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~ KilKa uwag ~e~agogiczn~cll z rowoUu naszego KonKursu gorsetowego. ~
---~0~--

Jeżeli

trudno jednostce zwalczyć złe przyzwyczajenie, przywarę lub nalóg, o ileż trudniej wykorzenić te chwasty z danej
sfery społecznej, z szerokich warstw ludzkich, gdzie się zagni~ź
dziły, ustaliły z biegiem czasu, nabrały pozorów tradycji, słowem
zyskały sankcJę zwyczaju, od którego się nie odstępuje. Zdaje się,
ie cala psychologja utrwalania się szkodliwych przyzwyczaj eń jest
_właśnie podatnym . -gruntem, na którym rosną i rozwielmożniają
się wady narodowe. Niech tylko jakieś zlo, z którem nam wygodnie, trwa nieco dlużej, już je uważamy zą konieczność, za rzecz
niewzrus~oną, a nawet rozsądna krytyka budzi protest i oburzenie.
_Takich właśnie osobliwych, ujemnych przywilejów używa od
dawien dawna-gorset, nie mający żadnej za sobą za-sługi, a działający od wielu pokoleń bardzo szkodliwie na zdrowie kobiet
europejskicłi. Walczono z nim od dawna, jak dotąd, bezskutecznie. Rozsądek jednak, prąd szlachetnego postępu, przerażenie
w końcu, jakie wywalać mogą najświeższe statystyki ludzkiego
stanu zdrowotności, będącej w rozstroju, jeżeli jeszcze nie w upadku, nie dadzą jednak ~amilknąć rozumnej działalności, która przecież ciemnych oświecać, nieumiejętnych pouczać a - rolodzież od
błędów iich skutków zachować powinna. Naszkonkurs gorsetowy tak
szczegółowo przeprowadzony na przestrzeni przeszło roku, a streszczony w _numerze poprzednim .Dobrej Gospodyni", dał .niewieściemu dojrzałemu światu typ gorsetu, który mogą bez widocznej
szkody nosić osoby, ·. już koniecznie pragnące gorset w swym
ubiorze zachować.
Z dorosłymi - trudna walka, każdy jest panem swej woli,
a niewolnikiem przyzwyczajeń i czyni dla siebie jak chce. Ale
z miodem pokoleniem nie możemy c:z;ynić jak chcemy, lecz tak
jak trzeba i wskazuje obowiązek wychowywania. ludzi zdrowych,
normalnych, przygotowanych do pełnienia swych własnych zadań
życiowych. Kwestję tę, bardzo s.zeroką, na dziś zastosujemy tylko do
koniecznego uchronimia że1iskiej młodzieży od gorsetu. Mojem zdaniem, dawanie gorsetu młodej dziewczynce 14-o _i J3-letniej, ba, nawe_t zdarza si~ 12-letniejl jest -po prostu-barbarzyństwem, jest zamachem na jej cały organizm, j est przekształcaniem jej calego
ustroju, stalero przemieszczaniem czyli tak zw. "dyslokacją .. wą
troby, żołądka i trzewiów brzusznych, jest to poprostu dobrowolnie a lekkomyślnie urz11dzana: "zmiana stosunków anatomicz-

nych w jamie brzusznej 11 i to urządzana w epoce rośnięcia, w epoce
rozwoju!
Tyle o tern pisano, że chyba matki musialy już choć
część tego przecież odczytać, no, i wziąć pod uwagę, rozsądzić sumieniem? Stawiam tu znak r.apytania, bo w praktyce widzę co
innego. Ponad więc rozsądkiem i obowiązkiem góruje- zwyl!zajl
Dziewczyna podrośnie, chwała Bogu, trochę tęższa, okazalsza,
bujniejsza, oho! już kładą jej gorset, sznurują, zaciskają biedne
stworzenie; krew jej źle krąży, płeć :;ię psuje, nosek się czerwieni,
przychodzą zaburzenia żołądka i inne przypadłości ostrzegające
nic lo! musi gorset nosić, bo tak już jest na świecie; musi siq
przyzwyczaić, jak mnie jedna z pań objaśniała, bo potem toby już
gorsetu wcale nie nosiła! A cóż to za wyborny sposób wykorzenienia gorsetu! Niech nie no.szą dziewczynki, nie będą nosiły
kobiety, bo się - nie przyzwyczają. Cóż, kiejy noszą!
\V czasie trwania naszych prac konkursowych starałam się
zapoznać blisko, dotykalnie, praktycznie, jak też to jest z noszeniem gorsetu przez dziewczynki i mlode panienki. Rozmawiałam
z matkami i z przełożonemi pensji i doszłam do wniosków bardzo
smutnych, wysnutych z szeregu faktów zupełnie typowych. Gorset ma takie uznanie przez matki i przez młode d żiewczyny, że
istotnie walka będzie lrudna, ale lekarstwo się. z.najdzie z biegiem czasu i z postępem oświaty. Uważam bowiem dawanie
gorsetu rosnącym panienkom - za dowód po prostu ciemnoty,
a to dopominanie się o gorsP.t młodych dziewczyn za upór
i przedwczesuą pretmsję, która nie rozróżnia jeszcze, co ladne
a co śmieszne. Wbrew więc ciemnocie i uporowi Łt·zeba walczyć
wytrwale, bez zniechęcenia, na podstawie ciągłego podawania
smutnych dowodów; utopję-trreba pokonać rzeczywistoś cią hygienicznych zasad. Oto co w . tej mierze mówi jeden z najwybitniejszych znawców sprawy gorsetowej u nas Dr. C. Barszr.zew<>ki:
Gorset przez stałe używanie w szeregu pokoleń sprawil to,
iż dzisiejsze· kobiety, wskutek niedokładnego wyrobienia uktadu
mięśniowego wogóle, a w szczególności mięśni kolu-m ny pacie,
rzowej, stale potrzebują pewnej podpory, którą znajdują, niestetyw gorsetach. Wojna zatem przeciw gorsetom winna być tak prowadzona, aby dziewczęta przez rozsądne i hygieHiczne wychowanie mogły być_ tqk wzmoc1ti01te, a ich układ mięśniowy tak dobrze
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setów.
Idźmyż więc prosto tą drogą, mech wycl~owanie nie da złego
przyzwyczajenia do gor.;;etu, a samo jego nienoszenie przyniesie nam
nadzwyczajnie dobre skutki, które w połączeniu z innemi usiłowa
niami wzmocnienia zdrowia dzjewcząt doprowadzą nas wreszcie do
typu ca!kowicie zdrowej kobiety, ochotnej do pt·acy, do trudu,
wytrwalej, cierpliwej i pogodnego usposobienia. Zdaje mi się, że
takiego typu nie wytwarza u nas obecne wychowanie dziewcząt.
Stają oue na progu żytia - za wątt~, za nenYowe, zanadto wymagające od losu, a za mało mogące wnie3ć same w arenę przyrodzonych obowiązków. Do tego poglądu doszłam w rozmowach moich z matkami i z panienkami. A oto teraz troski przełożonych
zakładów naukowo-wychowawczych. Te, jako osoby z natm·y
rzeczy więcej oświecone, wszystkie niemal są przeciwniczkami gorsetu, walczą z nim ile mogą, często przy pomocy powagi lekarza,
ale usunąć go nie zdołają, bo stoją wobec armji upartych dziewcząt, popieranyeh przez główny sztab nierozsądnych i słabych
matek.
Przeło~onej trudno wojować z wolą rodziców i jest sama
nieraz między młotem a kowadłem, chciałaby dobrze a musi
mimowoli przystać na zle. Przyznać trzeba, że są w Warszawie
pensje żeńskie, gdzie gorsetu zakazano uczennicom i najlepsze są
z tr.go owoce; lecz niepodobna wymagać takiego hazardu od innych. Zakaz gorsetu zraża w hardzo dużej liczbie uczennice
i znacznie umniej5za dochody i tak z trudem ciężką pracą zdoby ·
wane. Jest iylko jedna na to rada: Związek antigorsetowy wszyst-

kich

p1·zełożonych zakładów żeńskich.

Do takiego zwyczaju, do takiego, że tak powiem prawa będą
musieli zastosować i rodzice i dziewczęta, nie będzie ju7. walki
o dobro, lecz przyjęta zasada w programie szkolnym, a g iy
raz będzie ogólna wszędzie, to się przyjmie i ustali.
Obecnie zdarzają się wypadki, że panienka mdleje na lekcji:
okazuje się, że zanadto ściśnięta gorsetem nie może jeść przy
obiedzie, bo znów ści ś nięta; z trudnością pisze i rysuje, bo ściśnię
ta, mianowicie taka, która ma wzrok krótki i nachylać się musi;
nie może spać -bo ściśnięta, a sypia w gorsecie! Nie dość
w dzień ostrzegać przed tern fatalnem sznurowaniem, jeszcze
w nocy komisję rewizyjną trzeba poselać do sypialni, czy aby
nie śpi która z dziewczynek w torturze! Na obronę swoją mówi taka winowajczyni, że to "wyrabia figur«J 1'!
Biedactwo nic nie wie o ciężkiej chorobie, której się dostaje
z powodu noszenia gorsetu, a która się nazywa "Chorobą Glenard'a •, · polegającą na otŁuszczeniu i obwiśnieniu ws zystkich trzewiów brzusznychi Zamiast zaś wielu, wielu mniej potrzebnych
wiadomości, przydałaby się bardzo takiej uczenicy następująca
lekcja o oddychaniu:
Ciekawe są wyniki badań hygienistów, którzy dowiedli, iż
kobieta średniego wzrostu zużywa o 1/ 10 , o 1/ 5 , a nawet o 1/ 3 czę~ć
powietrza mniej w zasznurowanym gorsecie, niż bez gorsetu.
W przeciągu 12 godzin wdycha ona mniej o 576 litrów powietrza,
czvli LOOO z górą oddechów ginie nieużytecznie. Odbywająca się
w 'powyższych warunkach wymiana gazów w płucach-tlenu i dwutlenku węgla jest wielce upo~ledzona i w rezultacie prowadzić musi
do zboczeń w ogólnej przeróbce materji- bezkrwistości i otyłości,
powstających wskutek niedostatecznej dla ustroju ilości wdychanego tlenu. Takich wiadomości obowiązkowo powinrri się uczyć
rodzice, jeś li im ich własne wychowanie tego nie dalo, a raz
wiedząc, czyżby się odważyli postępować wbrew takim ostrzeże
niom! Sukienki czy mundurki panienek powinny być takie,
żeby nie wymagały żadnego sznurowania się pod spodem, wygodnie
wykonane i estetyczne zarazem, co bynajmniej nie jest niesię

W niedalekiej przyszłości- pop.amy w naszem pi~mie- modele
sukienki i mundurka dla panienki 13 - 17 letniej, które można
nosić bez gorsetu, a jednak "zgrabnie 11 wyglądać.
Do utrzymarria figury w pewnej obciślejszej foriJ!ie służyć
może płócienny dobrze zrobiony stanik z kilkoma fiszbinami, a zresżlą
sama sukienka tak powinna być wykonana, aby obok dogodności
odpowiednio uwydatniała linje.
,
Całą tę doniosłą sprawę gqrsetową, p i1e ona dotyi>zy młode
go pokolenia kobir.t, powinny wziąć bardw gorąco do serca
matki i wrchowawczynie. Dziala.lno~ć matek będzie jednak poszczę·
gólna i powolna, lecz czynny urlzia~ w reformie, podjęty przez
przewodniczki zakładów wychowawczych, móglb,y ogromnie doraźnie
wplynąć na szczęśliwy obrót kwestji. Taki wprowadzony w życie
Związek przeciw-gorseto:vy działał-by nieustannie na przewrót
w poglądach hygieni.cznych i byłby donrodziejshvem dla uczącej
się żeńskiej młodzieży. - Myśmy, jako redakcja pisma, poświęco
nego kobietom, uczynili co było w naszej mocy, aby s-prawę gorsetową oświetlić ze wszech stron. Dorosłym paniom, noszącym
gorset, wyprobowaliśmy okaz -- najhygieniczniejszy, a co do
młodych dziewcząt stawiamy
nasz stanowczy wniosek: żeby
wcale gorsetu nie nosiły do lat 18. Potem same nie zechcą.
Redakcja jednego pisma nie jest w stanie przeprowadzić
reformy, bo nie ma odnośnej ku temu władzy wykonawczej. Tę
władzę mają rodzice, ale jest ich legjon; nie można z legjonem
traktować, legjon nie może rządzić, zatem specjalni wychowawcy,
którzy mają władzę nad setkami jednostek, powinni się połą
czyć w działaniu,
a zabiegi swoje poddać pod najwyżspy
specjalny aeropag: Towarzystwa Hygienicznego.
Towarzystwo Hygieniczne tyle już dobrego wpływu wywarło
na poglądy zdrowotne w naszero społeczeńgtwie, że i w tym razta głos jego i opieka zasadniczo by sprawę postawiły i ze sfery
usiłowań i drobnych f.~któw wyprowadziły - na. · szeroką droAę
ogólnie przyjętego prawidła.
Rzucamy więc myśl utworzenia

S ekcji przeciw-gorsbtowej w Towarzystwie Hygienicznem, która·
by się stała ogniskiem dla rozsądnych rodziców i poparciem dla
wychowawców, w imieniu tej sekcji wprowadzających u siebie reformy w zakładach naukowo-wychowawczych.
W ten sposób . kamini.o ja poszłaby rain{ej, a postęp miałby
podporę

fachową i tak silną,
przeciw którejby się może już nie
buntowano.
Kobiety, chcąc iść drogą rzetelnego postępu, niechże prze·
dewszystkiem zreformują strój własny, warpuki cbdziennego życia,
niech się wyzwolą z teroryzmu mody i · :Łych .przyzwyczajeń",
które to niby "muszą" być tolerowane, a w istocie nie mamy dość
energji i odwagi i inicjatywy, żeby się z tej sieci wyplątać. Zostawmy chiokom ich tradycje zwyrodniania nóg własnych, zostawmy dzikim mieszkankom wysp Polinezji ich kolczyki w nosach,
tatuowane ręce i kolorowane zęby, choć one to przeciPż też uważają za "uświęcony zwyczaj", a my idźn1y naprzód; z peln,ym
nieskrępowanym oddechem w przyszlość, lepszą, bo zdrowszą,
silniejszą, zatem czynniejszą i obntszą w dobre wyniki, dla nas
samych i dla społeczeństwa.
Wychowujmy nasze córki tak, żeby im po nas została spu·ścizna nie tylko samych teorji i dobrych celów, ale koniecznie ja-

kiś

rzeczywisty grunt wprowadzonych w życie codzienne faktów,

jakiś pożyteczny !up z tego pola walki, jakąśmy podjęli,
przecież zwycięstwo, z tylu starć i doświadczeń wykwitłe.

odznaczyć się
.Tarło.

Różne środki,
wplywu.jące

na podniesienie dobrobytu naszych
wlościan.

(Ciąg

Jednolitość

dalszy.)

gatunków winna być stosowana nie tylko do pojedyńczej wioski, ale
o ile tożsamość gleby pozwala na to- powinna być utrzymywana w calych powiatach. Tak jak dziś znane są wspomniane
przez nas kalebasy, hodowane w Plockiem,
tak moglyby kiedyś dać się poznać sztetyny
czy renety złote, hodowane w powiecie
Miethowskim lub Jędrzejowskim, a w innych
znów powiatach z glebą lżejszą moglyby

jakieś

Nie krępujmy młodych organizmów ani rn1odych myśii; tylko na swobodzie rozwija ·się sila i odporność, hartuje się ciało
i szlachetnieje duch.
Szc~ęs1za.

możliwem.

Wlaoyslaw hr.

i

sady, założone z wiśni, czere-

śni lub śliwek.
Ponieważ
proponujemy

zaprowadzenie
i rozpowszechnienie sadów mniejszych przy
gospodarstwach włościańskich nie dla ich
wygody, przyjemności i przeważnie ich uży
tku, ale z celem wytworzenia handlu owocowego, mogącego rok rocznie dawać im
większe zyski pieniężne - zaczynamy zatem
nasz projekt od zakładania sadów, najpi.erw
z owocami najtrwalszeroi i najodpowiedniejszeroi dla handlu, a więc od hodowli jabłek.
Najwłaściwszym gatunkiem ziemi pod sady jabłoniowe jest czarnoziem tlusty, wilgotny, byle nie zbyt mokry. Ale sady jabło
niowe można zakładać wogóle na gruntach
pszennych, w ziemiach gliniasto próchnicowych i mułkowych - przytern w ziem iach
lżejszych na pófnocy, a cięższycu na połu
dniu.

Włościanin, zakładający sad, ·przedewszystkiem powinien obrać odpowiednie miejsce.
Sad taki powinien mieć położenie, obrócone
na wschód i południe, od pólnocy zaś i zachodu powinien być osłoniony. Osłonę t~
mogą stanowić budynki gospodarcze. Dalej
należy sad taki ogrodzić, bo u nas nie
umieją jeszcze uszanować cudzej własności,
gdy tymczasem w Poznańskiem n:e wiedzą,
co to jest płot.
N aj prak!yczniejszem i może najtańszem,
bo niewymagającem ciąglych reparacji,
a zarazem i najtrwalszem jest ogrod~enie
z żywopłotu.
Żywoplot można robić z głl)gu, z akacji
żóltej, ciernia, wierzby, agrestu i innych.
Zywopłot taki, jeżeli tylko będzie starannie z samPgo po czątku zaraz pielęgnowany,
to wieki całe trwać może (zwlaszcza z gło
gu bialeio).
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Głóg

zajęczy

z tego względu bylby
na żywopłoty, że jest on
rośliną kolczastą w plocie takim nadzwyczaj ściśle zrastającą się tak, że przebyć
go jest niepodobieństwem, a i wyłamywać
rękoma z przyczyny kolców prawie niepodobna. ~la on jednak tę kardynalną wadę,
że na nim rozwija się bardzo wiele s~ko
dników, które potem przechodzl! na drzewa
owocowe.
Na obranym pod sad gruncie zasiać należy w poprzedzającym roku łubin i przyora ć g••, aJy ziemię· zasilić w azot. Następnie z wiosną n~lP-ży _sadzić drzewka
owocowe w miarę tego, jak kogo sta{: kilkoldnie droższe, a lllogące dawać wcześ
niejszy dochód, lub też młodsze, więc tern
samem i tańsze, na dochód z których trzeba będzie dłużej poczekać.
Tak samo i przestrzrń, jaka ma być zajęta pod :;;ad, jest wzglę r. na.
odpowiednim

Włościanin żamożny, mający zwłaszcza
trochę gotóyvki uzbiercmej, zrobi dobrzf', jeżeli od razu poświęci na sad całą morgę,
gdyż jakkolwiek w pierwszych latach nie
będzie mial procentu od pieniędzy, wlożo

mierze
ptaki.

Goios1;yjki S!admlogrodskie.
Przed latami X, jak podanie niesie, pewna
z pod Klauzenburga przyniosła
do karczmy w Gorbo parę kur dziwnego
wyglądu. Miały nagie sino-czerwone szyje,
a na nich nisko po nad piersiami wąskie
kołnierzyki z pierzy.
Samiec mial na gfo·
wie zwykły prosty ząbkowaty grzebień, kokoszka · zaś czarną na łebku czapeczkę zresztą wzrostem,
budo .vą nie różnity się
niczem od wiejskich kur. Kobieta owa opowiadała, jako jej ojciec drwal znalazł raz
kurę, podobną do tej pary, przez nią przyniesionej, na jajach pod starym grubym
pniem nachylonym i czas jaki ś miał j ą na
oku. Nie płosząc, śledził ptaka, a gdy jaja
byly na wylęgu, zabrał z gniazdem do siebie i odchował kilka sztuk gołoszyjnych
kurcząt.
Zt·azu byly płochliwe, lecz z pokolenia w pokolenie stawały się laska wsze.
wieśniaczka

niekorzystnego

skasowałam

te

Gołoszyjki, istniejące dotąd jako odrębna
odmiana, zjawiająca się w Niem~zech od
czasu do czasu na wystawach w nielicznych okazach, nie znalazły zbytniego rozpowszechnienia między hodowcami i nie
obudziły
ku sobie gorętszego zamiłowa
nia.
Pomijają,c stronę praktyczną, kura ta z
punktu widzenia przyrodniczego należy do
ciekawych zjawisk. l·O Jako niewyttumaczony dotąd wyskok natury, naginający się
chętnie do woli hodowcy, fatwo utrwalony
doborem.
2-o Jako przykład udzielania
nam (że się tak wyrażę) przez przyrodę od
czasu do czasu pojedyńr.zych próbek swojej
produkcji, zostawiając nam możność pracy
dalszej. Podniesienie przypadkowego produktu do znaczenia rasy, jaką przedstawia ,,gołoszyjka 11 , ma swoje głębsze znaczenie, staje się jedną więcej wskazówką,
jak wielką. silą w hodowli jest dobór celowy.

nych w kupno drzewek owocowych, to jednakże w przyszłości sad da tyle, że nagrodzi stratę sowicie. - Biedniejszy kolonista
nie będzie w stanie od razu dokonać obsadzenia całej morgi, bo nie będzie mial kapitału na zakupno potrzebnej ilości drzew,

chociaż

i w tym wypadku radzić sobie momeljoracyjnym, jaki i wło
ścianom ma być wypożyczany. - Biedniejszy zatem włościanin,: posiłkując się nawet
pożyczką meljoracyjrrą w celu założenia sadu owocowego, musi tego dokonywać stopniowo, zaczynając sadzenie sadu do ćwierci
lub co najwięcej polowy morgi.
Ponieważ jest bardzo mało .odmian jabłoni, któreby jak śliwki. węgierki pyłkiem
wlasnym kwiatów zapładnia-ć się mogły należy zatem unikać sadzenia jednej li tylko odmiany - dostatecznem jednak będzie
użyć ich kilka.
·
Sadzić wybrane odmiany trzeba tak, aby
gatunki wcześniej kwi~nące byly sadzone z
żna kapitałem

kwitnącemi wcześniej później-z r oźniejszemi,

a z każdej odmiany wystarczy wziąć od czterech do sześciu sztuk: Sady jabłoniowe nie
potrzebują tak wczesnego zasilenia ich jak sady założone z grnsz, i o ile te ostatnie już
po 20 lata_ch potrzeba wzmacniać różnemi
nawozami - to sady jabłoniowe dopiero
po latacli 30-tu trzeba zacząć zasilać, zt·esztą zależne to jest od uprawy gruntu i jego żyzności. - Kiedy sad na tyle rozrośnie
się, że· drzewa stykać się będą koronami kiedy przyrost roczny znacznie osłabnie,
owoce zdrobnieją, a zawiązki owocowe spadaj ą Jub słabo się wiążą, wtedy drzewom tym
trzeba dać tak obfity zasiłek, aby wystarczyl
na lat kiJka.
Zdaniem wi el u specjalistów należałoby
wówcza~ ulżyć trochę drzewom, wyczerpanym wydajnoś ~ ią owoców. Należy zatem
w tym celu przy końcu zimy przerzedzić
gałęzie zgęszczone, wycinając wszelkie zdro ·
boiale a zostawiając tylko najzdrowsze
i najsilniejs.,;e; należy je skrócić potrochu
na obwodzie korony. Dalej nie tylko pień
drzewa, ale i gałęzie oskrobać i oczyścić ze
mchu jak najstaranniej i owapnować.
(Dalszy

ciąg nastąpi.)

Gołoszyjki

Sledmiogrodzkle.

*laściciel karczmy niejaki F'ridoli, zaciekawiony oryginalną powierzchownością pary
kur, nabył je, a nie mając wcale u siebie
kur, chowal je w czystości krwi. Potomstwo bywało różne z goleroi szyjami i opierzoneroi jak zwykle; te ostatnie usuwal: a
nagie przeznaczał do dalszego chowu. Barwy
były rozmaite, jak to bywa u kur wiejskich,
puszczonych samopas. Tym swoim doborem Fridoli, urodzony widać na sportowca,
doprowadził nagość szyi kur hodowanych
do pewnej stałości, lecz cechy t<>j nie
ub·walil w zupelności - o czem sama kilka lat temu miałam sposobność się prze-

Dobrzeby było zatem, aby kwestję tę nie
tylko hodowcy z profesji, ale i gosposie
jasno poj mo waty. Obronitoby to niejedną z
pań od przesądów, licznie jeszcze u nas
grasujących, a są one ciężkim balastem pracy
kobiecej.
Izabel/a Ryx.

Ja~ie ~~si od~owiednie są

do cnowu na
wi~kszą skal~.

konać.

W roku 1875 na wystawie międzynaro
dowej w Wiedniu pierwszy raz pojawiły
siQ goloszyjki w kilku odmianach o opierzeniu nie ustalonem, wystawione przez panią
Szeremley z Elisabetstadu, zostały na tejże
wystawie nazwane .Gołoszyjki S!edmiogrodzkie11 (Siebenbiirger Nackthiiłse) i nagrodzone bronzowym medalem.
W dziesięć lat później spl'Owadziłam z wystawy Peszteńskiej 5 gołoszyjek.
W okresie pięcioletniego chowu doszlam
do przekonania, iż po za odrębnością szyi
czerwonych, nagą skórą powleczonych, kury te nie przedstawiają żadnych szczególnych przymiotów, odróżniających je od
zwykłych kur krajowych, chowanych bez do
boru celowego. Golosć czerwonej, jakby
obdartej ze skóry szyi-sprawiała wrażenie
dla oka niemile, zwlaszcza podczas lata,
gdy muchy i komary obsiadały nieszczęśh
we wygorsowane kul'y . Koguty ową goli·
znę miewały do pół piersi; po zabiciu czę·
ści sino-czerwone wyglądały bardzo niepowabnie, nasuwały podejrzenie, że sztuki padły od epidemji. W końcu gdy koguty w bójce
otrzymywały krwawe uszkodzenia szyi, nieochronionej pierzami, zniechęcilam się do
tego malo estetycznego sportu, w żadnej

(Dokończenie.)

słabe żywienie wpływa na mniejszą
wydajność jaj, a stąd wczesne wysiadywanie miałam u siebie przykład dobitny. Kobieta wiejska przynio sła mi raz w marcu
do siedzenia kut·ę, o której mówiła, że
kura po zniesieniu sześciu jaj już zaczyna
siedzieć i że trwa to jnż od dwóch lat.
Kwoczka na razie mi się nadala i posadzilam ją na jajach.
Po trzech tygodniach oddałam ją właścicielce; ta w niespe/na miesiąc przyniosla mi ją po raz
drugi- znów ją u siebie nasadzilam i tak
do jesieni powtórzyło się to jeszcze trzy
razy. Stawato się to nakoniec śmieszne.
Uważ ,tjąc posiadanie takiej jednej maszynki wylęgowej za dobre, nabylam tę kurę
po o ·tatnim występie. Na drugi rok ży.
wiona wraz z mojemi kurami zaczęla się
wcześnie nieść ale o siedzeniu jakby zapomniala, niosła się i niosła. Byt dostatni
wyraźnie w głowie jej przewrócił, nie poczuwała się wcale do obowiązków, do jakich zostala przyjęta, dopiero w czerwcu,
gdy już w żaden sposób nieść się nie mogła, zachciała siedzieć.
Byłam jej
wprawdzie wdzięczna za naukę, ale za zdradę zaufania i odstępstwo głową musiała nad·

Jak

łożyć.
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Jest to w każdym razie ciekawy fenomen
bezra~owego
zachowania się stworzenia
wobec zmiany żywienia, jab materjal po·
datny do przyjęcia kierunku. A może tylko
przyroda w przystępie wesołości data tu
dziwnego koziołka?
Do wysiadywania jaj gęsich używam kur
ras: Kochin, Brahmy, Plymouth i Langshan
te wszystkie cztery rasy wyrobione są i pewne. Sadzilam także Orpingtony i Faverolle,
gdyż wielkość ich i opierzenie bujne również
się ku temu nadają ale modne te damy
mają swe grymasy i fantazje; przez pierwsze
kilka dni cieszą się jajami, okrywają je, gospodarują między niemi aż do przesady a naraz za kilka dni zaśpiewają sobie znaną kurzą piosnkę-pobudkę do opuszczenia
jaj i schodzą z nich poważnie, spokojnie,
ale uparcie, wracając do swych dawnych
zajęć,
nie okazując żadnej tęsknoty i żalu
za utraconem macierzyństwem.
Wierzę, iż obie tu omówione rasy, dziś
jeszcze nowe, dojdą do tego zrównania, co
dawniejsze, ale na teraz - i przynajmniej
u mnie tak się od kilku lat zachowują.
Jeśli którą zapraszam do siedzenia,
to
zawsze bez zaufania do ich· wytrwalości w
spełnianiu · przyjętych na siebie obowiąz
ków.
Błędne jest mniemanie i przeszkadza ono
w pracy, że gęś tylko swoje jaja rada obsiąść. Solennie zapewiam, iż niejednokrotnie najmowalam gęsi od kobiet wiejskich
i lącznie z mojemi sadziłam. Jeżeli doslala
mi się gęś, dobra nasiadka-doskonale jaja,
poddane od moich rasowych gęsi, ob <;iadła
i wylęgała bez zarzutu.
Znaczyć jaja należy, · ale tylko datą zniesienia, aby módz starsze jaja wpierw wysadzić-lecz
nie dla poznania, od której
gęsi jajka pochodzą, aby tejże samej jej
wlasne jaja podłożyć. Od lat tylu nasadzam u siebie gęsi, a jaja poddaję tP., które na razie posiadam, bez żadnej segregacji
i nigdy nie spostrzegłam, aby która dobra
nasiadka była z tego niezadowolona. Bywają gęsi, które na jajach grymaszą,
ale
takim żadne jaja nie dogodzą-bywają jednak i tak gorliwe w siedzeniu, że i na
kartoflach będą siedzieć twardo i kochać
je gorąco. Czyby dla takiej jajka od swej
siostry nie tyly milsze i więcej warte miłości od kartofli? Co do jaj kaczych to
samo istnieje u nas uprzedzenie - a jednak
widziałam raz kaczkę, któ1·a zginęła na kilka dni; znalazłam ją samą w krzakach, siedzącą uparcie na szyjce od stłuczonej grubej butelki, okrywającą ją puchem tak
troskliwie, jakby ta szyjka odkryta mogła
co najmniej dostać dyfterytu.
W ostatnich czasach rasy gęsi uległy
różnym przeobrażeniom.
Przed laty, jak
sięgnę pamięcią,
gęś Pomorska używala
pewnego wzięcia. Była to wtedy po wię·
kszej części gęś bialo-siodlata lub srokata,
w opierzeniu nieJwyrównana - krępa, zsiadła, z krótkiero podbrzuszem, większa nieco
od naszej krajowej i nieco nieśniejsza.
Wszelkie rasy nie kultywowane są szare,
samce zaś wogóle większą okazuią skłon
ność do przybierania barwy
bialej. Stąd
hodowcy specjaliści mieli możność miejscową gęś Pomorską szarą lub pstrą przerobić na białą-i po kilkonasto letniej pracy
wyprodukowano tak samce jak i samice
biale; nadto selekcją podniesiono wzrost,
wagę i mnożność. W tej nowej poprawnej
edycji gęsi, hodowane w Brandeburgji nad
rzeka Ems w blizkości miasteczka Emden,
naz~ano "Emdener Ganse ". ' Stąd więc
istnieje: albo zwykła krajowa wiejska gęś,
zwana po dawnemu Pomorską - albo zaszczepiona na starym pniu rasa poprawna
Emdeńska, i jako taka odbiera odznaczenia
na wystawach międzynarodowych, a skromna protoplastka Pomorska poszła w nie pa·

wach tysiące szkodników, powm1en usuwać
z tego świata lub przynajmniej pilnować,
aby kot nie odbywał wędrówek po polach
i ogrodach.

m1ęc.

Jedyna konkursowa rywalka Emdeń
skiej jest Toulouska sz'łra -którą Francuzi
niepomiernie się szczycą, upierając się przy
jej szarem opierzeniu, dowodząc, że w selekcji kierunku racjonalnego uwaga na barwę przeszkadza, że komu sen sprzyja, ten
będzie spal tak dobrze na pierzach szarych
jak na białych, a kogo sen omija, to barwa
wnętrza poduszki mu nie pomoże, że wszelkie naturalne rasy gęsi są szare, co i dzi·
kie gęsi stwierdzają, że opierzenie biale
bywało tylko przypadkowe nie rodzime,
a jako takie nie powinno kierować pracą
hodowców-w swym więc doborze ominęli
wzgląd na barwę
opierzenia, zatrzymali
pierwotną narodową sukienkę szarą i stworzyli ptaka wielkiej doskonałości.
Francuzi dumni są ze swy.:h szarych
wspaniałych Toulousów-a Niemcy ze swych
świetnych białych Emdenów-nam zaś pozostaje wybór korzystania z cudzej pracy,
co latwo nam tu przyjdzie; w którąkolwiek
stronę sięgniemy, ~awsze zostaniemy dobrze
obsłużeni.

Od lat j11ż kilku, a nawet kilkunastu, na
wystawach ptactwa wodnego w Hamburgu,
w Frankfurcie-na wystawach międzynaro
dowych w stolicach europejskich te d wie
rasy stale z sobą rywalizują, zachęcając
hodowców do dochodzenia do c9raz wię
kszej perfekcji. Dotąd żadna inna rasa
nie zdobyła sobie przewagi i nawet o nią
się nie kusi.
Dziś obie
wymienione rasy
zajęły silne poważne stanowisko,
z którem
ogół hodowców zwykł się rachować, i rzeczywiście we wskazanych JUŻ kierunkach
dobrze jest dalej pracować, chociażby tylko
utrzymrrć to, co ju'i zostało umiejętnie zdobyte. Szukać zaś tu czegoś nowego lub
tworzyć nowe rasy niema racji, bo to, co
jest, zadawala wszelkie wymagania i potrzeby-a że jak stare przysłowie mówi
"złej tanecznicy rąbek u fartuszka przeszkadza", niema więc co ·starać się o usunię
ci owego rąbka, który nie tu, to tam zazawsze się znajdzie, i równą jak rąbek może
stać się w pracy przeszkodą.

Rys. 2.
powyżej wykazanych win,
naszego "Maćka", przybywa
jeszcze jedna: niszczenie młodych drzewek.
Kot, ten znany amator karesów, bardzo
lubi po słodkiej drzemce wyciągać swe
członki,
opierając się przedniemi łapa m i
o co kol wiek i drapiąc przytern niemiłosier
nie (rys. 1). Spędzony z jednego miejsca,
idzie szukać innP.go i bardzo często wybiera sobje młode drzewka owocowe (rys. 2),
które smutnym swoim wygląd~m świadczą,
że · przyjaźń taka jest zupełnie niepożądana.
I rzadko bardzo domyślamy się, kto jest
sprawcą tej szkody.

Obecnie

do

obciążających

1

"Tropelin".

lzabella Ryx.

Koty jak o szkodniki drzew
owoeowyeh.
W Nr. 2-im "Dobrej Gospodyni", wartykule p. t. "Jakie szkody lub korzyści · przynoszą nam koty" wykazaliśmy, że nasz "Maciuś" w polu, na swobodzie-jest zwykłym
rozbójnikiem, którego każdy rolnik, dbający

Rys. l.

Pranie bielizny i róinych drobiazgów to
nielada trudność dla naszych pań -gospodyń.
Każda z nich stara si~, by bielizna wyszła
czysta, biała i niP.zniszczona, co niemale
trudności przedstawia, jeżeli weźmiemy pod
uwagę, że dotychczas stosują przy pt·aniu
rózne środki gryzące, jak: soda, potaż, chlorek i t. p. Obecnie udało się p. _Ernestowi
Knote wynaleźć środek, również jak tamte
skuteczny, a jednak zupełnie nie szkodliwy.
Wynalazek ten (opatentowany) pod nazwą
"Tropelin", wyrabiany pod postacią masy
miękkiej, przypominającej parafinę, zawiera
skoncentrowaną naftę, która nie pozostawia
po użyciu żadnego odoru. Sposób użycia
bardzo łatwy. W kwarcie kipiącej wody
należy rozpuścić 1/ 3 lub 2/ 3 Tropeliny, po·
czem dolewa się 3 do 4 kwart wody gor:tcej. W tak przygotowanym płynie bieliznę
się moczy przez noc całą, bez mydła i innych dodatków. Po wymoczeniu brud się
ocUącza, ulatwiając zwykły proces prania
jedynie przy pomocy mydla. Przy praniu
dla osiągnięcia lepszego skutku dolać należy do wody niewielką część rozpuszczonego
"Tropelinu". Plyn ten ma jeszcze tę wlasność, że dezynfekuje prane przedmioty.
Wnosząc z dokonanej próby, uważamy, że
nowy ten środek, jako praktyc>my, a niedrogi (15 kop. kawałek) może być z powodzeniem stosowany przez nasze panie
gospodynie.
Z. L.

o swój zwierzostan, i każdy właściciel ogrodu, któremu na sercu leży rozwój naszych
skrzydlatych przyjaciół, niszczących na drze-
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Rok IV.
Warszawa, dnia 16 (29) Kwietnia 1904 roku.
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Fig. 2. Suknra

fig. 1. Suknia weselna dla osoby starszej.
(tabl. kroju :N'~ IX)
dwabną,

O P l S R Y C l N.
Fig. 1. Suknia weselna dla osoby starszej.
(tabl. kroju .N'~ IX)
Suknia z popielatej lub liliowej materji
"taffetas" . Powłóczysta spódnica zaszyta na
dole w dwa rzędy zakladek. Stanik otwarty na kamizelce z białej materii, pokrytej
delikatną gipiurą . obłożony plisą z zakła
dek poprzecznych, ujętych z dwóch stron
\V zakładki podlużne . Z pod plisy tej opada szeroka koronka, naszyta paitletkami.
Czarna pasmaterja i duże, ozdobne guzy
zakończone wisiorkami-uzupełniają przybraniu stanika. Rękawy gładkie, na dole mocno rozszPrzonc, ukazują szeroką hufKę je-

ś lu b na

(tabl kroju M VIII)
ujętą

wysokim mankietem gipiuro-

wym.

Fig. 2. Suknia

ślub na .

Zrobiona z snieżno-bialej materji crepe de
chine, na potlszewce z taffetas. Spódnica
przy pasku lekko naddana, na dole tworzy
wielkie, okrągłe zęby, naszyte riuszką r. wą·
ziutkiej ! cm. wstążki j edwabnej. Takaż
riuszka zdobi dót szerokiej falbany, wymarszczonej przy połączeniu ze spódnicą w szeregi drobnych bufeczek. Tren pod zywa
się dwoma falbanami z materji taffetas, szerokiemi na 20 cm. na 8 mtr. długiemi, objęlemi riuszką gazową.

Stanik bluzkowy ma karczek ułożony w
poprzecme zakladki, otoczony koł
nierzem z szerokiej, pięknej gipiury, przedł użonym od przodu w niezbyt długie koń-

wąskie,

ce. Rękawy na ramionach wymars1.czone
w bufki, poniżej tworzą buf-~ , przemar.:;zczoną kilka razy przy łokciu, a następni e przechod.:ącą w szeroką falbanę, z pod któr~>j
wychyla się druga, guowa. Prócz falban,
kończą rękawy t. zw. suche ręka wki, z zapl isowauej gazy, przy dłoni zakończone
riu ·zką ze w stążeczki. Gors z lewego boku,
dót spódnicy, oraz szarfę bukietu- zdobią
J'Ozety z gazy, przepięte gałązkami mirtu.
Kołni erzyk i pasek tworzy w · tążka liberty
szeroka na 20 cm.
Walon z pr1.ejrzystego tiulu, upięty na
wlosnch rozdzielonych na dwie p ołowy, pl'zytrzymany matą koronką z kw~atu mirtowego.
PoJowa szerokości tiulu powinna wypadać
na środek głowy, w ten spo ób, że po upię
ciu niewielkiej bufy nad czołem, z obu strou
twarzy opadają końce welonu.
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Fig. 4. Strojna suknia dla małej dziewczynki.

Fig. 3. Praktyczna suknia podróżna.
(krój patrz tabl. X2 7)
Praktyczna suknia podróżna.
(krój patrz tabl. N~ 7)
Zrobiona z szorstkiej welny granatowej
lub popielatej, suknia ta pr:r.ybiera się sznu ·
rem bialym, stebnowaniem, oraz dużeroi ozdobnemi guzami. Krój stanika wskazują
fig 34
41. Kołnierz i ranwers podkłada
się sztywnem plótnem. Wylamanie ranwPrsu i kołnierza wskazuje linja kropkowana.
fig. 3.

=

Strojna sukienka dla małej
dziewczynki.
Sukienka z lekkiej wetny niebieskiej w hiaty deseń, z biatemi szlakami. Dlugi, obcisły
stanik z podszewki, pokrywa luźna, nadmarszczona nieco bluza, ułożona z obu
f-lron przorlu i tytu w dwie, niezbyt szerokie kontrafałdy, w które wszywa się wypustki z malel'ji bialej. Pod jedną z w~po
minanych kontrafald, na plecach, ukrywa
się zapięcie. Kwadratowe wycięcie pod szyją otacza umiejętnie wycifila pliska, objęta
c d strony szyi podwle czoną aksamitką walansienką, od dołu zaś obszyta wykrojoną
ze szlaka falbaną. Krótką spódniczkę oraz
rękawy kraje si ę w len sposób by szlak
byl zwrócony do doJu. Rękawy marszczy
stę nad lokciem w niewielką bufę, falbanę
podbija się drugą falbaną batystową. Pas
stanowi szeroka wstążka niebieska, związa
na z tylu na kokardę.
Fig. 4.
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Sukienka (draps de dames) we wszystkich kolorach

Grenadiny, Kanwy, Etaminy, Voale
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Naczynia kuchenne z czystego niklu i niklową
blachą okładane nie oksydują się nigdy i podlug
badań r.hemiczno-hygienicznych stwierdzają absolutną pewność pod względem zdrowia, czego
nie można powiedzieć o naczyniach miedzianych,
które, jak wiadomo, bardzo czt;sto stają sit; powodem zatrucia organizmu.
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T. J. MOJKOWSKIEJ
pol~>ca: wielki wybór
Oielllmę, sukienki do

kapeluszy podług modeli zagranicznych, palta, ubranka,
chrztu, fartuszki, pończoszki, rękawiczki l t. p. w dobrycll
gatunkach dla dziewczynek i cblc pców, po cenach niskich.
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Byly współpracownik firmy "Herse"
krawiec damski, przyjmuje

XOSTJ'U:MY, ŻAKIETY

Od 1 Stycznia r. b. wychodzi w Warszawie

"~~YTE~NIA DLA W~~Y~TKl~H''
TYGODNIK lLUSTROW ANY, P03WJĘCONY LITERATURZE, POLITYCE I ŻYCIU BIEŻĄCEMU.
"Czytelnia po sta wila sobie za zadanie dostarczać w przystępnej
formie pożytecznej rozrywki polskim rodzinom, nawoływanie do pracy około podniesienia dobrobytu i kullury spoleczeństwa naszego,
zajmowanie się życiem prowincji przez zamie~zczanie gruntownych
korespondencji z ziem, zamieszkałych przez polaków.
Praca dla dobra społecznego, najszerzej pojmowana - oto
haslo Rerlakcji.
"Czytelnia, zamieszcza artykuły społeczne i naukowe, powieści i opowiadania, pamiętniki historyczne, podróże, kroniki, przegląd i wiadomości polityczne, sprawozdania z nowych książek, przegi::Jd spraw
bieżących, koresponde ncje z kraju i z zagranicy i t. d. i t. d.
Tre ~ć obficie ilustrowana.

PRENUMERATA
w Warszawie:
rocznie rb. 4, z odnoszeniem rb. 4-40
pólrocznie rb. 2,
"
rb. 2-20

przesyłką pocztową:

. _ . _ . _ . rb. 5 pólrocznie . . . . _ _ _ rb. 2-50

Redaktor i Wydawca Władysław Umiński.
Adres Redakcji: Smolna M 17.
Redakłor ł Wydawca: lallllip lir. ~laowakł.
Itiliilal Jlllllft•.

Księgarnia J. Fiszera, Nowy-Świat 9
w_ Warszawie- zaleca dziela pedagogt~zne Re_uss~era do bardzo prędkiej i
naJłatwłeJSZ!IJ nauki Języków Obcych
bez nauczyciela z objaśnieniem wymowy l z kluczem, pod tytulem:
Polsko-Riemlecki kurs wstępny
1 1
~ (Eiemt>nłarz) po kop. ~. 12, 24,
~ i 40;- kurs I-y kop. 80,- b.urs
1'1 ! li-gi rub. 1.60.
\1.1
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12,
24, 40 i 2.20.
~'\
Polsko-Francuski kurs I-v kop.
\,1 1.20- kurs II-gl kop. 3.26.
~
Gramatyka Polsko -Francuska
P-' kop. 1.20.
Wypisy Francuski'! kop. 80.
Polsko-Angielskl kurs I-y kop.
75- kurs II-g! kop. 1.20.
Amerykański Przewodnik kop.
~ 10, maly kop. 5.
Pols ko-Rusk i Elementarz po kop.
T{) 5, 12, 24, 40; - kurs I-szy lcop.
li./. 1.40;- kurs II-gi kop. 1.80.

N

Ferd. lVHilhens
RYGA.

Pierwszorzędne

Biuro Nauczycielskie

13 Felicji Ginejko
w Warszawie, Nowy-Świat Nil 21
poleca nauczycielki, bony, sproW!idza klasztornego wychowania
franeuzkl, angielki i niemki.

Q

WYNOS~

l rocznie z.

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

Wysoka zawartość gliceryny, oszczędność w użyciu,
obliteść piany a delikatny i
przyjemny zapach róż, wyrobiły dla tego mydła powszechne uznanie.

127

S

8......

Kwiaty artystyczne
TYLKO U

77

WANDY SIWIŃSKIEJ
Krakowskie-Przedmieście

St.

Druk .Gazety Rolnłczej" (W. Muałelew:leza), Złota 24.
12 Anp'fllH 1904 r.
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Srodek przeciw pi ego m podaliśmy w Nr. 16 w
.Odpowiedziach Redakcji".
Środek na wzmocnienie włosów podany był w
Nr. 14 w "Odp. Red." Oprócz środka podanego we
wskazanym numene, doskonale działa na wzmocnienie t porost włosów nacieranie głowy naftą oczysz-

DVSPOZVCJA OBIADÓW
na caly

Niedziela. 1. Zupa szparagowa,

Brak chęci do jadła u świń.
(Odpowiedź

dla prenumeratorki )

ch~ ci do jadła u wszystkich zwie·
rząt, jeżeli nie ma miejsca wskutek najedzenia si~ zwierz~cia, jest zawsze objawem je-

Brak

dnej

z licznych chorób, bez zbadania
przyczyny, leczenia. wskazać nie moż
na. Gdy świnie są widocznie zdrowe, lecz
nie są tak żarłoczne, aby pochłaniały znaczną ilość pokarmu w celu pożądanego
prędkiego utuczenia, należy sposób tuczenia
t. j. rodzaj karmy, odmienić. Niektórzy na
popraw~ apetytu do pokarmu
dodają po
Jyżeczce antimonium crudum; za skuteczno ść jednak tego środka r~czyć nie mogę.
wi~c

L.

tydzień.

Buczwiński.

lek. weter.

Pranie haftu jedwabnego.
Jeśli -mamy pewność, ż(haft został wykonany jedwabiami, spreparowaneroi w fabryce tak, by kolory nie puściły, to bardzo ostrożnie zawsze tylko piorąc w barskiero m)dle,
razgotowanem w wodzie, i to zaledwie letniej, uprać, potem płuka-ć w dużej pewwody, bardzo zimnej; jeżeli zaś niemailości
ności z jakim jedwabiem mamy do czynienia, to haft powierzyć trzeba pralni chemicznej.

Lu bicz.

Zupa rakowa francuska.
Obgotować potrzebną
ilość raków bez
kopru, oddzielić, poobi erać i otresować szyjki, nalać je zimną wodą i posoli ć. Pozostale skorupki i nóżki kłaść partjami do moź
dzierza, dodawać ryżu rozgotowanego i bić
na masę. Kiedy b~dzie gotowa, wybrać
do odpowiedniej wielkości rondla, rozebrać
mocnym buljonem i rozgrzać dobrze, nie
dopusz czając
jednak do zagotowania się
płynu. Kiedy będzie gorąca - przefasować
zupę przez jedwabne sito, dodać soli i wydać do stolu w wazie, do której wrzócono
już przyszykowane szyjki rakowe.

h

T. K.
Krokiety z włos1c.iego makaronu.
pół f.
włoskiego maka:-onu
na oso1onej wou1.ie, po ugotowaniu odlać
na durszlak, pociąć w pólcalowe kawałki,
nakrajać pieczarek albo trufli.
Wziąć trochę białego mocnego sosu, zaprawić kilkoma żółtkami, dodać soli, trochę gałki muszkatołow ej, nieco tartego parmezanu, włożyć
w to makaron, zamieszae, spróbować na
smak, postawić w zimnem miejscu. Kiedy
zastygnie wyłożyć na stolnicę, posypać
grubo tartym parmezanem, zrobić wałeczki
długości dwóch cali, niebardzo grube, obtaczać je w parmezauie; umaczać w rozbitem jajku, obsypać tartą buleczką, a na 10
minut przed obiadem, smażyć na klarowanem maśle lub fryturze.
Po odsmażeniu wybrać łyżką durszlakową na serwetkę, aby tlustość obsuszyć , uło
żyć na półmisku na serwecie, ubrać smażo
ną zieloną pietruszką i wydać do stołu.
Obgotować

T. K.

losoś

sos ma-

jonezowy, kapłony z sałatą, krem kawowy.
2) Rosól z pasztecikami, rosbef z jarzynami, legumina z kaszki.
Ponledzlałek. l) Zupa szczawiowa, kotlety
z garniturem, kalafiory, krem herbaciany.
2) Grochówka, ozór peklowany z chrzanem
Wtorek. L Zupa cytrynowa, rosbef po an~ielsku, szpinak z grzankami, ciastka owocowe.
2. Krupnik polski, huzarska pieczeń z kapustą.
Środa. L Zupa rumiana, zrazy nel3ońskle, kurczęta pleczoue z salatą, legumina parzona.
2. Rosół z ryżem, sznycle z garniturem.
Czwartek. L Zupa z jarzyn, pasztet na gorąco z sosem kaparowym, cielę ·a pieczeit z salatą,
galareta ponczowa.
2. Barszcz z uszkami, sznycel z garniturem.
t Plątek. L Polewka z wina, kotleciki z lina
z groszkiem, karp z czerwoną kapustl\, budyń cy ·
trynowy.
2. Zupa kartoflana, szczupak z wody z masłem
i kluseczkami.
t Sobota. l. Zupa owocowa, losoś i kawior
na tartynkach, karasie smażone z salatą, mus pomar•ńczowy.

2. Kaszka na mleku, jaja w koszulkach w szarym sosie z łazankami.

Rekomendacja pracy.
Uczennica klasy V ej posznkuje korepetycji, mo-

że także wyjechać na kondycję.
Łaskawe oferty
pro szę skladać w Redakcji .Dobrej Gospodyni ~ dla

w. s.

Osoba starsza, inteligentna, znająca trochę język
francuski poszukuje miejsca do zarządu domom lub
opieki nad panienkami.
Młoda, dobrze wychowana panienka z podupadłej
(,) bywatelsklej rodziny, znająca się na gospodarstwie
wiejskiem l domowem, poszukuje miejsca do wyrę 
czania pani domu lub do towarzystwa.
Młoda, inteligentna panienka znająca dobrze krój
i szycie wyjedzie na wieś, na czas letni.
•
Praktyczna gospodyni w średnim wieku, poszukuje
miej sca do zarządu domem na wsi lub w mieście.
Oferty dla J. C.
Osob1 w średnim wieku, znająca dobrze krój
oraz gospodarstwo domowe, poszukuje miejsca w
Warszawie.
Lokaj starszy wiekiem, uczciwy, zręczny-poszu 
kuje miejsca.
Potrzebna pszczelark& na wyjazd na wieś do podolskiej gub. z świadectwem ukończonych kursów,
znająca krój l mogąca wyręczać panią domu, 10 rb.
miesięcznie, zwrot kosztów podróży. Zgłaszać się
pod adresem: ul. Plękna 120, m. 7.
Gospodyni starsza wiekiem, praktyczna, znająca się
na mleczywie, hodowli cieląt, oraz na przyrządzaulu
wędlin litewskich potrzebna na wyjazd. Pierwszeń
stwo dla osób mówiących po litewsku.
Potrzebna panna slużąca znająca kró.j, szycie i
prasowanie. Warunki dobre. Adres: J. Czyżewfcz,
wieś Lipowienka, st. p. Jozefpol, gub. Podolska.

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
Ogłoszenie.

P. M. Glustinłani w Korzkwi. Nie oznacz yła Sz.
Pani wielkości ogłoszeni&, jalde ma być zamieszczone w "Dobrej Gospodyni~. Od tego zależy cena.
Dla przykładu podajemy cenę: ogłoszenie w Nr. 16,
na ostatniej stronie, "Utwory Jprzego Orwlcza~ ...
zajmuje 10 wierszy jedno szpaltowych 1 kosztuje
l rb. 35 kop. (już po potrąceniu procentu dla prenumeratorów).
Przy zamawianiu należy podać dokl:adną treść
ogl:oszenla.
Usunięcie łupieżu .

P. E. J. Jeżell lupleż jest suchy t. j., że skóra
pod nim ulet:a łuszczeniu, to nal eż y starannie zmywać glowę mydlem przetłuszczonem dziegciowostarkowam Jeżeli zas lupleż je3t mokry, t. j., że
skóra pod nim wilgotnieje, to uależy używać mydla
przetluszczonego naftolo·siarkowego. Środki te należy stosować w następujący sposób: natarłszy dokładnie skórę pianą mydlaną l dokladnie ją wyplókawszy, wysuszyć ręcznikiem l silnie natrzeć głowę
spirytusem kamforowym. Kurację taką powtarzać
przez kilka tygodni. Jest to środek bardzo dobry.
Grzeblenia elektrycznego dostać w Warszawie
nie można. Knracjl elektrycznej, o którą Sz. PanJ
zapytuje, można poddać się tylko w Wiedniu.

czoną.

Do zmywania głowy radzimy używać odwaru rumianlm.
Łuszczenie się skóry.
P. T. z Usmania. Z opi~u widać, że Szan. Panl
posiada na twarzy skórę zupalnie suchą, na! d ży
więc zasiliĆ ją w ttuszcze sposobami sztucznemi.
Wtedy łuszczenie się skóry zn!knle samo prze?. się.
W tym celu należy nacJerac twar;: (po uprzed·
niem jej zmyciu letnią przegotowaną wodą) kremem ogórkowym wyrobu magistra far.nacjl Malinowsklego l używać na twarz kąpieli parowych za
pomocą wanny parowej Simoosa (cena aparatu od
10 rb.) Pudru zaniechać należy stanowczo, gdyż
to jeszcze więcej wysusza skórę. Po kilkotygodniowem stosowaniu tych środków ~kóra będzie zdrowa
i elastyczna.
Na lamanie się rzęs skutecznego i zupalnie bezpiecznego środka niema. Jedynie można je smarować świeżem sadłem w pęche r zu . Odpowiedź na
pierwsze swe zapytanie znajdzie Sz. Panl we wła
ściwej rubryce.
Cukrzanka.
P. B. Znamirowaki ze Swoniowatej. Cukrzanka jest
to pasza wyrabiana z cukru denaturowanego (zwolnionego od akcyzy dn . 12 maja b. r.) Analiza wykazała następujący sk1ad cukrzankl:
Wody . . . . . • . . . .
11,56~
Tłuszczu
. . . . • . . . .
1,16n
A.zotu . . . . . . . - . . 1,875%
Białka obliczonego z azotu . • • . .
ll,72.
Włókna surowego, wolnego od poplotu .
5,10"
Popiolu . . . . . . . . . . . . . 4,70.
Cukru trzcinowego . . . . . . . . . 34,30.
Cukru gronowego . . . . . . . . . 1.95.
Krochmalu i ciał ekstraktywnych bezazotowycli . . . . . . . . . . • . . . 29,51"
Cukrzanka wyrabil\na bywa w dwóch gatunkach:
owsiana i otrębiana; składa się z 5m otrąb lub
owsa, 35~ melasy (o zawartości 60% cukru) l 15%
czystego krystalicznego denaturowanego cukru.
Cena puda cukrz~nkl owsianej 92 kop., otrębia
nej 81 kop.
P. Irena Radziejewaka. Form& wysłana.
Ząrodki pieczarek.
Stała prenumeratorka. Zarodków pieczarek do ·
stać Sz. Pani może w każdym większym sklad -~ie
ogrodniczym (.Ogroduik Polskl', ulica Mazowłeckd
Nr. 11; Ulrlch, Cegłaua 14; IIoser, Aleja Jerozolimska vis a vis Dworca Wtedeń >kiego).
Obicia.
P. S. Towiańska. W handlu w Warszawie znaj dują się obicła papierowe lakierowe, które można
zmywać gąbką, dostać je można w składzie Sapiechy (róg Niecałej i Kucebue). Obici&, zdejmowane
ze ścian, urządzane bywają z kretonów lu~ nawet
materji jedwabnych. Chcąc je umiejętnie założyć
trzeba wezwać pomocy tap:cera. Materjaly na tego
rodzaju obiela nabywać można w większych skła
dach z mat\lrjałaml lokcioNemi.
Jedwabnictwo .
P. Marja Chrapowicka. Możemy Sz. Panią upewnić, że hoiowla jedwabników przy karmieniu gą 
sienic liściem nSkorzonery~ niezawodnie uda. się
doskonale, i to nie tylko u nas, gdzie "Skorzonera"
zhnuje w gruncie bez żadnego prtykrycla, ale i w
więcej pólnocnych gubernjacb. Najiepszym dowodem posłużyć moze W-na pa-ni Kor.vin-Piotrowska,
która mieszkając pod Petersburgiem - pomyślnie
jedwabnictwo uprawia, karm a,c llszki .Skorzonerą".
Również 1 w Moskwie wielu jest zwolenników tego
przemysłu.

Na jeden funt czystego jedwabiu (nitek) potrzeba
okolo 500 kokouów (oprzedów), (zależy to jednak
od doboru owych kokonów). A że z luta jajeczek
wychodzi m. w. 20,000 gąsienic, zatem otrzymać
mnna około 20:Cuu. czystego jedwabiu. 20,000 świe
żych kokonów- wazyć może około 80 funtów.
Cena wyrobów jedwabych jest bardzo wysoka,
o czem sądzić można z ela-które wynosi 10 rubli
od funta. Od nitek zaś jedwabnych clo jest .znacznie niższe-bo tylko 10 rub. od puda, z tego powodu mamy sporo fabryk jedwabnych-niby krajowych
a naprawdę za~ sprowadzających jedwab surowy z
zagranicy t u nas przerabłających ~o w materjal y.
Funt nici jedwabnrch z kokonów wrborowycb.
rozwijanych - wart JeSt zawsze kilkanascle rubli,
a wyrób gotowy, np . chustki lub materjaly gustowne-co najmniej drugie tyle.
Hodowlę jedwabników rozpocząć można. dopiero
w Czerwcu - jest jeszcze zatem pora odpowiednio
się pn:ygotować, czy to za l ewając "Skorzonerę"
czy też zasadzając "Morwę blal\", np. w żywopłoty.
Bo gala.

Mrówki.
P. Z. W. Jeżell mrówki zanądto -gospodarują w
śpiżarnl, a nie pomaga staranne wymiatanie l czystość, to widocznie bardzo :!lę zanęcily l niezawo-
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dnie mają gddeś w blizkości swe mrowisko. O lóż
przedewszystkiem wypadaloby odnaleźć to gniazdo
i zalać ukropem.
Dobrym środkiem przeciwko mrówkom jest woda
z malą domieszką popiola i wapna niegaszonego
sproszkowanego- którą to mieszaniną posypać nul e ży lub pomalować (rozrabiając z wodą) miejsca,
najwięcej u c zęszczane, a głównie przejścia i szpary.
Bardzo dobrym środkiem jest też formalina (znacznie rozrzedzona wodą), którą rozpryskuje slę przy
pomocy rozpylacza. Doskonatym te?. jest dziegeć,
którym smarować możemy szpary.
Niektóre gospodynie stawiają, w miejsca ~ h, nawiedzanych przez mrówki, mocny ocet na spodeczkach, którego zapachu mrówki nie znoszą.
P. l(rystyna. Zarząd Kolonjl letnich mieści się na
ul. Hortensja Nr. l. Prezesem jest Dr. S. Markie·
wicz, mieszkający na ul. WspólnPj Nr. 60. W sprawie, o którą s~ . Pani zapytuje, najlepiej zwrócić się
bezpośrednio do zarządu lub do prezesa, prtedstawtwszy swoje kwalifikacje.
P. F. Blellńska z Widet. Za ogłoszenie należy się
nam 50 kop., które można przestać markami.

Jednocześnie prosimy o łaskawe nadsył:anle
~nędzy wyjątkowej", której mamy za dużo,

Polecam~ miłosierdziu
Bledną szwaczkę

Szan. Czytelniczet i CZJ{elnitów.

z dwojgiem dr.lecl.

Mąż

każdą, dotkniętą nią osobę wymieniać.

PENSJONAT

w woj ·

sku, matka chora.
Niezamożnego ucznia gimnazjum.
Staruszkę, wdowę po nauczycielu, wychowującą
dwoje osieroconych wnucząt.
Technika chorego od kilku miesięcy, pozostają
cogo wraz z żoną i dwojgiem dzieci bez środków
do życia.
Urzędnika telegrafu zagrożonego suchotami. Ma ·
tka chora staruszka.
Młodego, dwudziestopięcioletniego czlowieka, mE· ·
chunika z zawodu, obecnie ciężko chorego na reumatyzm stawowy. Ma. on zapewnioną kurację b!lzpła
tną w miejscowości kuracyjnej Arensburg (Finlandja), w zakładtle dr. MierzejewskiegJ, lecz brak
mu na koszta podróży i utrzymanie.
Wdowę po urzędniku, z pięciorgiem dr.ieci-chorą
nieuleczał nie.
Szwaczkę, wdowę z synkiem, nie mającą pienię·
dzy na kupienie maszyny.
Kwiaciarkę, mloJą panienkę niemogącą zapracować na utrzymanie swoje l matki staruszki dla braku narzędzi potrzebnych do wyrabiania kwiatów.

dla
aby

Walerji WALEWSKI EJ
Bracka li 13 róg Alal Jarozolimskich.
Winda. Telefon domowy - miejski 2969. Jasne przewiewne pokoje od l rb. Wytworne utrą
manie całodzienne od l rb. kop. 50. . Kąpiele. Pry·
sznice
51

WAŻNA DOGODNOŚĆ DLA PAŃ. loS
Rutynowana krojczyni przyj muje do krajania z dopJsowaniem: staniki, spód n i ce,
bluzki, ubranKa dziecinne i l. p . p'l cenacit
możliwie niskich.
Żórawia 14. m. 26.
POLE_CAMY

szkołę kroju i szycia
P H. Z Y PIER WSZORZĘ ONEJ PRACO W N I

Michaliny
Mazowiecka l.

Kozłowskiej
PENSJONAT

TREŚĆ: Kilka uwag pedagogicznych z powodu naszego konkursu gorsetowego. - Różne środki wplywlljące na podniesienie dobrobytu naszych wl1ścian. Goloszyjki Siedmiogrodzkie.-Jakie gęsi odpowiednie są do chowu na większą skalę. - Koty jako szkodniki drzew owocowych. - "Tropelin". - Rady l wskazówki. - Przepisy kulinarne. - Dyspozycja obiadów. - Rekomenda<'ja pracy. - Odpowiedzi redakcji. - lteklamy. - Ogłoszenia. - Dodatek ob11jmuje: Opis ryrin. - Murja Stuart. - Ostatnie slowo. - Basia. - Osiol i Koń. - Różne wiadomości.

Oryginalne

Creme Simon
preparat z zapachem wytwornym nieulegający
wcale zepsuciu i
służący do udali
katniania skóry używa
się zamiast Gołd C re
mu. Puder Simon,
oraz Mydło a laCreme Simon mają tenże sam wykwintny zapach l uzupełniają j 3go
własności.
39

Kwiaty do Kapeluszy -.-

~

poleca w WIELKIM I\'Yl30RZE

B oh 11.s ze w i c z
108.

Marszałkowska

Do sprzcda.nia
w

Kochanowicze 155
Fl a ące szparagów
" ' nl e żoa glowa"
najwięks ze i najlepsze . . . . l ,000 szt. 8 rb.
Flance tru kawek
.Albert v. Sachsen". . . . . 1,000 n 4 "
Listy i zamówienia proszę adresować: st. Drissa, Witeb~kiej gub., w
Kochanowiczach Mat:ja Ohrapowicka.
majątu

Najlepszy przyjaciel

żołądka

Vin ~aint- Ra~nail
rekomenduje

się

jako:

toni c z n e, wzmacniające i pomagające trawieniu.

Broszura D-ra de
Barre o winie

St.- ap ael
Jako

pożywnym

wzma ·

cniającym środku,
WYSYŁA SIĘ NA Ż4DANIE.

łlliiliiil

smak jego jest

wyśmienity.

Compagnie du Vin

Saint-Raphael
I30

Yalence, DrOme, France.

ostrzega

się

przeciw podrabianiu.
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Przez jedną noc!
wysycha z

prześliclnym połyskiem

FARBA
L~lderowo- Bursatynaw a
Beckmanna,
która służy do malowania podlóg. Próbki kolorowe z opisem użycia wysyłamy
bezpłatnie.
163
A D ll E S:

F. Bectmann, Warszawa, ~owy-świat ~ 1~.

Do sprzedan'a

d.'W~

d.([)llnY

już wyroblouy, potrLebuja,cy
olewielkiego nukladu, na sta ~ji Pot
zar h. dr. żel. lobódka (Podolska gub.)
DowywiUo.
167

i Interes

Ciechocinek,~
Pensjonat n Zachęta" Ileleny Kuczal sklej i Ski, powiększony o 43 pokoje
przez wydzierżawlenie 2 willi przy ul.
Wysokiej (obok kościol a kąpleli l parku).
Na żądanie kuchnia dyetetyczna pod
nadzorem lekarza mieszkającego w pensjonacie. Opieka nad ciężko chorymi.
:Massaż, gimnastyka szwedzka leczni ·
cza l pedagogiczna na miejscu. W dawnt>j Zacb~cie czytelnia, pianino, rowPr,
tenis, opieka nad młodzlezą. W obu
kurhnia staranna, ceny niskie, pokój,
pościel, całkowite utrzymanie od 2 rb.
W maju 10% niższe. Zamawiać do 15
maja. Warszawa, Moniuszki 9, później
Ciechocinek.

MASZYNY DO SZYCIA

Kompanja Kempisty ~
Najwięcej

gwarantowane i najtanlej.
Sprzedają wl'asno magazyny:
WARSZAWA

lawo-Sanatorska 8.
od

LUBLil'ł

Krak. -Przadm. 198.
KIELCE

ulica Duta K! 15.

l. SIMO•

Uwaga! Maszyny sy.stemu Sm·
gera sprzedajemy: ręczną- 16

59, Faubourg, St. Martin
PARIS.
detaliczna w magszynach
fryzjerskich, perfumerjach l aptekach.

rb.,nożrą-22rb.

Sprzedaż

Nowość z sitkiem

l Kiodośc w atarości!
zapewnia oczom każdy, kto używa Okularów l Pincenez ze wzmacniająceroi i
konserwująceroi szkłami, ~dzie wybór
największy, a ceny najniższe w zakladzi~

JULJANA DREHERA
Szpitalna Nr. 6.

Tamze: Aparaty i pnybory fotograficzne, Lornetki, Termometry, B!\rome·
try, Olwonki elektryczne l wszelkie
przybory, Bandaże rupturowe najuow~zych systemów, Narzędzia lekarskie,
Środki ochronne (Preservatifs) gumowo
1 pęcherzowe (nowości), Gąbeczki zabet.p., Pessarja, Wyprawy połogowe ,
lrrygatory. (Dla pań usluga kobie
ca). Suspensorja, szpryczki i t. d. i t. d
Cenulki każdego dzinlu po otrzymaniu
lO kop . murkami. Wysyłka pocztą za
znllcznniPrn.
129

n

H EUREKA"

161

holenderskie sole po·
karmowe dla kwiatów
-;;· doniczkowych, drzew
:;: owocowych, warzyw i
:; chmielu, w pu zkach po
40 kop. (porto 20 kop.)
~
<t> Większe ilo9ci w workach.
Opisy i cen nil· i na żądanie.
=s

N

!t

~

~....;;.)111/,IJI"-,.~ · S

...___.........

Warazawa, Szkolna 7.

l

UD O R T N

Ap. Ho a.lskiego,

1\ptekarza w m., Graniczna 10, POT,
wdparzeule USUWA świetnie, zaoszczędza odzież, obuwie. Blas.zanki
z sitkiem po 30, 50 i 90 kop. Ządać
wszędzie. Strzedz się naśladownictw.
159

~~s\°

CHROMOUN!?

Chromolin jest najlepszym plynem
do cąszczenia l konserwacji obuwia.
Chromolin nie niszczy skóry, nie zawiera bowiem żadnych kwasów, spirytusu, terpentyny l t. p. Trwalo · ć obuwia przy czyszczeniu Chromolin~m
zdwaja s!~ i obuwie zachowuje do zupelnego znoszenia swój wygląd nowości. Kto raz nabył Chromolinu do
czyszczenia obuwia, ten innego środka
używać nie będzie. Chromolin daje
najlepszy połysk i nie plami ubrania.
rzedaż w magazynach obuwie, skła
dach materjalów ap:eeznych i t. p.
SKŁAD GLOWNY

L. S Z N EJ D E R,

Skład główny

LAMPE & Co

Trębackiej.

Włodzlmierska

N!! 6 m. lO w Warszawie,

Żądać wszędzie!

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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IOWI MODli
TKAliDY
po ceoach fabrycznych

obecnego sezonu

. wysyła

częściowo

"EKOłł

OMJA" w

N A S U K N l E D A M S K l E:

Nr. l 06. Odcinek 8 arszyn mi cą.ly kostjum, wykwintny
i trwały' z najnow:::zej w~:>lnianej materji "Floryda"
posianej różnokolorowerui prążkami·, kropkami i cenlkami,
wywołująceroi szczególniejszy efekt kolorów:
czarnego,
niebieskiego, zielonego i oliwkowego = za 5 rub. 50 kop.
Nr. 107. Odcinek 8 arsz. z takiejże materji, jak Nr. 106, lecz
w lepszem gahmku, różniącej s!ę szczególnie starannym
wyrobem, w kolorach, oprócz wyżej wymienionych, także bordo, brązowym i stalowym · = za 6 rub. 50 kop.
Nr. 108. Odcinek 8 arsz. najnowszej, eleganckiej, nieco poplątanej tkaniny, podobnej do krepy, zasianej strzałkami,
jedwabistemi _ blyskotkami, bardzo praktycznej na elegancką, poważną damską suknię; w kolorach: czarnym,
niebieskim, brązowym, bordo, stalowym i piaskowym=za
,
6 rub. 50 kop.
Nr. 25. Odcinek 8 arszyn znanej z eleganeji i praktyczności
materji - ~alpaga" z jedwabnym polyskirm w k1Jlorach:
czarnym, niebieskim i szarym, ,na letnie suknie 5 rub.
50 kop_. a 5 arsz. na spódnicę z tejże materji 3 rub. 75 kop.
Nr. 22. Odcinek 8 arsz. gładkiej, bardzo praktycznej materji "Salin" z czystej wełny w kolorach: czarnym, ciemno- niebieskim, bordo, brązowym, ciemno - zielonym
i stalowym 5 rub. 50 kop.; z tejże materji odcinek 5 arsz.
na spódnicę 3 rub. 60 kop.
Uwaga: Materja ta zupełnie zdatna na mundurki dla uczennic, wysyla się na arszyny, za arszyn po 70 kop.
Nr. 100. Odcinek 8 ars7: "Satm Moger 1' zwana .Orania" gladka tkanina z wełny .~Ioger" zalecająca si~ swoitn jedwabistym połyski~m,· na cały kostjum 7 rub. 60 kop., odcinek na spódnic~ 5 arsz. = 4 rub. 75 kop.
Nr. 18. Odcinek 8 arsz. damskiej • materji "Homestlon" we
wszystkich kolorach, bardzo praktycznej na modne, eleganckie kastjurny 5 rub.
Tenże· towar w odcinku 5 arsz. na spódnicę 3 rb. 10 k.
NA DAMSKIE PELERYHY i ŻAKIETY:
Nr. 109. Cienkie, - letnie sukno ze srebrzystym włoskiem, szerokość około 30 werszków, w kolorach: marengo, bron·
zowym i innych za arszyn po l rub. 30 kop.
Nr. 110. Doskanala materja "Satin sukno" około 2 arsz. szeroka we wszybtkicb kolorach, ~a ar,;;z. po l rub. 50. k.
fłr. 111. Nqwość sezonowa. Materjał "Wenera" około 2 arsz.
szerl)ka .we wszystkich kolorach, .utkana jedwabneroi błys.kotkami, symetrycznie rozło.i:onemi, tegoż koloru co tkanina. Bardzo piękna i modna za 1 arsz. po 2 rub. 30 kop.
Nr. 4. Gotowa,· damska letnia peleryna (narzutka rotunda)
najnowszego kroju, ostatniej paryzkiej mody, z gładkiego
sukna, różnych kolorów na jedwabnej podszewce, z elegancko pFzybranym stojącym lub wykładanym kołnierzem
za H rub. Takaż peleryna z sukna i z podszewką z lepszego gatunku za 18 rub.
Nr. 112. Os.talnia. Nowość. Gotowa wioseoną albo letp.ia pelet~yna {narzutka · rotunda) z najriowszego drapu w , guście
angielskim, w-kolorach: czarnym, ciemno szarym, usianym
- bialymi centkami, albo bez nich, z gustownie na odwrotnej
. stronie wytkaną kratą, 2: pięknie ubranym stojącym lub
leżącym kołnierzem, zrobiona podług ostatniej mody za
12 rub. z lerszego gatunku za 15 rub.
Przy obstalunku (zamówieniu) peleryn prosimy oznaczyć
długość peleryny, szerokość w plecach i objętość szyi.
Nr. 9. Gotowa elegancka halka z wełnianej mory we wszystkich · kolorach, z falbanami ozdobioneroi wyszukanem i wyszywkami ze wstążek za 4 rub.
Nr. 10. Takaż halka, jak Nr. 9, ubrana wełnianym kamlotem,
we wszystkich kolorach za 2 rub. 75 kop.
Nr. 15. Odcin-ki specjalnie przygotowane na strojne bluzki
damskie w osobnem pudelku i z fasonem z piękneroi ko
ronkami, ażuroweroi wstawkami na kołnierzu, przodzie
i ręka'Y-ach, podług o~tatniego paryzkiego fasonu, z batystu z połyskiem jedwabnym za 3 rub.
Z batystu w lepszym gatunku za 4 rub.
Z jedwabnej materji za 4 rub. 50 kop.
Z jedwabnej materji lepszego gatunku za 5 rub. 50 kop.
we wszystkich kolorach.

" A M Ę Z Kl E K O S T J U M Y:

Nr. 30. Odcinek 41/ 4 arsz. "triko fule" nowość koloru czarnego,
z bialemi centkarni albo ledwie widoczneroi prążkami 5 rb.

s

pb

pd

P

unuP

Towarzystwo

Łodzi.

Odcinek 4t arsz. z tegoż materjału wysokiego galunku 6 rub. W najlepszym galunkti takiż odcinek 8 rub.
Nr. 34. Odcinek 4t arsz. na caly męzki kostjum bardzo
praktyczny, elegancki z materjalu czystej wełny ~ t.riko
szewiot" w kolorach: czarnym, ciemno niebieskim, oliwkowym i bronzowym 6 rub. Odcinek t0goż materjatu 2 arsz.
2 wersz. na marynark~ albo spodnie z kamizelką 3 rub.
Odcinek tegoż materjału w lepszym gatunku 4ł ar. m 7. rb.
N t·. 30 a. 11 Triko Szewiot" gatunek 11 Prima" wyższego galunku 7 rub. w tychże kolorach co Nr. 34: za odcinek
4ł arsz. 8 rub., za odcinek 2 arszyny 2 wersz. 4 rub.
Uwaga. Nr. 30 a i 34 na letnie kosljumy są także w kolorach modnych jak: stalowym, czekoladowym, piaskowym
i innych po tych samych cenach.
Nr. 62. Odcinek bardzo eleganukiego materjału "Szewiot Karno" na poważny kostjum 4ł arsz. w różnych cit!mnych
kolorach 10 r. 50 kop.
Nr. 64. Odcinek 4t arsz. czysto wełnianego materjału "Panama" wybornego gatunku, w guście angielskim, z mało
widoczneroi jasnemi centkarni albo prążkami (nowość sezonu) tylko w ciemnych kolorach l O rb.
Nr. 29. Tuch Krep na paradne kosljumy tużurkowe, l -go gatunku pełnej, podwójnej szerokóści za arsz. po 2 rb. 85 k.
Tegoż materjalu gatunek wyższy "Prima 11 arsz. po .;: rb.
50 kop.
Nr. 28. Na letnie palta materjaly piękne i trwałe w kolorach:
czarnym, ciemno - niebieskim,:: ciemno-szarym, bronzowym
i oliwkowym za l arsz. 2 rb . 50 k. Ten sam materjal,
w tychże kolorach, lezszego gatunku za l arsz. 3 r. 25 k.
Nr. 130. Ostatnia Nowość. (PdltO bez podszewki). Mocny, wyborny, bardzo trwały, elegancki i czysto wełniany materjał w kolorach: czarnym i marengo z maleńkimi centkami
albo prążkami, z kardzo pięknym spodem, utkanym kolorowymi paskami (prążkami) zamiast podszewki, za arsz.
3 rub. 50 kop. Na palto potrzeba ~ł arszyna.
Nr. 50. Dla uczniów, sukno gimnazjalne w kolorach, ciemno
i jasno-szarym za l arsz. l. r. 15 k. i w lepszym galunku za arsz. 1 r. 65 k.
Materjały wyłącznie na spodnie w różnych kolorach.
Nr. 38. Odcinki 1 arsz. 10 wers. 3 r. Takież lepszego gatunku
4 r. 25 kop., najlepszego gatunku 5 r. 25 kop. Odcinek
gładkiego, czarnego materjalu l arsz. 10 wersz. 5 rub.
25 kop. Takiż lepszego gatunku 6 rub.
Uwaga. Wszystkie materjały w oddziele na męzkie ubrania
mają szerokość okola 2-ch arszynów.
Nr. 11. Polrzebny każdemu gotowy letni wykwitny kostjum,
zrobiony podlug ostatniej mody (dla mężczyzn) marynarka z wełnianej materji alpaga lustryna, wydającej się
swoim jedwabistym polyskiem w kolorach: czarnym, ciemno niebieskim, szarym, z jasneroi wąziutkieroi prążkami
(nowość sezonu) i w takichże kolorach gładki bez prążków
za 4 rub. 50 kop. z kamizelką 6 rub. 25 kop. (nie uszyte).
Nr. 12. Marynarka z takiegoż materjalu, wyższego gatunku,
koloru tylko czarnego, gładkiego bez prążków, albo
z prążkami i ledwo widoczneroi centkarni (ostatnia nowość) wydająca si~ szczególnie ef~ktownym polyskiem
i nadzwyczajną trwa'ością 5 ruu. 50 kop. Razem z kamizelką 7 rub. 50 kop.
Odcinek z tegoż materjalu na
marynarkę i kamizelką 4 rub. 50 kop_
Przy obstalunku prosimy podać następujące wymiary:
l) dtugość z tylu od szwa kołnierza do końca, 2) objętość piersi pod pachami, 3) Objętość w pasie, 4) Szerokość pleców między szwami rękawów i 5) dlugość rękawa po tyłnim szwie od ramienia prze?. lokteć do rc0ki.
Prosimy brać miarę dokładnie. Obstalunki (zamówienia)
wykonyw11ją się niezwłocznie, akuratnie i bez żadnego
zadatku. Opakowanie i przes) łka na rachunek firmy. Za
zaliczką do 5 rub. pobiera się 10 kop. a wyżej 5' rub. pobiera się po 2 kop. z każdego rubla (poczt. taksa.) Do
Zachodniej Syberji i Turkiestanu dolicza się 5% a do
Wschodniej Syberji 15% do sumy obstalunku.
Bez żadnego ryzyka:
Je 'li się co nie spodoba, przyjmuje się napowrót dla
przemiany na inne, lub zwracają się pieniądze pocztą.
Za wysłane towary firma zaszczycona masą podziękowań. Zapotrzebowania adresować:

Do Towa.J.'zystwa
p ~

p

p

,.Ekonomjau

w

Łodzi.
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PAROWA FABRYKA

Krak.-Przedm. 17.
· Reprezentanci następuj_!lcych fabryk: -

K1111tardy~

ił.

Octu. l KQ.Dierw
OOiersk i Inżynier,
Warszawa, Darudowa

K~

J. Bliithnera w Lipsku,
.
Chickering and Bona w Bosto-nie,
Gaveau, \ w Paryżu

59, telefonu 1010.

Poleca nagrod:.wne I-a, najwyżs.zą nagroda,, Medalem Złotym, na wystawie
Spożywczo-Kucharskiej:

Musztardy w dwudziestu gatunkach, w szklaneczkach, słoikach l na wagę.
Nowe opakowanie: kury, maselniczki, Jajka.
Wyborowe Octy spirytusowe, winne l estragonowe.
Składy fabryczne: Ogrodowa 59
19
" .wlasne. l Królewska 29
"
"
2 Boża 6
.
"
n
3 l Balia Targowa N!! 100.
Prosimy żądać wszędzie musztardy f octu jedynej polskiej fabryki
A. OFFIERSKIEGO.

l.\l.[agazy:n E;. X....OT~
Krakowskie-Przedmieścle

9 m. 4.

poleca Nowości ną sezon wiosenny. Nie płacąc wygórowan~go k.omornego, jest w możności obsłużyć Szan. Kl.ijentelę dobrze. 1 tamo.
Przy magazynie otworzoną została pierwsza w Kri!JU przez
wladze zatwierdzona Szkoła dla modniarek i dla kwicaciarek z pensjonatem dla zamiejscowych uczennic. Bliższe szczegóły udzielane
są na miejscu.
140

Fm·tepianów
i pianin Melodykonów,
...4.eolianów i Pianol
Organów kościelnych:

Pleyel, J
'
Maleckiego w Warszawie.
..
Farrand et Votey w Detroit, Mlacll
Doherly w Clinton, Canada,
49 Teofila Kotyki!!wicz w Wiedniu.
The Aeolian C-o, New- York.
- ·
Br. Biegier, na . Slązku Auitryjackim.

20,000 .

SŁOWNIK

170

wyrazow,
i

l

_· wyrażeń,

przysłów

!Wiotów.
cud'Zioziemskich,

uż:ywanych w mowie potocznej i spotykanych w książkach 1 prasie pa-·
·
rjodycznej polskiej. · ·

Wydanie 4-te_

l

na nowo oprmwana l znacznie powiękSzone.

n
r==::!!Qo jo ..._
od ceu
•• t J
a.a:n.1- e ;l· n
•• sklepowych
Cena bez oprawy rb. l kop. 80,

Maszyny do szycia syst.. Singera
Ręczne

od rb. 18.

Nożne

w ozdobnej opraw. " 2 " 15,
z przesyłką o 25 kop. więcej.

od rb. 24.

w cenie okolo rb. l.

-

~----------------------------------------------------------------~----~----

Maszyn do Szycia

1 Wydawnictwo M. ARCT A w Warszawie, Nowy-Świat 53.

B. RABINOWICZ
warszawa,
121.
Marszałkowska

l

Cennik ilustrowany wysyla się BEZPLATNIE.
UWAGA! Pierwsze źródło tej branży.
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MAGGl

158

W przysłanych mi do rozbioru chemicznego próbach prm;zku
kakao ,,A. Oriessen" znaleziono:
Wody .
3.81
Popiołu. . . . .
6.78
Tłu&zczu kakaowego
30.43
Teobrominy . . .
1.79
Ciał proteinowych .
19.52
Wodanów węgla, czerwieni kakaowej 1:!7 67
Powyższe stosunki procentowe wskazują, że badane kak ao w
proszku "Driessen" przygotowane jest z czysłych i r ormalnie odtłuszczonych nasion Theobroma cacao, bez domieszki ciał obcych.

PRACOWNIA CHE1\IICZNA

N. Milicer.

Mu'Zieum Przem. i Rolnictwa.

Mag. nauk pr:z11rod.

Fabryka Nawozów Sztucznych

,,PUDRETA".
Warszawa ulica Foksal JV! 16.
POLECA pod z::tsiewy wiosenne: "pudretę" z zawartością
2% azotu i 15 % kwasu fosforowego, składającą się z odchodów ludzkich, krwi i kości mielonej. Nagrodzona medalem,- jako znakomity nawóz na każdą glebę.
15<•
Redaktor l Wydawca: &apatp Itr.

Ilość wydań jest najlepszą rekomendacją tej potytecznej ksią:tki.

U WAGA. Wkrótce wyjdzie nowe skrócone wydanie nintej 3zego "Slownika"

Gwarancja na 5 lat.
Skład

Wydanie . niniejsze zawiera o 350
podwójnych stronnic i o 8000 wy·
razów więcej .aniżeli poprzednie.

Główny skład

Wobec drożyzny mtęsa przypominamy W. Paniom
Gospodyniom l polecamy wytworny smak Maggi do
wzmocnienia wszelkich postnych zup i sosów. Bnljon
Maggi w kapsułkach natychmiastowo rozpuszczających
się w ukropie.
101

W. Jacobson l l. Ja-mnicki

se:a!~~!!~z} 9

,.,

Zaił•4 .1'ara;olnicz1 ~
GOSTKIEWICŻA,
'16!1

Wykwalifikowany wszechstronnie pracownik pierwszorzędnych firm poszukuje robót prywatnych na prowi~cjl.
Wykonywa solidnie, gus~ownie i tanio.
Adres: W•rszawa, Krucza N!! 40, m.16.

5. E r y -w-.a. ń • k a. S;POLECA: duży wybór. parasolek ~
nych i kolorowych,. oraz p~s~~ la·
ski spacerowe. Ceny najprzyS!'ępnie.J,.Sze.
Przyjmuje reperacje, pokrycia Z\il'asnych jak 1 powierzonych materif\1'-ów.

Ta~lc~r-D~kara~ar

Zakład

Meblowy

firmy

louu••• Ueuypom Bapsua,

,..~

-··

Stanisław

14 Erywańska 14 wprost skweru.
POLECA różne meble gotowe i przyjmuje obstalunki na urządzenia apartaUJeutów. Wykonanie sumienne, ceny
możliwie niskie.
Uwaga. Kanapki skladane, mało zajmuja,ce miejsca służące na noc jako
lóż ~ o z materacem sprężynowym l miej165
scem na pościel.

~..ewakL

<

Ogród w Lubojijie ~

paslada 1 willklej Ilaści la' sprz1danla:
Maliny powtarzające-kopa rb. l k. Poziomki miesięczne .
"
" - ,. 50
Trusk. wlelko-owoco4t;e ,;" " l " Narcyzy blale .
".. " - " 60
Fijolki powtarzające
"
w. l n 50
Opakowanie po cenie kosztu.
Adres: 8. K. Lubojna p. CE~tochow~.

Druk "Gasely Rolnlczej" (W • .Muatelewtcza), Zlot& 24.·
y'

15 .Alrpfi.Ia UIC4 r.

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

