagroda 2-ga, j est leciutki, mi«ikki elastyczny; nie zachodzi- za daleko na biodra; posiada tj lko kilka fi_;zbinów cienkich i miękkich, zasznurowany jest z przodu, a ramiona
można wedle potrzeby jeszcze rozluźnić, na piersi i żołądek ucisku nie wywiera. Gorsecik ten mogłyby nosić panienki od lat 16
lub osoby lubiące swobodne ubranie i nieznoszące większego ucisku gorsetowego.
Po otwarciu kopert z nazwiskami fit·m twórców, okazało się, że:
Nagrodę I-szą 100 rb. otrzymała firma;
Pierwsza Warszawska Fabryka hygienicznych patent wan9ch
gorsetów najnowszych systemów "HYG l ENA" (~~ ę:ati.\
Gorset).
N
~ł
Nagrodę H-gą 50 rb . olrzymu~e firma:
~
~
Pracownia gorsetów J. KROPIWNICKIEJ, Szpi~a 6. ---:....
Pracownia p. Kropiwniekiej nagrodzona została me Jem
bronzowym na wystawie pracy Kobiet 1889 roku.
Wzmiankę pochwalną dostała również firma • Hygiena" bo
gorsety: biały dymkowy i niebieski ba.lystowy, z tejże samej pracowni pochodzą.
W szystki~ inne gorsety na konkurs nadesłane są do odebrania w naszej redakcji;
Ogłaszając konkurs, przeznaczyliśmy pierwotmie jedną na·
grodt: I 50 rb. za pomysł gorsetu najbardziej odpowiadającego
warunkom hygienicznym i ze ścislem zastosowaniem do ustroju
fizycznego kobiety.
Plon konkursowy tak bardzo licznie reprezentowany nie przyniósł jerlnak ani jednego nowego pomysłu; wszystkie te gorsety
już były znane i w użycit:I przez nasze panie; zatem trzeba nam
było trzymać się w sprawie dania nagrody drugiego warunku
kotzk:ersowego t~ jest najw~tikszei przewagi hygienicznych przymt;otow gorsetu 1 z tego tez względu, gdy próby wykar.aly dodatme strony dwu gorsetów, niemal równomiernie dobrych rozdzieliliśmy nagrodę na dwie części, dając tym dwóm fJ'O~setom
nagrodę I -szą i II· gą.
~
Doszliśmy więc do pomyślnego rezultatu bnkursu, otrlymawszy drogą ścisłych lekarskich prób i długiego noszenia wybranych gorsetów: do takiego typu gorsetu, jaki z obecm·e wyrabianych najmniej zdrowiu szkodzi i jaki też kobietom, które
koniecznie chcą gor5et nosić, polecić możemy. Gorset: nagroda J.sza,
nadaje się. dla osób dorosłych lub już do noszenia prqwykłych,
gorsel: nagroda 2·ga dla panienek młodziutkich lub dla pań wraż
liwyc~ na wszelkie ciśnienie i ści skanie figury.
Co do noszen!a
gorsetów przez rolodzież plci żeńskiej podamy w numerze następ
nym "Dobr. Go sp." osobny artykuł skreślony również na pod:> ta wie
licznych danych o jakie postaraliśmy się w przeciągu ubiegłE>go roku.
Co do noszenia gorsetu wogóle -powtórzymy wyborną uwagę
jednego z czlonków Komitetu, lekarza: że nawet stosunkowo najlepszy gorset może być mniej lub więcej a nawet bardzo szl(odliwym, jeśli go się nosi "nie inteligentnie", lub "inteligentnie"!
Rzecz natu•·alna, że gdy się osoba gorsetem ściśnie nadmiernie,
lub gorset ma źle, niedokładnie na swą figurę zrobiony, to z'ł
miast znaleźć w nim pewną podporę, pewne ujęcie s wy .:h kształ
fów, uczyni sobie sama z niego barbarzyńską torturę i podkopywać będzie systematycznie własne zdrowie.
Jak wszystko, tak
i gorset trzeba umieć nosi ć, wtedy będziemy w porządku z -celem i środkiem do celu. Przy złość dojdzie niewątpliwie do przekonania, że gorset nie jest koniecznym warunkiem pięknej kibici
że można go uniknąć zupełnie lub zastąpić gorsetem zreformowa~
nym, który z hygieną w zgodzie nie zatrze pięknych linji kobiecej postaci. ~rzyszlość zatem przyniesie nam różne nowe pomysły,
rozne przemiany typu garseto .vego; inicjatorek i inicjatorów nie
zbraknie, a redakcja nasza ze swej strony, uważa Konkurs za
otwarty dalej i :r.awsze żywo zajmować się będzie każdym krokiem po ~ tępu na tej drodze.
·
Szczerze zadowoleni jesteś my, że przez nasz Konkurs sprawa
gorsetowa nowe zyskała oświetlenie i żeśmy się paniom naszyli)
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przysiużyć mogli wsKazaniem im lakiego gorsetu,

w~ród ~ha_o~u gor~elowej lllody, najwygodniej i

wte sluzyc 1m moze.

jaki na ra:l.ie,

najmuiej szkodti-

Obie firmy powinnyby nagrodzone gorsety bezwarunkowo
dla wyróżnienia ich od wszelkich innych, przez SIEbie wyrabianych.
Nazwa: "Gor.;;et Konkursowy 11 -odpowiadalaby może celowi
naiwymowniej.
Pracy, posiedzeń, trudu, zachodu mieliśmy niemało, ale gdy
z usiłowań na podj~tem polu dobry i pożyteczny dla ogółu wyoznaczyć specjalną nazwą

C> d..

lon~ si~ wynik, to znaczy, że działalność była sumienna a sprawa
warta. trudu, czasu i dobrej ch~ci.
Zywimy też n1dziej~, że w myśl naszych najżyczliwszych
wskazóweK, ogół "inteligentnych" kobiet i "inteligentnych" pracowni

gorsetowych wspólną dobrą wolą i wzajemnem poparciem dojdzie
z czasem do istotnie hygienicznego a "swojskiego" gor.3etu, który
paniom da wygodę i zabezpieczy zdrowie, a pracownicom ułatwiając
zarobek wi~kszy, bo powszechniejs7.y, włoży w ręce robotę mniej, niż
obecnie, ciężką i mozolną. Tego obu stronom serdecznie życzymy.

Romitet ko11,kttrsowy.

FI. e d.. a k. o j i.

\Vsz}"stkim Członkom Komitetu Konkursowego składamy serdeczne podziękowanie za ich życzliwe !rudy, a w szczególno~ci

dr. Skowrońskiemtt, dr. Wesołowskiemu i dr. Banachiewiczowi za ich gorliwą wytnvalość w pracach konkursowych.

Redakcja.

1 ~oła

Cz1telnicre~

W sprawie

i Cr~telnitów.

"uświadamiania" młodzieży.
::t..is~

kształconą - trzeba żeby matka niedorosłą
córkę, którą nie ma jeszcze zamiaru przestać się opiekować-przerabiała od razu na
dojrzałą kobietę, nie pozwalając jej u?yć
przez kilka lat przynajmniej uroku milości?
Zdaje mi się to przeciwnem miłości rodzi-

cielskiej i poprostu potwornem. Matka zwra·
baczną u wagę na wszystko, co si~
jej dziecka tyczy, tak córki jak syna, dostrzeże, kiedy przyjdzie pora udzielania sto·
pniowo "wiadomości", hoposiadając nietylko ciało, ale i dusz~ swego dziecka - jego
całkowite zaufanie wiedzieć będzie zawsze, jakie objaśnienie w danym razie jest
jej dziecku potrzebne.
Co zaś do "wypada" i "nie wypada"-to
dopóki ludzkość b~dzie "odgrywała rolQ"
jako tako ucywilizowanego i rządzącego się
etyką społeczeństwa-" wypada" i "nie wy·
pada" nie wyjdzie z programu.
A może, cofając się, podejmiemy nakoniec
"roi~" mieszkańców drzew i jaskiń? Wtedy
już nie czynilibyśmy sobie kłopotu, by brać
pod u wagę, co "wypada" a co "nie wypada" ...
Czy aby dziewczynkę od dziecka przysposabiać na dobrą żonę i matkę, trzeba zacząć od opowiedzenia jej, w jaki sposób
odbywają si~ wszystkie funkcje życiowe?
Kto może twierdzić, że nie można jej mówić o poważnych obowiązkach w małżeń
stwie, o wychowaniu dzieci wcześniej od
powiadomienia jej o wszystkich prawach
natury? Trzeba "jednej z panien" wiedzieć,
że nawet na pensji w klasztorze, gdzie tak
przestrzegają co "wypada" i "nie wypada 11
i gdzie nie opierają się na metodzie przez
nią uznanej, wykładają uczennicom w wyż
szych klassach kurs pedagogji i wychowania
dzieci.
Ktoby sądzil, że, me studjując przedtem
aru równoc?:eśnie naturalnych niektórych w
życiu ludzkiem funkcji, zostanie uczennica
"bezmyślną" "bezduszną" i bez "godności
ludzkiej" istotą!
Jeżeli tak naprawd.~ .jedna z panien"
myśli, jeżeli idzie jej koniecznie o owe prawa natury, o jakich stanowczo nikt roZS4dny dzieciom w niewłaściwym wieku nie
opowiada, to w imieniu zdrowego rozsądku
można w te do niej olezwać si~ słowa:
"Ja pójd~ górą, ty pójdziesz doliną!"-Je
żeli zaś stosuje swoje dowodzenia do innych
wiadomości o życiu..... o życiu, jako przyszłości pracy i obowiązków, zawodów i rozczarowań niech nie wmawia i nie dowodzi wbrew r ! eczywistości, że matki nie
zgadzające si~ na pierwsze - drugiego nie
uznają i nie rozumieją.
"Czy na wielkiej areni.e życia my zostać
mamy widzem· tylko, aulomatem? czy niema
w nas duszy, serca i umysłu człowieka?"
wola jeszcze ta sama "jedna z panien u.
Zdanie w istocie poważne, ale przyczepione do kwestji, o jaką idzie, wychodzi
cająca

"""V .1.l::I.

L'st II w sprawie "u~wiadamiania" mło
panien"
po dru·
gim z latwaścią zbić można ... ale - zadtuga
bylaby to pisanina. Zresztą, tego rodzaju
dowodzenia zbijają same siebie nielogicznością wniosków i zestawień i osobiście ulepione mi pseudofaktami, przeciwko jaki.n wystę
pując autorka wyladowywa swój niezużyty
zapas energji. .. przyczem, jeżeli byl to cel
najważniejszy myśl~, że ulga nastąpiła ...
Na wszystkie "argumenty" "jednej z pa·
nie n" mam argument jeden i na wet podlug
jej zasad, ho zupełnie zgadzający si~ z prawami natury. Dziecku na ręku nie dajemy
pokarmów, jakie spożywają osoby dorosle;
pomimo że dla tych ostatnich są zdrowe
i posilne, jednak dla dziecka byłyby niestosowne t. j. niestrawne, i żołądek dzieci~
cy nie pożytek, ale szkodę, a caty organizm
ciężką chorob~ z tego powodu przenieśćby
dtleży. podpisany przez "jedną z
jeży się paradoksami,
które jeden

musiał.
· Podłng praw natury
ma z żotądkiE:m, jak z

podobnie rzecz si~
umysh:m dziecka bo jak pierwszy w pewnym okresie czaBU
za słabym jest do strawienia niestosownych
pokarmów, tak drugi w pewnym także okresie wieku dziecinnego nie zniesie bez żad
nej szko :iy znajomości wszystkich funkcji
życiowych.

A teraz dorzuc~ kilka pytań:
Dlaczego młoda dziewczyna, nie wiedząc
o wszystkich "prawach natury", ma tem samem być w "więzach niewolnictwa'', ma
być "bezduszną lalką", "ładnem cackiem",
• biernym automatem" i t. p.? Czy aby zostać uczciwą,
szlachetną,
pracowitą, wykształconą, dzielną kobiet~ -potrzeba koniecznie od naj wcześniejszych lat wiedzieć
o wszystkich funkcjach natury? Czy świa
domość takiej prawdy, a raczej tej rzeczywistości ma poinieść umysł albo serce dziecka, albo ma dodać dzielnoś i w pracy polotu myśli, ma usunąć egoizm, a wzbudzić uczucia, mające dobro spoJeczne na
wzgl~dzie? Sądz~, że przeciwnie. Uświado
mienie zupelne może tylko w wyjątka
wych razach i okolicznościach być potrzebne dla dorastających dziewcząt a
mianowicie, jeżeli mtoda dziewczyna znaleść
si~ ma sama w świecie, i wtedy to trzeba
przyznać słuszność "uświadamianiu" jako
konieczności.
A Ie żeby taka świadomość
u dziecka miata stanowić w przyszłości podwalin~ energji, działalności, rozwoju umysŁowego wykształcenia i p1żyteczności dla
społeczeństwa, jak chce "jedna z panien",
to nie wytrzymuje najpobłażliwszej krytykil
Czy aby wychować dzielną, uczciwą i wy-

śmiesznie.

Wi~c dlatego podług meJ niema w nas
duszy i serca, że w czasie przez nią określonym nie posiadłyśmy określonej przez
nią summy pewnych wiadomości i że to
samo uważamy za dobro dla dzieci naszych!? l
Wiemy jaki przymiot umysłu stosują
zwykle do zarozumiałych, a trzeba mieć niemałą dozę zarozumiałości, czy złej woli, że
by nie zważając co słuszne a co nie słusz
ne, napadać na zasady i zdania innych, a
ogłuszając się swoją werwą i wymową, oblewając potokiem szumnych, let:z czczych
frazesów-mieszać w nieopisany chaos prawd~ z fałszem, aby zwalczać zapory, po wi~
kszej części w swej własnej wyobraźni urojone.
Stała prem1.merato1·ka

J. P.

Źródło młodości.
CZĘŚĆ I.

O twarzy.
Już w czasach średniowiecznych poszukiwano źródeł młodo~ci, a sprytni. posiadacze
owych czarodziejskich tajemnic, co przywracały spr~żystość
i pi~kność młodocianą,
mieli niesłychane powodzenie. Pomimo to,
teraźniejsze środki do podtrzymania tych
dwóch przewodników tak potrzebnych i zabezpieczających powodzenie w żyr.iu-mniej
są poetyczne, lecz więcej praktyczne.
Nie
potrzeba bowiem dzisiaj objechać świata
całego, aby pochwycić to, co pomimo wszystkiego jest niepochwytne. Każda kobieta,
nie opuszczając :;wego ogniska, może się
nauczyć: jak usuwać "ząb" czasu i jak powstrzymać odbiegającą urod~.
Przedewszystkiem trzeba znać dobrze środ
ki hygieniczne i wiedzieć jak je używać i kiedy
stale zastosować. Kobiety, nie mające regu-

larnych rysów i pokrzywdzone przez natu- mogą przez specjalne pielęgnowanie
skóry uzyskać piękność nie mniej pociąga
jącą od tej, jaką inne mają z natury. Szczę
rę

śliwe

właścicielki

pi~knego

j~drnego

ciała

z twarzą pociągającej urody, a przytern
inteligentne - mogą w życiu spodziewać si~
więcej, aniżeli istoty brzydkie, pozbawione
na wet wdzięku.
Kroniki wszystkich wieków wykazują nam,
że pi~kność za wsze miała ogromny wpływ
na otaczających, a więc i do końca świata
ujarzmiać b~dzie jej urok magnetyczny, tem
więcej, że rzadko to -co porltrzymuje modę, szkodliwe jest zdrowiu.
Piękność zależy od akcji serca, od dobrego krążerna krwi, od dobrego trawienia, od
dobrze rozwiniętych
muskułów i w dobrym stanie będących nerwów. Wszelka niedokładność, zachodząca w którymkolwiek
z tych organów, odzwierciadla si~ zaraz na
twarzy.
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O rysach twarzy.

Rysami zowiemy masę kostną nadającą
twarzy; niemożliwem jest w niej cośkol
wiek zmienić. Pomimo to można opanować
muskuły w twarzy i ograniczyć ich wrażli
wość lub rozwinąć dowolnie. Tluszcz, wypełniający przestrzeń pomiędzy muskularni,
które pokrywa, może grubiej na nich porastać albo też ginąć za pomocą pewnych
środków - a wskutek tego można zmieniać
i ulepszać tkankę i barwę skóry. Rysy twarzy są złożone z kosteczek, mu"kułów i tluszczu - muskuły orzekają o wyrazie twarzy
i mogą być porównane do elastycznych niteczek. Zwykle malo zważają ludzie na wyraz swego oblicza i dlatego też lyle pięknych
twarzy jest zeszpeconych wadliwym wyrazem, pochodzącym od przyzwyczajenia i zaniedbania. Inne znów oblicza, z któreroi przyroda obeszła się po macoszemu, upiększoDI'!
są prześlicznym wyrazem twarzy, odzwierciadlającym wewnętrzny pogodny nastrój
czystej duszy.
O muskułach.
Chcąc prowadzić jaką maszynę, trzeba
przedewszystkiem zapoznaą się różneroi
skladającerni ją częściami. Zeby zawładnąć
ciałem, trzeba również się poznać z pracą
formę

muskułów.

Niestety, z wyjątkiem doktorów, mało
osób zna ten ciekawy mechanizm. Wszystkie muskuły, oprócz sercowych, są rządzone
przez wolę. Jeżeli wola, oddziałując na pewien muskuł, robi większy wysiłek, aniżeli potrzeba, - sila nerwów rozciąga się na
irine muskuly, skutkiem czego te się ścią
gają.

Zazwyczaj osoba, robiąca jakikolwiek wymachinalnie kurczy muskuły rąk albo
twarzy, szpecąc się zupełnie. Mózg oddziaływa nieustannie na każdy muskuł w ciele i władza ta ustaje dopiero podczas głę
bokiego snu. Siła muskularna, gdy jest
przesadzona, a osobnik nadużywa siły nerwowej - wkrótce zaszkodzi calemu organizmowi, zwłaszcza na twarzy pozostawia
siłek,

ślady, zmieniające całkowicie

najpiękniejsze

rysy, gdyż szczęki się rozszerzają, czoło
marszczy, a oczy zwężają i maleją. Przeciwieństwem do tej wady jest zupełne rozluź
nienie muskulów oblicza, gdyż oczy gasną,
policzki obwisają a kąciki ust opadają. Nieświadome to rozluźnienie muskulów widzi
się nawet u osób, którym nie zbywa na bystrości umysłu i życiowej sprężyslości.
Jest to bowiem tylko zły zwyczaj, ktorego
osoby te nabrały, b ez zupełnego wysiłku
woli w celu panowania nad rysami swego
oblicza.
Grymas w twarzy.
Bezmyślne wykrzywiania twarzy są tem
samem, co wyprężenia i rozluźnienia rysów.
Osoby, dotknięte tą . wadą, mają pewne wymuszenie i drganie nerwów, niszczące zupełnie ich piękność fiqczną. Zwolna rys
każdy raz po razie albo też zbiorowo okropnie się wykrzywia, czolo bywa poorane poziomemi linjami, nadająceroi twarzy wyraz
przerażenia, to znów prostopadłeroi linj ami,
nadającemi wyraz grozy.
A usta - jakże często bywają ściągnięte
w trąbkę lub ze zwieszoną wargą w brzydkim grymasie! Albo też z lekceważąc-ym
wyrazem dolne wargi naprzód wysurdęte
z niepr3yjemnym dla oka widokiem! U dzieci wady te są częste, jednak mniejszej doniosłości, niż u starszych.

Ławeczka

do pielenia.

Niezadługo pielenie będzie przysparzać dużo
pracy w ogrodzie, przytern pracownice ~ie
od roboty najbardziej s ię męczą, ale od mewygodnej pozycji, jaką muszą przy_ piele~iu
przyjmować.
Chcąc złemu zaradz1c, mozna
zrobić pewien przy1·ząd w ksztalcie niskiej
Iawki (rys. l) która stanowi jakby mostek po·
nad grzędą a na nim robotnica wygodnie może

l

się -stad dużych dla brak~ pastwiska, b~
dynków i t. d. ~a m d~vJe.,lu~ . trzy , ~ęs1,
gdy z,;iosą ogramczoną 1losc JaJ, wlasc1wą
krajowemu gatunkowi obsiadają je, ~ycbo
wują kilkanaście gąsiąt, które nlj.stępme zostaną sprzedane w jesieni, . a do przezim~
wania pozostanie tylko dwie lub trzy gę~'·
Tym sposobem dochód bywa wp1·awdz1e
mały ale nakładu niema p~a":ie ża~n~
go, bo d wie lub trzy stare gęsi n1e . zac1ązą
gospodyni, żywiąc się własnym prawie prze-

Rys. l.
się oprzeć lub polożyć, nie męczą~ się wca- 1
le przy pieleniu. Rowniei. i dwie robotni·
ce jednocześnie mogą korzystać z tej ła
weczki.
Laweczka winna być o 20 centm. dłuższa,
niż szerokość zagonu, tak aby obydwie jej nogi
spocząć mogly w bruździe (jak rysunek J
wskazuje); wysokość ławeczki nie powinna
przenosić 24 cm., szerokość 24-21) cm.
Ażeby cała lawka mocno spoczywała na
ziemi, przymocowane są dwie deski na
10 cm. szerokie. Po wypieleniu grzędy nie
potrzebujemy iść po kosz, aby zielsko wy·
nieść z zagonu, ale przewracamy ławeczkę a
w zagłębieniu, utworzonem przez d wie boczne
deski, można pomieścić zielsko jak w pudle.
Otwory porobione w nogach służą jako rą
czki.
Dla ocienienia .świeżo zaflancowanych roślin można dobrze użyć ławki - stawia:
jąe ją nad obsadzoną grzędą i opierając na

mysłem: wyszczypią z poJ śniegu, gdr.ie się
da, trochę trawki, trochę dwors~iej oziminy, pożywią się ziarnem przy stertach
owsa lub grochu, · wyciągną obieżynę karto·
flaną z szaflika ka; miącemu się wieprzakowi i jakoś sobie radząc - dobrze i tanio
zimę przebędą. Rzecz zaś jest całkiem
inna, gdy gęsi ma1ą nam dać stado chociażby z 250 gęsi. Aby je otrzymać od okazów krajowych, znoszących choćby po l O
sztuk jaj i gdyby przy najszczęśliwszem powodzeniu na wszelkie straty aż do chwili
sprzedażnej w jesieni odliczyć na każde 1O
jaj mniej więcej dwa jaja straty, wtedy dla
otrzymania stada, złożonego z 250 sztuk,

,•.
Rys. 2.

niej deski, które

mają dawać cień młodym

roślinkom.
Również

przy oczyszczaniu drzewek robotnik może używać ławeczki, siedząc na
niej wygodnie po obu zaś stronach jest miejP. R.
sce na narzędzia ogrodnicze.
-+S<~· -

Jakie ~~si odpowiednie są do c~owu na
-wi~kszą skal~.
Gęś krajowa, znosząca od 6 do 10 lub 12
jaj najwyżej, korzystną być tylko może w
nader.. malych hodowlach włościańskich,
gdzie ni~ chcą lub nie mogą dochowywać

Rys. 4.

trzebaby utrzymywać stale gniazdo rozplodowe, licząr-e co najmniej 30 sztuk. Gdy się
wspomni na tego wielkiego ptaka, potrzebującego tyle miejsca, chodzącego całą zimę koło dworu i kurników, zanieczyszczają
cego na wozem podwórze w dalekim promieniu, wtedy liczba 30 wywołuje wrażenie
podobne do dreszczu a nie złagodzone
przyjemnością odp9wiedniego dochodu ze
sprzedaży jesiennej
przychówku - czyli,
że i pocieszyć się niema bardzo czem.
Rasowe gęsi: Emdeńskje i Toulońskie, jakie wybrałam dla swej hodowli, ustalonych
są już przymiotów. Przez dawną sellekcję
doprowadzone zostały do nadzwyczajnej
niosności, znoszą bowiem od 30 do 75 jaj.
Aby gęsi tak nieśne wydaly z siebie stad o
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fig. 1. Elegancka suknia wizytowa z bolerem.

Fig. 2. Ubranko marynarskie dla

objętą plisą sukienną, naszytą srebrneroi gu-

O P l S R Y C l N.
Fig. 1.

Elegancka suknia wizytowa z bo
Jerem.

Suknia z welny popielatej, wpadającej w
SpóJnica nieco powlóczy.
sta, na dole naszyta pliskami z materji taffetas, na szwach rozpada się w zlożone do
środka kontrafaldy, długie na 45 cm: Krótkie bolero u dolu okrągło ścięle i naszyte
pliskami, pod szyją wycięte w podkowę,

odcień błękitny.

Rok IV.

Warszawa, dnia 9 (22) Kwietnia 1904 roku.

zami. 7. pod plisy tej opada szeroka, wystebnowana pelerynka, spięta na przodzie
sutą kokardą z materji taffetas.
Kamizelka z białej welny lub materji, od
góry zastebnowana w podłużne zakładki,
poniżej puszczona, w talji ujęta wy okim paskiem marszczonym. Kołnierz stojący i mankiety pokryte kremową gipiurą.
Fig. 2. Ubranko marynarskie dla chłop

czyka.
Zrobione z sukienka ciemno granatowego.
Obcisłe, krótkie majteczki zapięte u kolan
na mal'e palki. Bluza krótka, wyrzuco-

chłopczyka.

na nad pasem z materji lub skóry, z przodu
zapięta kryto, pod szeroką, naszytą drobne•
mi guzami kontrafaldą. Wycięcie szyi otacza
kołnierz z białego sukna, naszyty granatoweroi tasiemeczkami, spięty krawatem wią
zanym. R~kawy, na dole lekko naddane,
kończą się wyciętemi w ząb mankietami,
zrobioneroi z takiego jak kołnierz i krawat
malerjalu.
Fig. 3. Elegancki szlafrok przybrany gipiurą

i

wstążkami.

Zrobiony z blado-żóltawego muślinu jed·
wabnego, u góry ułożony w drobne fałdki
i przyszyty do szerokiego karczka ujętego
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objaśnienia
formę bibulkową).

Bolero (krój i

Fig. 5.

Sukienka dla
mał~j dziewczynki
przybrana białą
· materją.

Fig. 6. Sukienka
z wełny szkockiej.

Fig. 7. Suknia wieczorowa dla młodej osoby.

Fig. 8. Elegancki szlafrok przybrany gipiurą i wstążkami.
wstąiką

"libertyl1 ,

związaną

z przodu na

sutą kokardę, zakończoną długieroi szarfami.
Piękna koronka pokrywa karczek, wierzch
krótkich, buflastych rękawów, oraz zdobi
dół szlafroka w postaci niezbyt szerokich

wstawek.
fig. 4. Suknia domowa reformowana.
Suknia z weJny koloru beige. Spódnica
gladka, u góry przyszyta do stanika z podszewki, zakończonego pod szyją kamizelką
i kołnierzem gipiurowym. Krótkie bolero,
zapięte na dwa rzędy srebrnych guzików,
obszywa się wą1.kim szlaczkiem haftowanym
jedwabiami: niebieskim, czarnym, białym,
tudzież srebrnemi nićmi.
Podobny szlaczek
zdobi r ękawy, tudzież boki i dół spódnicy.

r ig.

Sukienka dla n ałej dziewczynki ,
przybrana białą materją.
SukiPnka z wełny zielonej w bia1e centki,
rala ułożona w podłużne kontrafałdy, przytwierdzon e w pasie do stanika z pod!:'zewki.
Zapięcie kryte, pod kontrafałdą. Górę sukienki zdobi szeroki kołnierz z białej materji marszczonej. Brzegi kołnierza i mankietów obszywa niQ wyp~stką bialą.

5.

Fig. 4. Suknia domowa reformowana.l

Fig. G. Sukienka z wełny szkoćkiej.
Podobnie jak powyżej opisana, sukienkę
tę uklada się w kontrafałdy, na długim,
obcisłym staniku z podszewki. Dół spódniczki i mankiety stebnowane jedwabiem.
Kamizelka i brzegi szerokiego kołnierza wykładanego-pokryte bialą wełną, wyszyte jed wabiem w gałązkę.
Fig. 7. Suknia wieczorowa dla młodej osoby.
Suknia z grenadiny czarnej, na niebieskiej
pods1.ewce. Bluzka zapięta kryto na boku,
z przodu lekko wyrzucona, w talji ujęta
zmarszczonym paskiem z niebieskiej materji
Głębokie wycięcie góry stanika pelerynka,
naszyta aplikacją z wstążeczki, ułożonej w
zęby i powiązanej w male gwiazdki. Takaż aplikacja zdobi krótkie rękawy, oraz
przód i falbanki spódnicy.
Do numeru niniejszego dołączamy formę
bibułkową .
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Wstawka (wyszycie na tiulu i aplikacją z batystu).

Zęby

wyszyte na tiulu.

patrz

polecają- Ostatnie nowości

BRACIA

jal~o

JABLKOWSCY

na sezon

'
WIOSenny

letni

to:

Wełny czarne w wielkim wyborze
Wełny

kostiumowe i wizytowe
Sukienka (draps de dames) we wszystkich kolorach

Warszawa, Bracka M 23.

Grenadiny, Kanwy, Etaminy, Voale

WYSYŁKĘ PRÓB NA PROWINCJĘ USKUTECZNIAMY
Płótna kostium. w różnych kolorach krajbwe i zagraniczne

NA KAŻDE ZĄDANIE

Kretony, Batysty, Satyny, Muśliny szwajcarskie
Piki krajowe i angielskie, Dreliszki na ubranka.

bezpłatnie.

Ceny nizkie.

Jedwabie bluzk. i sukn. A~łasy, Kanausy.

Towar wyborowy.

~~------~IP----~

Patentowany Angielski Anti ·Gorset
,, P L AT l N U M"
odznaczony na wszyst. wystawach Europy.

Główne

jego zalet)

guńki,

są

nie posiada brykli l bocznych stalek, gdyż zapięcie nowej konstrukcyi w zupełności je zastępuje; może być w każdej chwili wyprany jak
zwykła bielizna, albowiem płatinki
mogą być lekko wyjęte
i wstawiane bez prucia i
szycia.
Plo.tinki są elastyczne,
miękkie, lekkie, plecione
jak włoś, nie rdzewieją,
nie łamią się nigdy i dlatego każda dama może antigorset nasz swobodnie
przez dzień cały nosić;
nie doznając najmniejszego ciśnienia na orgauizm:
Materyał gorsetu mocn), kolory trwałe, a przez
brak części stalowych zyskuje dużo na lekkości.
Przez swój dobry fason i odpowiedni krój gorset nasz daje się do każdej fgury zastosować.
Osoby brzemienne mogą dowolnie gorset nasz rozszerzyć lub zwęzić, karmiące zaś nie rozplnajll_c-karmić.
.
Ażeby zaznajomie jak najszerszy ogól z naszym udoskonalonym Antl-Gorsetem "Platinum", wyznaczyliśmy możliwie niskie ceuy, a mianowicie:
Drill 4.85; batyst. 6.50; tiulowy 7.00; batystowy jedw. w deseń 9.00; satin
jedwabny 12.00.
Dla brzemiennych, karmiących, oraz bardzo pełnych 50 kop. drożej.
Zamówienia zamiejscowe wysyłamy za zaliczeniem pocztowam bez zadatku. Za przesyJk~ liczymy kop. 50. Przy zamawianiu trzech lub więcej sztuk,
przesylka na nasz koszt. Do obstalunku należy dolączyć miarę w jednym z wy_
mienionych sposobów:
l) Numer noszonego gorsetu, 2) albo wymiar szerokości jednej polowy
noszonego gorsetu w piersiach, t.alji i biodrach, albo 3) Panie, gorsetów nie uży
wające, zechcą mierzyć, będąc ubrane w stanik, w około pod pachami: pelny
obwód w piersiach, talji i biodrach, (nic nie odliczywszy i doliczywszy).

Gorsety, wysyłane pocztą, Jeżell okażą się nieodpowiedniem i, zamieniamy na swój koszt.

Patent lO-letni na Rosję za N9 1324.
i gub. Królestwa Polskiego.

Wylączna

sprzedaż

na Cesarstwo
95

W fabrycznym składzie "HIGIENA". Senatorska32 w Warszawie.

Wllkońska

10

Xi'2 ~2 (róg ZgQd;f)
Nowo- otworzony Magazyn Mód i konfekcji dziecinnej

Chmlalna.

T. J. MOJKOWSKIEJ
-

poleca: wielki wybór kapeluszy podl ug modeli zagranicznych, palta, ubranka
bielizne sukienki do chrztu p 'Jńczoszki, rę kawiczki i t. p. w dobrycb gatunkach,
·'
dla dziewczynek i chło pców, po cenach niskich.
l 5l ·

Kompanja Kempisty ~ 1

!Dla

1

raUaniaJ sprzada]a

Pań!

Byly współpracownik firmy "Herse"
krawiec damski, przyjmuje

Oryginalne maszyny do szycia,
bo po 25 rubli, za
gotówkę
i na
raty.
Uw a gal bez
agentów w wlasnych magazynach.
WARSZAWA

XOSTJUMY, ŻAKIETY

Nowo- Sanatorska 8
LUBLIN

lrak.-Przedm. 198;8

oraz wszystko, co wchodzi w zakres
damskiego krawiectwa
Wykonanie solidne tak z powi erzonych jak i z własnych materjalów-na żądanie, podlug najśwież
szych żurnali. Ceny przystępne.
Wspólna 56 (na parterze).
EDWARD PUOHALSKI

B!; KIELCE

ul. Duta 15,

dom
Kozerkiewicza.
Marka fabryczna zatwierdzona w departamencie, gwaraReja pięcioletnia.
Warsztaty mechaniczne przy każdym
magazynie, prócz glównych warsztatów
•azolńecka N!l 10.
w Warszawie.

w.

BJURO NAUCZYCIELSKIE

JAHOŁKOWSKlEJ
Warszawa, Marszałkowska 118.
POLECA.: nauczycielki, bony, cudzo106
ziemki.

Gebethner i Wolff l
Reprezentanci

porcelan ę .

następujących

fabryk:

J. BZ.Utlmera w Lipsku,
Ghickering and Sons w Boston ·e,

Fm·tepianów
i 1Jianin

Melodykonów,
.Aeotianów i Pianol
Organl)w kościelnych:

Gat:eau, }
n
.
Pleyel,
w .ca1·yzu,
Maleckiego w Warszawie.
Farrand et Votey w Detroit, Misell
Dollerty to Clinton, Ganada,
49 Teofila Kotykiewicz w Wiedniu.
The Aeolian G-o, New- York .
Br. Riegier, na Slązku Austryjackim.

14i

Redakl.or l Wydawca:

Aaf1llłp

Druk .Gazety Rolniczej" (W. Muaielewieza), Złota 24.

,r. 14JIIlonkl.

Italiital

153

Krak.-Przedm. 17.

ne i stołowe: WyNiklowe, z białego
grubo srebrzone.

i

Chmielna M. 25.

-

·------------------------------------~----··

124 dom "Ros1"a"
.

Wyprawy kuchen
roby platerowane
metalu A l p a cca
Szkło

ZAKOPANSKlE

peleryny, serdaki, pantofle, sukmanki plóciPnne sukienne, czapeczki bluzki i hafty do przybrania sukien z motywów ludowych: gotowe
'
i na obstalunek. Galanterja rzeźbiona zakopańska.

l

Zabokrzecki i S-ka ·
Marszałkowska.

125

ll•••YP••·

Ba11•••• 3 Anp-Iua 1904 r.
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z 250 gąsiąt, nie potrzeba ' zostawiać na zimę
starych gęsi gniazdowych więcej, niż 8-1 O
sztuk. . Zredukowanie na zimę liczby starych gęsi do jednej trzeciej .s~anowi wielką
_różnicę, w takim bowiem razie żywienie
cakoroczne 8 gęsi może być opłacone .y; procentem 'lprzedażą 250 młodych w :jesieni,
utrzymanie zaś 30 -tu starych gęsi przez
cały rok przychówkiem 250 szluk zaledwie
może być pokryte.

• wówczas

gąsięta szczęśliwym

trafem nie
to zaledwie wegetują aż do nastania .trawy, a stan laki w pienvszej mło
dości nie wyda dzielnych reproduktorów,
ale z pokolenia w pokolenie obniżać będzie
ich ogólną wartość stadną. Jest to jedna
z przyczyn tej wielkiej różnicy między naszą ' krajową gęsią małą i niemnożną,
a o!L rzymiemi, tak płodne mi okazami E mdenów i Toulousów. I nasza gęś krajowa
przepadną,

Rys. 3.

Przed laty, gdy jaj wylęgowych nie sprze.
dawałam, zos 'awiatam tylko sześć stary<'h
i dwie młorte gęsi na zimę, z tego miewałam wczesnych gęsi, przeznaczonych na rozpłodowe, lcnłn A l) o':~.-7' . - --sienną z lęgów pozn~f'JSzych_

·~
1.

,_ ·

byłaby takaż sama, nic jej ku temu nie
stoi na przeszkodzie, nie z innego bowiem
materjału hodowcy francuscy i niemieccy
~~~j_~--~\ad:~ }\f?hilic. \JT P·'tl)hpifcr~'Ku~ywan·Je,
2-o) słabe żywienie, 3-o) starame się o zbyt
wczesny ch0w.
Izabella Ryx.

J.

~~pel~Ie

późnych-200 sztuk; miałam rowm~z 1 tak1e,
które wylęgly się W: lipcu, a na sw. Marcina utuczone hyly Jak stare.
Aby gęsi rasowP. niosły się w tym s~o
pniu, trzeba oczywiście . stale je dobrz,e zywić, a powtóre nigdy me podskubywac, zapomnieć raz na za wsze, :i;e istni a~? , u nas
coś równie niedorzecznego. Obmzac wła
snowolnie wartość ptaka, niszczyć jego si ·
lę wzrost mnożność - ł'l to samo, co, pielą~, wyrywać przenicę ,a. siać ~ąkol----:- bo
czernie jest gęś o wzrosc1e karlim, dająca
6-9 jaj, jak nie chwastem swego rodzaju?
.
.
.
Posiadając gatunek gęs1 mnozny, m~ tr_z~
ba wymagać wczesnego wy siadywanta _JaJ.
bo jak powiedziano było wyżej, gę ś, da;ąca
m~lą ilość jaj, uie orlaci, ~wego c~l~roczne
go utrzymania- a wc~es~1e, ,P~z~c1ez ?siąść
może tylko ta, co ma.ą 1losc JaJ znosi.
Okoliczności powyższe
pobudzity zagranicznych hodowców, o wiele star~zyc~ od
nas w swym zawodzie, do szukan1a srodków zaradczych - i wzięto się do produkcji kur dużych, dobrze siedz ącyc~, bogato opierzonych (kura _PO w.yl.ęgnrę~m _gą·
siąt znosi w dalszym c1ągu JaJa,_ me Jest
zatem tym kurnikowym darmozJadem co
gęś) . W cz<'she gęsie jaja podsadzano pod
kury - a gęsiom, o ile się dalo, od:adzano siedzenie·1 bvl to jeden ze sposobow, co
Jącznie- z do bOI:em celowym i silnem żywie
niem w~robil gatunek ro3fy
wysoko

(Dokońc:.:enle nastąpi.)
--~

Indyczy nocleg w lesie.
Dogadzając
się z leśnym

licznym żądaniom zapoznania
chowem indyków, nads_ylanym
mi przez moich Sz. korespondr> ntow, po-

szy; jest to sobie wlaściwie - nic, a chroni
stado indyków od grabieży nocnej pewniej,
niż ryglowane drzwi szczelnego budynku
i kratowane okna, z pod których niejednokrotnie wykradano cale stada. ptactwa; przytem nie jest to także środek zmonopolizowany, którego doradzanie nasuwa pod~jrzenie
o protegowanie wynalazcy, lecz dla kaidego
dostępny, bo każdy kilkoma drągami może
dy!:'ponować, a jak się okazał ochronny,
miałam u siebie możność to sprawdzić.
W grudniu roku zeszłego, przy długich
nocach, znaleźli się pomysłowi spekulanci na cudzą własność i przez kilka nocy
zachodzili pod drzewa, gdzie indyki nocowaly, wyraźnie dla zapoznania się z miejscowością przed przystąpieniem do akcji.
Badanie położenia wywołało w glowach rabusiów proje'<t następujący: dostać się do
trampoliny, umieszczonej między drzewami
i spuściwszy nogi na dól, czepić się jej rękoma,
na rękach postępować aż do drzewa, na
którem bylo główne siedlisko indyków, i, dostawszy się tam, stanąć na grubych gatę
ziah, sięgać po indyki, skręcać im karki
i rzucać na ziemię, gdzie ptaki przez pomocników akrobaty rnialy być do worków
pakowane.

Projekt byl dobry w teorji i bylby si!J
udal, gdyby ustawiający te ki lk~ patyków
na krzyż tej myśli z góry był nie przewidział. Trampolina była tak cienka, że utrzymać mogla zaledwie ro~łoiony ci Qżar kilku
indyków, idących jeden za drugim, ale nigdy człowieka, cłwć by niewielkiego wzrcstu
i wagi. Trampolina byla nie tylko cienka,
ale oparta na krótkim wygi ę tym sęku,
w ten sposób, aby każuy większy ci ę żar
zginający nieco żerdź,· mc\ gl ją ściągną<! na
ziemię w razie, gdyby jej nie złamat Ten
rachunek damoroslego matematyka zw)· ci~
ż l
- Zakr::uUc-,., _ _;_ -- , -r~u: · u· "'' v.- 1
slanęlo na czatach, jeden zas z ~wrą w swe
gimnastyczne zdo_lności do s Łat s1ę ~~ trampolinę. posuwał s1ę na rękach n~prz?d, gdy
doszedt jednak do połowy - zerdz. pękła,
i akrobata wraz z d woma drągami run_ąl
na ziemię indyki wystraszone t ą nocn~ mespodzianką w postaci zbliżające~o się rlo
nich w górne sfery potężnego zw1erza sfrunęly z wi erzch~łka sa~ego ?łęboko w las,
i rozpierzc hły się, gdz1e ~to~e mogły .. D?piero gdy dobrze się roz.wJdmto, powoh s1ę
zwabiały, i w kilka godzm :t~do b.ylo kom.' p letne ' nie brakowało am JednPJ sztu ki.

mnożny.

Powtóre nie wymagano tam wczesnego
zbytecznie niesienia się gęsi. Teg~ u na_s
nie da się nikomu wyperswadowac :p~mi
mo że każdego doświadczenie na mieJscu
po~cza, jak trudno i niekorzy~tnie wypada
wychów świeżo wylęgłych gąsiąt w po~ze!
gdy zielonej trawy jeszcze niema. Jezeb

l

staralam si ę o rysunek, wzięt~ z natur_y,
który przedstawia rzecz ta~, jak Jest u mme.
Urządzenie (czego dowodzi rysu~ek) . chyba
kosztami nie grozi, ani komplikacJą me stra-

Od tej nieudanej wyprawy nie brlo~wię
cej prób do powtórnej tego r?dZ~.JU op~
racji (piszę pod datą 4-g? kw1eln1a); ~da~e
się, iż indyczy
pancermk okazał wielk~
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Ją Chcac zaś doprowadzić dany prz~d:
chowane, .v niczero nie u_sll.-p_ują -~~~~erykań· ~~ot do 'stanu świecącego, trzeba dluzeJ
obronną s1lę w !iwej slabu_śó .. ~udują~J: skim i w niezero od nich s1ę
r?zmą. Prze:
mocniej wycierać go flanelą.
M. M.
zatem · coś podobne~o w inneJ tmeJscowo~c~ znaczeniem indyków amerykans~Ic~ m~ hyc,
może poczynić drobne .ztT~iany, ~l e w_c1ąz jak fama zagraniczna niesie, stac s~ę ~wJer~y·
Plamy ze smoły.
·
powinien mieć n\1 pam1ęc1 ową s1!ę, leząc~
ną naszych lasów, co według mnie )est niePlamy ze smoły usunąć n:ożna zupełnie,
w negacji siły. 'l'tampolina pow~nna. b~c
możliwe, bo co wegetacja amerykans~a, _to
dy miPjsce splamione pokr~Jemy tłuszczem,
o ile możliwości denka, aby zas w1elkte nie nasza; mogą one być tylk~ stałymi mienastępnie będziemy rozcJerac g? mocno
lapy indycze m()~ly na, niej równo~va
szkańcami naszych lasów, znaJdą tam zdro- r ' koma. Po dokonaniu tE'go zm~c . :plamy
gę utrzymywać,. t~·~e.ba da c poprzeczne Cienwie, sily. nośność, więcej niż połowę . pogorącej wodzie, do której cłodaJe s1ę tykie krótkie pręciki Jak u drabmy.
żywienia, obejdą si~ bez budynkow, co ~Jelce zecz
. k ę so dy ·
M. M.
Grzędy dolne ~a stronie lewej rysunku ut at wi produkcję stad na większą sk~lę t usupotrzebne są dla rillodych indycząt, gdy te nie koncentrowanie się w ogramczo~ym
jeszcze zbyt wysoko fru\~ać nie potrafią; ,po obrębie tak szkodliwe dla bytu wszelkiego
nich idą one za rrl!ltka~r, do~hoizą wsz~st stworze~ia. Budynki, przeznac~one. dla ?u·
kie ::lo wysokich ~alęz1, gdz1e słabsze lub żych stad, muszą byc. odpowtedmo wtelmłodsze kr : ią si~ ~eszcze. ~od skr~ydła ma- kie a w takim razie n1e tylko są koszto~·
tek i tak, gdzie kornu lepteJ: nocują.
ne: ale stają się źró~ł~m znanyc~ ~ .n.as. epiIndyki wcześnie same ~H~ . schodzą pod demji i śmiertelnosCJ, tern grozme~",zeJ dla
swój zielony nar11lot, z ~1elki:O. namysle!"Tl ptaków którym wyraźnie ~wiat m1ly tylko
Potrawa z raków z ryżem.
i roz,.,·ag"'" dobiN'uią sob1e :nleJ~ca, lokuJ~
wol~ości a za ten gust szlachetny . Ohg· .1 tować potrzebną iloś_ć raków, o~
si~·, zn1ieni~ją, cj()pasowywują, _Idą powoh ~~oby na nie rzucil kam ·eniem, ~en chydzielić i obrać szyjki, kadłubki uUuc w mo~
comz wyżej, a ~rty noc zapadme zupełna,
ba wart kamienia najwyższego kahbru.
dif'rzu, z dodaniem masla w_ stosunku _P?l
pt·~wic wszy!=Łki~ ~ajmują _ ~am c1:ubek a~bo
Izabel/a Rvx.
f.
na kopę raków. Po nalezytem w~biclU
cienkie końce buJ!)Jących s1ę galęzi, C? dziW ·
wyjąć do rondelka i dobrze zasma:zyc, zanie niebezpiecznie wygląda; d_la gaJowego,
lać obf1cie wodą, a po zago_towanm, odstal!lównego ich opiekuna, stanowią ~arotnetr,
wić na bok. Kiedy się usto1, zebrac n?aslo
w E' dlug niego niezawodny: _na mepogo~ę,
rakowE', przecedzić przez ·sitko na z1_mną
rarzrj wedlug g'\'llfY ludoweJ na fl~§!'ę ~Ja
wodę i użyć do zrobienia sosu. Na taki sos
dają niżej, bliżej pnia, a n~ pogoaę- JUk
bierze się masło rakowe w .ronde~ek, r~z:
najwyżej , na cztlŁlltach galęzt.
rozpuszcza na ogniu, dod~Je dwie lyzkt
Krwawe mleko. *)
Ktohy życzyl sc)bie prowadzić leśną _homąki rozbiera dobrym bulJonem, wygoto(Odpowiedź dla prenumerato1·lci z Lewady.) .
do" J.: indyków, rowinirn wzi1_ć sztam z lesn;·
wuje:
przecedza przez serwetę do czysteg_o
Knvawe mleko powsla~ e w~kutek praw1e
go cbO\'<u, a (lo prz.ygoto':'a.~Pgo naprzod
rondPlka,
w którym są prz~gotow_ane szyJdragowego siedll~ka przywiPZC go ~prost tychże samyth przyczyn, co l. mocz krwaki, miesza razem i zaprawia s~kte~ z_ c~:
wy;
a
zatem:
wskutek
pasa~1a
na
ląkach
z kolei. W bliskości siedliska ustaw1c ko:
tryny. Osobno bierze się odpow1_edmą 1lo~c
rytko, na<:ypnć w nie siek~nei paslewneJ i past . iskach kwaśnych, ?agm?tych, t?r.fia·
ryżu blanżeruje go odlewa na s1to, ktadzte
marchwi na pół ~ owsem- mdyk1 z klatPk stych, zarosłych krzakamt dęb10y sosnmy, z po~rotem do rondia? dodaJe ka':'alek ~a.sła,
olszyny
i
t.
p.
żywiczn_ych
d~·z~w,
oraz
ka.r·
wypuśr.ić, rloprc1 \vadzić je d,o koryt~k, grly
jedna cebulę z wlozonem1 w. mą goz~zlka
okażą chęć rozchodzenia s1ę., pop1lnowa_ć~ mienie sianem z takich mieJSC pochodzą mi, "podlewa trochę rosołu _I wstaw1a .do
na wieczór znó\V poczęstowac sutą ~olac]l~ cero. W opisanym jednak. wypadk_u przyczy- pieca na 20 minut. Ktedy ryz gotowy, kła
1 n~zytrzvmać h na mit-j!lcu spędzamero ku na krwawego mleka zdc.~Je s1ę tezy w. sUu- dzie go się w formę ::on~lową, ~vys_marowa
uy• r .... .:, .,,V ··- ~~ .,...t ... ~:, tłn.ewom. Po pew· czeniu wymienia i częściowem zapale~m tapocząwszy od l\ltS7.yth grząd i trampuuuJ
'w,ryr'2vJn.b,Aeż w gwał~~wnel?. ssaom _kro- ną lekko maslem,, wyJmUJe _na potmi~ek, klar~_.,.;" c:7.viki w srodek ryzu, calosc obl~wa
pójdą na wysoki<l drzewa, do czego wycholikatnem dojeniu. J eżeli st wardniara cz~Ś"ć s1ę sosem, posypuJe SieKauyw ~opork1Qm
waniem byly jt1Z przyzwyczajone. Nie wąt· wymienia jest jeszcze gorąca - nacierać ją i podaje do stolu.
T. K.
pi~, iż od pierw~ zego dnia kłopotu nie żro·
maścią szarą merkurjalną, zmieszaną w po·
Potrawa ze słomek na gorąco.
bia, a szczę~liWI1 widokiem drzew, których łowie ze ślazową, później, gdy c:;twardnienie
więzione w klatc~ e podróżnej czas jakiś nie
Po oczyszczeniu słomek, posolić je, obwijest chłodne i niebolesne - wcierać w nie
widziały, olwjm~ je w posiadanie z radością.
n=tć każdą sztukę w plaster mtodPj słoniny
maść kamforową w połączeniu z szarą merSprowadziws?.y indyki amE'rykańskie z kurjalną lub tynklurą jodową.
i odpiec na rożnie. Po zdjęciu odrzucić
opinją dzikiej zwterzyny. jako takiej zostawisłoninę, wlożyć ptaki do czystego rondelka
Wymię dokladnie lecz delikatnie zdajać,
lam z razu zup11Jt1ą swoborlę. Nocowały na mleka jednak na pokarm dla ludzi nie uży na roztopione masło, dodać szklankę dod1·zewach, jak Cłlciały i gdzie chciały, a że wać; można go dawać trzodzie.
brej madery, trochę mocnego buljonu i przyich hyło począiktHVO nie\viele, jakoś nmia·
kryte wstawić w piec, aby się rlmily do
Radziłbym albo wstrzymać się od karmienia
ly się kryć pr7.c'i okiem rabus iów. Z wi')- wyllokami, albo dodawać do nich ospy owsia- zupełnej miękkości. Kierlv słomki gotowe,
sną. gdy nades1,la pora niesienia się samir,
nej w dowolnej ilości i do każdego obroku powyjmować z nich piersi, otresować lazar·howywaly się równie poprawnie, gniazrla dodawać po łyżce ;;oli oraz d-vie łyżki kredy dnie, złożyć do osobnego rondelka i utrzybudowaly sobie j~k ptactwo dzikie na zie- mielonej.
mywać na parze. Z pozostałych kadłubów
mi, a tak przebll'gle umiały ukryć je w ciewybrać wnętrzności, przefasować je przez
L Buczwi.,.zski.
niach i zarośli1Cb, tyloma fortelami zmylić
sito,
a po dodaniu trochę puree z kwiczolek. weter.
czujność poszuktljących, że ani gajowy do·
łów zaprawić solą i korzeniami do smaku.
Pranie czarnych pończoch.
syć w tym wz~t ~dzie sprawny, ani ich wlaKości posiekać drobno, włożyć do smaku,
śni mężowie-kclory nie potrafili odnalPŹĆ
w którym się słomki dusily, podlać trochę
Często się zdarza, że czarne pończochy
samiczych kryjl)wek; znalazly się jednak po kilkakrolnem wypraniu nabierają koloru buljonu, a po dobrem podgotowaniu przezwier7ątka, o wiele mniejsze od gajowego
zielonkowatego. Chcąc temu zapobiedz, trze· fasować przez serwetę, zaprawić trochę
i jędorów, ale zręczniejsze- prawdopodob- ba je prc1ć w mydle, zawierającero w sobie i wysadzić do należytej gęstości sosu.
nie łasice alb() wiewiórki, odnalazly gnia- bardzo malo sody, a przy os t ałniem pluka·
Osobno odrobić grzanki w formie kotlezda, wygryzały w j:łjach dziurki i wypija · niu dodać do wody Jyżkę mo~nego octu. cików, w środku wyżłobione nieco, i koszyly 1.awarlość.
Nie trzeba ró\\"nież prasow:::ć tych pończoch czek napełniony gorącem puree, odroliiobardzo gorącem żelazem, z" laszeza jeżeli nem z kwiczołów, odekorowanem truflami
Tym sposobcr11 wiE'le jnj straciłam.
Z z ach owani:l l(ę indyczek należaleby wno· są jeszcze wilgotne, gdyż to wlaśnie nisz· i lapkarni slomek. Na każdą grzankę kła
dzie się nieco farszu z wnętrzności, przyczy ich kolor.
M. M.
sić, ii w lE'sie, oc;;yszczonym dokładnie z róż·
rządzonego jak wyżej, i po jednym kawałku
nych l'irapieżni~chv, moimaby samicom doRdzawe plamy.
na wierzchu, udekorowanym truflami. Grzazwolić zakl'adanifl gniazd na dziko, gdyż wro ·
R
1
izawe
plamy
na
przedmiotach
z
metali
nki te opierają się citńszym końcem o kodzone ich instyrJkta rlosłatecznie je ku temu
usuwa się przez włożenie ich do miski szyczek !;Łojący na środku pólm iska i otausposabi ają;
~dzie jednak
wytępić nie
7dolano ta . ic, wiewiorek, lisów i t. d., to dla z naf1 ą. Jt'ieli przedmiot jest zbyt duży1 to czają go w kolo. Na dole pomiędzy każdą
znoszeuia iaj i wylęgu młodych trzebaby trzeba go obłożyć ścierką, moczoną w naf- parą grzanek polożyć pieezarki duże odrowynaleźć
odpowiednie zabezpieczenie w cie. Gdy lak pozostanie j eden albo dwa bione i naszpikowane truflami; przed samem zaś wydaniem do stolu polać cokolwiek
miejscu, przezi1tJczonem dla wychowu mlo· dni, a plama jeszcze nie zginęł::>, w takim
dych, do cze~tJ po nauce ze szłoroc znej razie nalt· ży prZ) kladać na nią mieszaninę lekkim glasikiem, a sos podać w sosjerce.
z soli i gorącego octu, a następnie piukać
T. K.
w tym roku si~ zabrałam, a wynikiem po·
starannie
w gorącej wodzie 1 obcierać fladzielę się z ogMern w jesieni, jeżeli Bóg da

m:

!
.i

Przepisu kulinarne,

Ratlu i mskazómli.

doczekać.

Pod względel)1 sposobu życia w lesie, indyki solońskie, t>ół dziko w swej ojczyznie

*) Wyszczególni~ podręczników weterynaryjnych
znajdzie Sz. Pnni w "Odpowiedziach Redt~kcJi".
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DYSPOZYCJA OBIADÓW
na· caty

tydzień.

Niedziela. l. Buljon z

tapioką

i paszteci ka·
mi, comber cielęcy z jarzynami, file z sandacza z
ostrygami, kurctęta pieczone z salatą, galaretka
z wina.
2. Rosół z pasztecikami, cielęca pieczeń z kompotem.
Ponledziałek. l. Zupa pomidorowa, ryba
w galarecie, indyk pieczony z sałatą, selery z wa·
lagą, pianka z jabłek .
:>. JJarszcz z uszkami, pieczeń huzarska z jarzy·

znając!l.

dobrze krój su'den i

st~)cio

bie· t

- potrzebna do trojga dziePI w wieku okolo
l lizny
10 lat. Pensja 15 rb.
i
utrzyOferty nadsylac po •i adr. J. Makowiecka,
l manie.
Szatawa, gub. Podo l$ka.
m!Psięczoie

całkowite

Potrzebna 8lużąca mtoda, zdrowa, któraby bardzo dohrze znała prani~. prasowanie i szyciP. Adres:
P. Z. Jaroszyń ska, wieś Dzwonicha, p. st.~Goiewań,
gub. Podolska.

ODPOWIEDZI REDAKCJI.

llallli.

Wtorek. l. Zupa ogórkowa, kotkciki z mózgu z gr,osr.kiem, slomki pieczone z s11latą, krem
pomarli nczowy.
2. Krupnik polski, zrazy zawijane z kartofelkami
i k~pustą.
Sroda. l. Zupa cebnlana, rzepka faszerowano.
z szynką na zimno, cie lęcli pieczeń -z sałatą, budyń
z bułki.
2. Szczawiowa zupa, sznycle z jajkami.
Czwartek. Zupa z jarzyn, pasztet na gorąco
z sosem kaparowym, schab pieczony z sałatą, Ie·
gumlna cytrynowa.
2. Zupa rumiana z kluseczkami, kiełbasa z kapu ·
stą i kartofelkami.
t Piątek. l. Pure z ryb, lin w galarecie, sos
majonezowy, sielawy smażone do cytryny, budyń
czekoladowy.
·
2. Zupa kartoflanka, makaron zapiekany z serem.
t Sobota. l. Zupa z piwa. pierożki leniwe
z s~ra, karasie smażone z sal{\tą, omlet z konHtu·
ram1.
2. Kaszka na mleku, szpinak z jajkami, pyza z
konfiturami.

Rekomendacja pracy.
Znana literatka, osoba poważna, wykształcona,
wladająca kHkoma językami, w-yjedzie oa tr1.y mie·
siące Je tnie do :ta możnego domu obywatelski~go,
jako towarzyszka dorosłych panienek. Ares: Red.
"Dobrej Gospodyni".
Osoba w średnim wi eku, inteligentna, pragni e wyj e chać do jakichkolwiek wód jako tow11rzyszka
starszej pani, panienek, albo jako opie ~w nka dzieci.
Może takż e pomagać przy gospodarstwie na jakim
pensjonacie przez czerwiec, lipiec, sierpień. Adres.
Anna Wojciechowska, Kalisz, ul. Marjańska d. Suleńskiego, 2 piętro.
Młoda francuzka, która skoń c zyla pensję w Krakowie-poszukuje miejsca wychowawczyni. Wymagania skromne.
Młod J, inteligentna panienka, znająca naj wykwintniejsze roboty oraz krawiecczyznę, posiadaj ąc a
odpowiednie świadectwa, poszukuje miejsca na peu·
sji lub w domu prywatnym.
Niedawno przybyla ze wsi, młoda, h.teligentna
panienka-poszukuje miejsca w jakim sklepie, lub
do dzieci.
Znająca dobrze swój fach krawcowa wyjedzie
na wieś, na lato.
Rolnik w sile wiPku, żonaty, bezdzietny, energiczny, obeznany wszechstronnie z gospodar.Hwem rolnJm, hodowlą inwentarza -pos.wkuje posady rządcy
od lipca. Wiadomość w Zgierzu. ul Zagrza ńska
Nr. 190 dla I. B.
Potrzebna francuzka, w wieku lat 30, na wif'Ś na
czas miesięcy letnich dla towarzystwa do doroslPj
panny. Wymagany dobry akcent oraz taktowne
i poważne zacbowanie się.

• Nauka prasowania i prania".
Pp. A. Dobrzyń•ka z Czeladzi, Frejmark ze Strzegowa, Tremb ick i z Łorl"icza, Szymanls z Obolnik,
Długolęcka z Bałty, Poraj Tylu11ński z Lublina, J
Cielec~a z Łygradzi, W. Kunfg iel z Czet·wonego B oru
Dembińska z Chełma, hr. Mleroszewska ze Stomnik;
R. Jaśk ewicz z Zamościa, A. Tom3SZ(Iwska z Lipow·

ki, Leśniewicz z Kudlou·iec, w. Łozińska z 1\tarcinówki, M. Krcp 1 ń • ka z Sompolna, S. P eńkows '· l z
Odesy, E. Goldberg z Horeszt. S. Brejer z Stawgorodu, z. Tulowska z Andrzejrwic, Zacharewlcz z
Konstantynq_u:a, S. Daukszyna z l.foskwy, J. Styczakows ka ze S>~itóu·ki, T. Chomętowska z Gorochowca,
A. Morino z Suwałk, J. Jacyna z Kopały, W. ~ elca
z Poniewieża, W. Rudn ·cka z Bolszo.i Klitny, Dr.
Koc h z Międzyboia, T. Krajewski z Woli B .,chaw.
skiej, S. Krasuska ze Swinobycz, A. Szprynger z An
drzejewki, J Wlnn cka z Leśkowa , Z. Romanóuk z
Kmśnosiołki, M. W enoźyńska z M.itawy, J. Kwaśn ' c·
ka z Owrtłcza, 1<. Broukle"'iCz z Komat·o1ca, O. G;edgowd z Wornolawek, B. Kłopotowaka z Paniutina,
M. Chorbkowska z Lanckoronia, M. Makarow z Proslcirowa, P.otrows~a z Ornian, M. Ś ~vlerzawska ee
Zbilntki, A. Olszewska z Gra1łiyszek, ll. Przykucki
z Pttet·sburga, W Gut<owska z Gutkowic, l. Pr t egallńska z ClwjPńca, J. Sa~icka z Kiejdan, M. GaJews~a z Tałalaja, L. Czernecka z Radoszou·ki, H
Dąbrowski z Matego Czerniatyna, E. Ta ńska z Warnawinrr., J. Braj czdwska z Szyszkowic, Winnicka z
Sarnak, W. Zapolska z Ostołopo~J. Z. F. Koskówna
z Krzyutofówki, M. Słom • ńska z wołożyna, G. Kaniewski! z Chabarowbka, E. Rże r żallek z Dmit?·ttszkou;ki, M. Nowacka z lwanisk, S. Szalawska z
Czudinowki., M. RewkOW ICZ z Salicy, M. S~u~u z
Gernigou:a, E. Jaworawska z Moskwy, M. Brzozowska z Kamier,iec-Podolska, K. Dul 'ew tcz z Macktm,
M. Kleczyński z Lewady, S. Niemczynowicz ze Sczu
czyna, M. Ka.mienl ecka z Bałty,. Keller z D1·ozdou:a.,
P. Urban z z..wek, B. 'Nanio z Zerocina

Ksiązka wysłana. Nie wysylaliśmy za zl\liC7.Pnie n
pocztowem, gdy z koszta taK. iej przesyłki równał) bY
się wartości samej ksią ki. Upraszamy prt.eto te
osoby, które odebr11l:y ks~ a me zaptacil:y za
nią, zamawiając: .za zal,~t.eoiflm", o nadestanie markaUli 22 kop.

Śpiew i Muzyka.
Zwolenniczka muzyki fortepianowej w Piotrkowie.
"Kiedy ranne wstaj~ zorz~" (slowa KarplńskiPgo)
na 4 glosy - 50 Kop. "Zyli sobie dtiad l baba·
(muzyka Moniuszki) na l glos i fortepiao-40 kop.
Pi eś ni "Wszystkie nasze dzie:~ne sprawy", "We so~ y
nam dziś dzień nastat', n Gorzkie żale przybywaj ·
ci e" - oddtielnie wydanych niema, są tylko w śp i ew ·
nikacb. Wszystt<ie te wydawnictwa księgarnia Ge·
bethnera i Wolffa może na żądaole WJ3lać.
Za wyrażon~ .jak najgl~bsze uznanie dla tak po
u:ażnego pisma, jakiern jest .Uobra Gospo lyni" i zy .
czauia ~oby jflk 11ajsze1·zej się rozchodziło po świecie
i przenika/o pod strzechy 1vszystkich naszych gospodyił!~ - serdaczule dz1ękujemy.
V.

Podręczniki

weterynaryjne.

Prenumeratorka z Lel!·ady Do najlep zych "pod·
ręczników zaliczają się: • Weterynarja" p. Kotlubaja l świPZ\1 wydany doikooaty podręcz uil< napi·
sany p. Leo11a Buczw1ńskiego.

Środek przeciw pie~om .
Na piegi lekarstwa, zupPlnie usuwającego to zło,
niema. ą tylko środki mniej więcej z~tpobiegające
temu meuo., t:ll kowi skóry. Z dowowycb środ~ów
poleci ć mozemy nast~pujący: 28 gramów kamfory
spro zkowanPj rozpuSI}iĆ w 112 gramach czyst.ej
świeżej oliwy stoiowej na wolnym ogniu i miPszaniuą tą nacierać na noc miejsca, dotkuiętfl piega.oli.
Ze środków, wyraiJianych p•·zez specjalistów, polecić
możemy jPdyoie: paryski Lait anteplullique i krajowy Ltmol. Oba te ·rodki p owoduJą leK.kie lu <zczenle skóry, lecz " laśo'e to wywaluje częściowe
wygubieuie piegó 1v. Dla cery pr··paraty te nie są
szkod iw e zupetnie; zost.a.ty oue przepro ;vadzoae
i zatwierd~one przez Rady lakarskiP.
Najlepst.ym srodkiem zapobiegawczym pr t~eciw
piegom je~t używanie podctas pienvszych latuich
sloueczoycb do.~i woulki z grubej szafirowej gazy.

Kuchnie

przenośne.

P. M zgier z Loktia Kuchnie prz eoośoe bywają
rozmaitej wielkości l rodtajów: ręcz 1e i na kdar h,
gazowe, do węgla, naftowe. O.:zywi ·0ie rlla S11.
Pana nlljodpowiedoiPjszą byłaby kuch nit\ na! to Ą' a
lub do węgla, gdyż gazowa ma zastosowanifl tylko
w miasta \h, które ośwleLiaue są gat.em. Kuchnia
o trzech faj~:~rkacb do węgla kosztuje i:l5 rb. o rozmiarach większych - 45 rb. Kncbn'a emaljowaoa,
wykwiutna kosLt 1ja 125 rb. Dostać można w skiadtle Zabokrzecklego, Mars:.;: al <O wska Nr. 124.

Czyszczenie przedmiotów polerowanych.
P. Brzez... Do czyszczenia przedmiotów polPro·
wany s!uży pruszek do niklu (15 kop. pudetko). O Il e
palttura jest już wytartu, to nal ezy prtedmioty oddać do ponownego poMurowania, gdyz c'lyszczenio
ule nie pomożo. Artykul l. Paol zustal przyjety
i c1.eka tylko na swoią kolej.
•
Prenumeratorka z Zalesia. "Exslcatorn" do wygubienia grzyba domowego do~taoie z. Panl w skła
dzie aptect.nym Różyckiego, Krakowskie Przedmieśc i e Nr. 17. Cena puda 8 rb.
Płamy

od

żelazka.

P. J. Tyszl<o. Plam, których pny czyną było pny·
palenie zelazkiem, usunąć zwykłem! środKami do
wywabiania nie można. Jedynym środk i em-oddania
suk:oi do przefarbowania.
W sprawie służ ącej podamy stosowne ogłoszeui<~.
Szkoda, że St. l:'ani nie podula od razu warunków.
Ksiązeczka wyslant\.
Prenumeratorka z protoincji. Przeolsy p. LubiC70·
wej będą zamieszczone w miarę potrzeby i miPjsca
w naszem piśmie.
Amatork' kur. Młynek do mielenia ko ·c! dostać
mozna w sk!o.dzie A. Grodzki ego Senatorska J'W 33.
Kosztuje 45 rb.
Za adres podany w liście serdeczni e dziękujemy.
Znany nam byl przedtem, obecnie jednak wiedzac,
że n:;ożemy tum przyjść z pomocą będziemy, tę staruszk ę gorąco polecali, oczywiści e spraw . lziw~zr
uprzednio dobroć towaru.
P. Aszurkowa F1rma, o którą Sz. Pani, zapytuje
przesyta próbki na żądanie.

PENSJONAT

Walerji WALEWSKI EJ
Bracka .M 13 róg Alei Jerozolimskich.
Winda. Telefon domowy - miejski 2969. Jas·
ne przewiewne pokoje od l rb. Wytworne utrzy ·
manie caladzienne od l rb. kop. 50. Kąpiele. Pry·
sznice
51

TREŚĆ: Rozstrzygnięcie naszPgo konkursu gorsetowego. - Z koła Ctytelniczek l Ctytelników. - Żródlo mltldości. - Ławeczka do pi elenia. - Jakie gęsi
odpowiednie są do chowu na większą skalę. - Indyczy noc]Pg w JesiP. - Rady l wskazówki. - Przepisy kolioarnfl. - Dyspozycja obiadów. - Rekomendacja
pracy. - Odpowiedzi redakcji. H.eklamy. - Ogłoszenia. - Dodatek obejmuje: - Opis rycin. - Wiosna. - Ostatnie słowo . - Bez wiary. - Basia. ·
ltóżoe wiadomości.

KAKAO · DRIBSSEN
Dostawcy Dworu Holenderskiego Rotterdam.

89

J~~t pi~r~~~ł\
wszechświatową marką.

Byle mniej

cierpieć!!!

a cierpleniem jPst, gdy komu dokucza rupturo., a. na to znajdzie wielki wybór
ule!JSzonych Drahera bandaży rupturowych z uader miękklemi p l' lot:~mi gumoweroi
.Reforma" (no11 ość), oraz elastyczne bez sprę7.yn (systPmów własnych i innych l oraz
pasy brzuszne pępkowe 1 Inne, nie tamujące ruchów i nie ugniatające, a są dopasowywane przez specjalistów w ZakladLie Juljana Drehera, Szpitalna . · 6.
Tamże: Poń czochy e1astyczne, Wyprawy pol:ogowe, Katetery, Iry~atory, Prze~ aski damskie z poduszeczkami,
rodki ochronne gumowe i pęcher;-:owe (Preservat!fs), GąbPczki zabezp. Pessarja l t. d. (Dla pań pokój z oddzielnem wejściem z bramy, z uslugą kobiecą, przy udzielaniu praktycznych wska~ówek).
Narzędzia lekarskie, Okulary l Binokle w największym wybort~e i t. p. i t. p.
Cenniki !lustr. każdego działu wysyłam po otrzymaniu 10 kop. markami.
Wysylka pocztą za zaliczeniem.
128
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Creme Simon

~agazy:n. E]. :J:....OT~
Krakowskie-Przedmieście

9 m. 4.

preparat z zapachem wytwornym nieulegający
wcale zepsuciu i
służący do udelikatnienia skóry używa
się zamiast Gołd Cr~ 
mu. Puder Simon,
oraz 1\'lydło a la Cr~
me Simon maj ą tenże sam wykwintny zal uzupełniają j ~go
39

poleca Nowości na sezon wiosenny. Nie placąc wygórowanego komornego, jest w możności obsluż} ć Szan. Klijentelę dobrze i tanio.
Przy magazynie otworzoną zostala pierwsza w Kraju przez
władze zatwierdzona Szkoła dla modniarek i dla kwi<1ciarek z pensjonatem dla zamiejscowych uczennic. Bli ższe szczegóły udzi elane
są na miejscu.
140

n~oo
l o -+
~........,. •• e.JI
IL~..L..&.1

eJ·" sklPpowycb
od reu
••

Nożne

od rb. 18.

59, Faubourg, St. Martin

od rb . 24.

P ARIS.
detaliczna w magazynach
fryzjerskich, perfumerjach l aptekach.

Gwarancja na 5 lat.
Skład

Maszyn do Szycia

Najlepszy przyjaciel

w
Marszałkowska
Cennik ilustrowany wysyła się BEZPŁATNIE.
UWAGA! Pierwsze źr ó dto tej branży. .
146

l

Niezbędny

pośwl~cony

się

PEDAGOGICZNY

Broszura D-ra de
Barre o winie

szczególnie dla matek i nauczycieli domowych.

Zamieszcza artykuly te ontyc;me ze wszystkich dzir l ów pedagogjl i wska·
zówkl praktyczne dla wychowawców. Wychodzi rok 23-ci.
PRENUME RATA kwartalna: w Warszawie rb. 1,50; z przesyłką pocztową rb. 1,75.
102

St.-Baphael
Jako

pożywnym

wzma

cniającym środku,

Fabryka Nawozów Sztucznych

,,PUDRETA".

WYSYŁA Sif; NA ŻĄDANIE.

'-•i/1

POLECA pod z:łsi e wy wiosenne: " pudret ę " z zawarto ś ci ą
~~% azotu i 15 % kwasu fo sforowe go, składaj ąc ą s ię z odchodó w ludzkich, krwi i k o ś c i mielonej. Nagrodzona medalem, - jako znakomity nawóz na każd ą gleb ę .
15<'

Główny skład

przypominamy W. Paniom
wytworny smak Maggi do
wzmo :nienia wszelkich postuych zup l sosów. Buljon
Maggi w kap s ułkach natychmiastowo rozpuszczaj ą cych
się w ukropie.
lOt
Senatorska 29
~Y o bec dr o żyzny mię s a
Gosp ~ dyn i um l polecamy

W. Jacobson i l. Jamnieki

w podwórzu

Nienta podariej bielizny
Kto używa amerykańskich wyżymaczek "Gloria" z marka,
fabrycwą .mowa Jnd;anina".
_
POLECA T AK OWE JAKO NAJLE.PSZE

Errtil TREPr-rE
Marszałkowska

Skład naczJń

Nr.

I

47

kuchennych i gospodarskich.

Sprzed&z na raty i

Cenniki

2.łl gotówkę.

bezpłatnie.

wyśmienity.

Compagnie du Vin

Warszawa ulica Fok sal N!! 16.

MAGGI

smak jego jest

. l0

Saint-Raphael
I3o Valence, Dróme, France.
ostrzega się przeciw podrabianiu.

Szpitalna. Nr. 6.
Tamze: Aparaty l przybory fotograficzne, Lornetki, Termometry, BaromeLry; Dzwonki elektryczne l wszelkie
przybory, Bandaże ropturowe najnowszych systemów, Nartędr.ia lekarskie,
Środki ochronne (Preservatifs) gumowe
l pęcherzowe (nowości), G~beczki zabezp., Pessarja, Wyprawy połogowe,
Irrygatory. {Dla pań usluga kobie ·
ca). Suspensorja, szpryczki l t. d. i t. d.
Cenniki każdego dzialu po otrzymaniu
10 kop. markami. Wysyłka pocztą za
zaliczeniem.
129

Ogród w Lu bojnie E
posiada 1 wlelklsj Ilaści da sprzedania:
Maliny powtarzające- kop~ rb. l k. Pozio mkl mies ięczne
" " - " 50
Trusk. wlelko·owocowe " ~ l " Narcyzy białe
" " - • 60
Fijolki powtarz ające
" " l " 50
Opakowanie po cenie kosz tu
Adres: S . K. Lt1bojlłll. p. CzęstoelloLą

br. K,ablowakl.

.BŁyski"

. . . . . . l
. . . . . Poezje . . . . . . Dla biorąry h wszystkie
razem-50 kop. ustęp ~ twa.
"Gołębice"

rb. 80 kop.
" 60 •
" 60 "
trzy książki
154

Ciechocinek

Pensj.onat doktoroweJ Aleksandry Sa~ic kiej w willl .Konstancji"
świeżo odnowlonPj, urządzonej wygod·
nie: kut hoia zdrowa i smaczna, opieka
dla cłiorycb i mlodziAży, wspólny salon,
fortepjan, pisma. Ceny bardzo umiarkowane. Zamawiać do 15-go maja. liiokoto vs ka 7 A, od 10-ej -l-ej i od 5-Pj7-Pj, później Ciechocinek.
123

Uo sprzed;tnia.
w majątu Kochanowicze 155
Flaryce szparagów
. S ol e żoa glowa"
największ e i najlepsze . . . . . l ,000 szt. 8 rb.
Flance truskawek
,Albert v. Sachsen" . . . . . 1,000 " 4 "
Listy i zamówienia proszę adre · 1
sować : st. Oris•a, WitPh•kiej gub, w
Kochanowiczach Mm:ja Chrap01ricka.

PIERWSZORZĘDNE

BIURO NAUCZYCIELSKIE

Antoniny Piaseckiej

111 t
· poleca nauczycieli, nauczycielki,
:
sprowadza. cudzoziemki.
:
Warszawa, Krak. Przedmieścle 38. \

!l

1. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... .... . . . . .. .. . . . . . . .. ;
Bieliznę damsk:~ skromni Pjszą i bar·
'& dzo st r OJ ną, ręcz
szytą po cenacll t1t11iarkou:anych

nie

~. Bi~ rnack a

Dr. Zd. Dobrowolski
choroby gardla

flOM

i uszu

o~ ~-1 pp. ul. Warecka 9
AuguałJil

Jerzego Orwicza:

poleca.:

142

Redakler l Wydawca:

UTWORY

zapewnia oczom każdy, kto używa Okularów i Pincenez ze wzmacniającemi i
konst>rwuja,cemi Ezklami, gdzie w5bór
11aj większy, a ceny najniższe w zakładzie

JULJANA DREHERA

żółta,

FERD.MULHENS,RYGA

jako:

toniczne, wzmacniające 1 pomagające trawieniu.

wychowaniu domowemu i szkolnemu.

i

uznana od lat wiel.u, jako
znakomity środek upiększający, do mycia twarzy, utrzymania świeżości, oraz do
usunięcia piegów i wszelkich
nieczystości skóry.

żołądka

Vin ~'in~-R~~h,B\
rekomenduje

PRZEGLĄD

biała, różowa

Sprzedaż

B. RABINOWIOZ
Warsza a.
121.

Dwutygodnik,

łł2 4111
WODA LILIOWA,

l. SIMON _

Maszyny do szycia syst. Singera
Ręczne

ElłUdehYS

Telef.350~

156

Jerozolimska 51 (pierwsze piętro).

Druk .Guety Rolniczej" (W . Mustelewlcza), Zlot& 24.

louu..o U•••JPO» Bapmaaa 7 Arrpi1a l9C4 r.
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