•

29.

Rok IV.

Warszat.tJa, d. 9;'(22)

Lipca 190/J roku.

PISMO TYGODNIOWE ILUSTROWANE DLA KOBIET.
OGŁOSZENU PRZYJlłU1B:

PRENU11ERATĘ PRZYJlłU14:

Redakcja- al. S-to Kr:r.yaka Nr, 5,
Ktlł(&rnlo

Warazawoklo l Pruwlnejonalno, X&Dtol'J
pltm l klookL
Radakeja otwarta codziennie1 opr6oz nitdziel
i łwiłł, od 9 zrana do a wieozoram .

C2i.A.S

Redakcja -

L. l E. Metzła (Krakowokle Przedmielele 68).
OID& ocłoou6 po kop. l i .. wioros jodaoospaltowy

odnowić prenumeratę!

- -- Wsprawie uświadamiania

ul. S-to Kr:r.yaka Nr 5-

I biura orłoou6: Uurra (Wionbowa, cmaell teatru)

Numer

pojedyńo•Jf ~O

kop.

Szczęsna..

młodzieży.
' Ciąg

"uświadamianiu 11 , o które przecież głównie
chodziło. Autorka gorąco zbija list "Jednej
z matek", przyznając się sama, dość naiwnie,
że "nie posiada wymaganych kwalifikacji"
do udzielania rad, to też zamiast sy.stematycznie obznajomić czytelników o swoich poglądach: jak,
kiedy, kogo, jaką metodą,
uświarlamiać-szydzi sobie śmiało z dotychczasowego obiegu rzeczy ludzkich i ciężkie
czyni zarzuty "watkom, które u nas nawet
tego "uświadomi enia" odpowiednio spełnić
nie umieją. Ale olo kilka jej jasnych rzutów
na sprawę wychowania, choć to, co autorka
zarzuca właśnie współczesności, jest już
w dużej mierze rzeczą przeszłości i tak jaskra wo, jak ona zło przedstawia, rzadziej się

To tylko silne twierdze zdobywa się szturmem, a choćby ten szturm najświetniejszem
nawet byl zwycięztwem, to przecież pozostawia kupę gruzów, ruinę pięknej ludzkiej
siedziby i zawsze taka wygrana opiera stopę na czyjejś klęsce, na zniszczeniu. Prawd
naukowych, zagadnień wiedzy nie zdobywa
się
jakimś
zamachem bolesnym, rujnująrym kogokolwiek,
a reformy czy to
filozoficzne, czy społeczne, czy przedewszystkiem wychowawcze-odbywają się zawsze,
jeśli mają być gruntowne, powoli, z wielkim
spokojem i z tą szlachetną sumiennością,
jaka się należy i przesz!ości, od której wzię
liśmy wszystko, i przyszłości, wobec której
nie wolno nam się zapędzać w jednostronność, w popędliwość, w niesprawiedliwość,
już dziś obj.:J.wiać zwykło:
które zwykly utrudniać drogę postępu i różnić
"Dziś kobiecie nie wystarcza być samym
między sobą najochotniejszych bojowników.
tylko kwiatem. Chce być i staje się czem3
Tymczasem na arenę rozprawy "o uświa więcej i ezemś mniej zarazem, czemś daleko
damianiu młodzieży•• postępowe nasze ko- prostszem i bardziej zgodnem z rzeczywistorespondentki wytoczyły działa niosące znisz- ścią- chce być tylko człowiekiem". "Do
czenie w obóz przeciwny, a nader mały nieznajomości najprostszych prawd życio
ofiarowały przyc1.ynek do samejże. sprawy,
wych prowadzi sztuczna atmosfera wychotraktowanej przez nie, mniej jako rzeczowe wania, z której "kobieta 1' wychodzi naiwna
roztrząsanie jednego z wielu zagadnień pejak nowonarodzone rlziecko, a stan ten jest
dagogicznych, a raczej jako podjazdową ani normalny ani pożądanyt'. "Czas, aby kowycieczkę przeciw tradycjom dotychczaso; biety najmłodszego pokolenia zaprotestowawym w formie wyprawy po złote rul}Cl ły nie przeciw prawdzie, a przeciw obłudzie".
wczesnej świadomości wszystkiego.
Dalej twierdzi słusznie "Jedna z panien",
List "Jednej z panien", wyznam szczerze, że kobieta powinna wiedzieć, co ją czeka
bardzo mnie zainteresował; odczuwa się po w życiu, i .znać obowiązki matki i wychoza tym hurmem fra1.esów duszę żywą, myśl wawczyni, inaczej może być narażona na
rozbudzoną, pragnienie postępu i ze szczerem
straszne nieraz drama ty", :1 tego uniknąć
zajęciem chciałoby się posłuchać tej mlodej
można "przez rozumne, jawne i poważne
rzeczniczki współczesnego ruchu -cóż, kiedy traktowanie rzeczy". Przedewszystkiem też
"jedna z panien 11 ucieka sobie od kwestji zaleca "Jedna z panien" w wychowaniu do kwestii, rozpala swe wici na wsze strony, "prawdę", prawdę naukową, przyrodniczą
alarmuje wszystkie strażnice emancypacji i ,,rozwijanie umysłu dziecka od uajwcześi ani rusz ją umiejscowić przy samemże 1 niejszych chwil-,w duchu nauk przyrodni-

l

dal1zy.)

czych, jako jedynie rzeczywistej podstawy
prawdziw ego wykształcema". I lu jest punkt
sporny. Autorka chyba rozumie, że te
prawdy, które objawiaćby przyszło dziecku
przy "uświadamianiu"-nie mogą się nazywać tylko: "czystą prawdąU, lecz są "tajemnicami życia ludzkiego", z k.tóremi zapoznawać dziecko czy mtod1.ież "jak najwcześ
niej" byłoby poprostu niemoralnem, byłoby
szalonem i prowadzącem właśnie nieświado
mą istotę "nad prze paść i w nieszczęścia" .
To nie żadna prawda oderwana, abstrakcyjna, jasna, czysta, zdrowa, to calkiem doczesny, czysto ziemski, czysto zmysłowy
objaw życia i utrwalania się gatunku, a "Jedna z panien" chce, żeby o tern właśnie
najwcześniej objaśniać dzieci, bo inaczej nie
wyrobią się na ludzi, będą lalkami, manekinami, haremowem i istotami i t. d. i t. d.
Dobrze na ten punkt odpowiada "Także matka1' w te słowa: "Doprawdy? więc tylko
takiego uświadomienia potrzeba, aby już
mieć ważny zadatek na pożytecznego człon
ka społeczeństwa! Widzimy nieraz w ży
ciu ludzi z wyrobionym już charakterem,
staczających ciężkie walki z własnemi namiętnościami. Więc po co przyśpieszać roz,
budzenie tych nami ę tności w tych, u których
o wyrobieniu tiuchowem jeszcze mowy być
nie może". "Stała prenumeratorka" jest podobnego zdania, bo uważa, że "umysł
w pewnym okresie wieku dziecinnego nie
zniesie bez żadnej szkody znajomości wszystkich funkcji życiowych. Czy aby zostać uczciwą, szlachetną, pracowitą, wykształconą,
dzielną kobietą-trzeba koniecznie od najwcześniejszych lat wiedzieć o wszystkich funkcjach natury! Sądzę że przeciwnie••.

Podzielam te zdania w zupełności. Spojrzyjmy w ten biedny, szary Uum pospólstwa,
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gdzie dziecka nikt nie uszanuje, gdzie ono
wszystko wlaśnie od lat najwcześniej
szych, gdzie caly brutalizm owej "prawdy"
wciąż obija się o wątłą głowinę dzieciaka,
a ono dojrzewa przedwcześnie, wie przedwcześnie co i jak, i żyje przedwcześnie ową
"prawdą" czyli raczej rzeczywistością pożą
dań już świadomych swoich zmysłów i namiętności. A skądże się rekrukuje ten smutny zastęp nies7.częśliwych dziewcząt, kobiet,
owych .biednych matek", dla których potem
społeczeństwo musi tworzyć osobne instytucje ratunkowe i poprawcze, jeżeli nie
z legionu "przedwcześnie uświadomionych
dziewczyn" i Jeśliby uświadomienie mial o
bronić od nieszczęścia - ha, toby je chyba
broniło, ale gdzieżtarni broń leży właśn i e
gdzieindziej: nie w "ciemnocie" i w "naiwności"' wcale me, lecz w charakterze,
w
"zdrowej duszy" i w "zdrowem, nie zdenerwowanem ciele", a zdrowe m duszą i ciałem
nie może być dziecko, które nie jest dzieckiem; dziecko, któreby o wszystkiem wiedziało
i rozumiało, by loby anomalją, rodzajem dziwotworu, okazem, któryby nie dawał żadnych
świetnych nadziei na przyszłość.
"Prawdy
czyste" to są takie, jak np. że słońce stoi
a ziemia się obraca-to nikogo nie zgorszy,
o takich prawdach można mówić; ale treść
uświadomienia-to jest wlaśnie treść ludzkiego ziemskiego życia, to jest to, o co walczą ze sobą ludzie, co sobie wydzierają jednostki, o co toczą wojny narody, o czem
w idealnych obsłonach śpiewają poeci, czego
szukają młode Uumy na balach, na co chcą
patrzeć choć w złudnem przedstawieniu w teatrach, co tkwi w każdej sprawie na dnie,
co marzy w każdej ludzkiej piersi na dnie,
i co spoczywa w tajnikach człowieczych pożądań na dnie ducha nieśmiertelnego-póki
on jest objęty skorupą doczesności, skorupą,
która o tern tylko myśli, żeby trwać i prze·
kazywać swoje kruche tnvanie pokoleniom.
. Najpotężniejszy to motor-samo życie, które
chce żyć, używać i trwać na wieki! I my .
zagadkę tego motoru chcemy dać poznać
dziecku! chcemy go z tą burzą pragnień
zapoznawać, narażać go na przedwczesną
walkę z potęgą pokus, sypiących się przecie
z ogniska tej prawdy. To doprawdy przesłyszy

rażające swą nieopatrznością, lekkomyślną
odwagą; ja-bym się za nic nie podjęła takiego uświadamiania dzieci i przypominają
mi się tu słowa wielkiego poety: "Męstwo
twoje, bojaźń moją-niech osądzi Panl"

Zostawmy, ach, zostawmy dziec'ko w blogim spokoju, nie rabujmy mu tej nieświa
domości, w której ono rośnie bezpiecznie
i zdrowo do czasu dojrzenia, a gdy szc7.ę
śliwie zakwitać zacznie w silę mJodości-za
czynajmy mu pokazywać drogę silnej woli,
czci, honoru, wiedźmy go zawsze w górę,
sursum corda! ponad zmysłami, ad astra!
do ducha cudnej, promiennej kolebki; a nie
nadawajmy wychowaniu jakiegoś piętna zoologicznego, ,zwierzęcego, bo człowiek, choć
zwierzęcość ma w sobie, ale przecież nie
zwier?.ę, jeno, na końcu, na szczycie żywotów
stworzony "Król Duch stworzenia! Bardzo,
bardzo ostrożnie stosować wlaśnie trzeba
ten tak zalecany obecnie .światopogląd przyrodniczy", i na nim bynajmniej nie możemy
opierać kształcenia człowieka, jako charakteru, zadań, celów, ideałów. Wszakże, wła
śnie teraz, współcześnie, z postępem czło
wiek dąży do wybicia się z pod przewagi
przyrody, posŁuszną ją sobie czyni, ujął jej
nerw elektryczny, urąga przestrzeni, rozmawia przez morza i dziesiątym promieniem
przegląda i zwycięża zaporę ciał stałych,
a sam siebie zacząłby od dziecka kształcić
głównie, przedewszystkiem, na poznawaniu
najelementarniejszych praw rozradzania się
gatunków! Co innego znać przyrodę, uczyć
się jej praw, podziwiać ją i wielbić jej
piękność, a calkiem co innego jej brulalne

tajemnice kłaść jako fu~dament racjonalne- świadomościami, a młodzieży nie wysyłajcie
go wychowania islot wyższego rzędu, do ja- ·po objaśnienia do szkól publicznych między
kich się przecież zaliczamy. Jeśli więc na- zgraję kolegów różnego rodzaju, ani do lekasze postępowe panie chcą już konieczme rza, ani do ostrzegającego podręcznika, lecz
tego przykładu przyrody w życiu ludzkiem, światlem własnego kochanego czystego serca
to dobrze, dlacz<?goż się tego przykładu nie oświetlajcie synów, roztropności i s,kromności uczcie dziew.-.:zynki, a codzienne życiowe
trzymają i nie stosują go do dzieci i rolozdarzenia umiejcie w lot przekuć w zdrowy
dzieży, przecież chyba wiedzieć muszą, że
owoc doświadczeń i logiczne ogniwo dojrzeżadne zwierzę przed odpowiednim czasem
swej dojrzałości uświadamiane nie jest, wającej treści ich ducha.
(Doko·ńczenie n1utąpi.)
żyje sobie w spokoju, pasie się i rośnie,
dopiero gdy dojrzeje, rozpoczyna się dla
niego uświadomienie i co zatem idzie wielki
utylitaryzm jego dla człowieka. Z innej
znowu strony, prawa przyrody nieosobliwy
dają człowiekowi przykład:
np. siła przed
prawem, walka o byt, podporządkowywanie
Wspomnienie pozgonne.
słabszej jednostki interesowi rasy itp. piękne
aforyzmy mają swe dokumenta na łonie
natury, o której jeden z uczonych krótko
Bywają istnienia skromne i ciche, które
się wyraził, że jest to nic innego, "jeno wzajednakże posiadają w sobie pierwiastek bojemne bestji pożeranie się". Wogóle je- haterski. Do takich wlaśnie cichych bohadnym z błędów ·wspólczesnego wychowania terek należała niedawno zmarla Helena
jest to: że dzieci i młodzież za mało obcu- Linda. Znali ją tylko ci, którzy się z nią
ją z przyrodą,
a za dużo się uczą praw zetknęli bliżej, ale praca jej byla owocna
natury. Nauki przyrodnicze są też w fatal- i przeżyła ją samą. Życie jej całe możnaby
ny sposób wykładane, obznajmiają młody przyrównać do pochodni, gorejącej równem,
umysł z tysiącem szczegółów zbytecznych,
spokojnem, czyRtem światłem bez dymu; po·
a nie dają obrazu wspaniałości, piękna, gro- chod.nia ta długie lata przyświecała innym
zy, potęgi, czaru, nie zapalają ucznia do ludziom, wskazując im drogę, aż wreszcie
ogromu, nie zaciekawiają dostatecznię do zagasła, pozostawiając po sobie ial głęboki.
mikroskopowych cudów. Chodzilożby tylŚ. p. Helena Linda młode lata poświęciła
ko o wyzyskanie przyrody w jednym pe· pracy nauczycielskiej, następnie cały swój
dagogicznym kierunku - w sprawie spe- zaoszczędzony fundusik użyła na założenie
cjalnego uświadamiania?! Jabym dzieci trzy- na Pradze gospody dla ludu wiejskiego, któmała zdala od takich zwierząt, które drary przyjeżdża doWarszawy, chcąc sprzedać
stycznych dostarczać mogą spostrzeżeń. Zna- owoc swej pracy, i częstokroć wpada w rę
łam panienkę
18-letnią,
hodowaną pod
ce nieuczciwych wyzyskiwaczy. Aby temu
kloszem, strzeżoną, którE'j nie wolno było zapobiedz, Helena Linda otworzyła swoją
żadnej książki czytać samej, poezje Elego,
gospodę, gdzie wieśniak za bardzo skromną
Konopnickiej, "Szwajcarja" Słowackiego by- opłatą miał nocleg w czystej izbie i zdrowe
ły wykluczone z repertuaru, a wyraz "mijedzenie, wieśniaczka oprócz tego mogła zołość" uważany za nieprzyzwoity; lecz wolno
stawić płótno, przywiezione na sprzedaż,
jej było iść do stajni, gdzie stała j('j raso- pewną będąc, że jej towar nie zginie i że
wa klaczka i do psiarni, gdzie miała wła panna Linda ułatwi jej zbyt jego ..
sną śliczną
sforę ceterów.
Otóż nie wieUmiała też wpłynąć umoralniająco na
dząc nic zgoła o wzniosłych pieniach miło
swoich gości; sama będąc głęboko religijną,
ści, o uniesieniu serc ludzkich w czarowną
trafila z łatwością dv dusz chłopskich za
krainę wzajemnych uczuć, to
dziewczę
pomocą owego klucza złotego, którym jest
"naiwne" nabyło światopoglądu przyrodni- wiara. Jeśli wiedziała, ze który z młodych
czego od masztalerza w stajni, który obja- zwłaszcza ma sklonnoś6 do pijaństwa lub
śnił panienkę, że jej ulubiona "Irys" dziś
posiada jakie inne złe nałogi-dopóty nad
osiodlaną być nie może, poezero pokazał
nim pracowała, dopóki się nie odmienit
przepyszne źrebię. U piesków znów dowie- W ciągu ośmiu lat, podczas których miala
działa się biedaczka takich osobliwości, że
gospodę na Pradze, tyle zdziałała, iż wójt
wolniutko, krok za krokiem wracała do okoliczny zeznał, iż ludzie ze wsi, którzy najdworu, układając sobie w głowie jak to częściej nawiedzali jeJ gospody, z pijaków
wszystko trzeba będzie opowiedzieć. Po- i nicponiów stali się teraz najporządniej
wiedzą mi Szanowne Panie postępowe, że
szymi włościanami w całej gminie. Ale powtedy matka powinna się właśnie wziąć do nieważ gospoda jej byla solą w oku rozuświadomienia na tern tle przyrodniczem;
maitym spekulantom, którym chodziło jedynie! tylko ta panienka nie powinna była nie o zyski, więc też musiała w końcu wytam chodzić do stajni i do psiarni, a lepiej nieść się ztamtąd na Nowe-Miasto. Tam
wziąć tomik Asnyka i z mlo4em, rzewnem
przy gospodzie założyła jeszcze sklepik
wzruszeniem czytać sobie, chodząc po alei spożywczy, aby goście jej mogli mieć na
lipowej:
miejscu tanie i świeże produkta i nie potrzebowali chodzić po nie daleko, nie znając
Kocham śpiewa bór
dobrze miasta.
Kocham nuci las,
A slawików chór
Nieraz kompania, podążająca z dalekich
Odpowiada wraz.
stron do Częstochowy, nocowała w gospodzie panny Linda, dziwiąc się, że znaleźli tu
A potem, odłożyć jedną książeczkę, wziąć tak serdeczne przyjęcie, umiala bowiem do
drugą i czytać znowu:
każdego przemówić zrozumiale, prosto ale
serdecznie; kto raz byl w owem cichem
Pracujmy razem, by razświt dnia bialy
mieszkanku na Nowem-:Mieście, ten nigdy nie
Prędzej rozbłysnął na ziemi!
zapomni miłego wrażenia, jakie ztamtąd
Na tej drodze wyskrzydlił-by się w jej wyniósł. Zdawało się, że się jest na wsi:
duszy wiosenny motyl marzenia, który na drzewa zaglądały do okien, na oknach kwittęczowych piórkach niesie lekko, ostrożnie
ły skromne kwiatki, lampa ~ płonęła prze~
i milo pierwsze uświadomienia przebłyski. .Matką Boską. :Można tam bylo spotlrac
I słońce przecie, które jest samą tylko do· zawsze jakieś kurpianki z tobołkiem plotna,
broczynnością świata, a nie zrywa
się od
którego nie mogły odrazu sprzedać, albo
razu, lecz \\<staje powoli - ma swoje świ też włościanina z owsem i t. p. Jedna
ty, zorze i mgły ranne i niespodzianie nie służąca, którą sama wychowała, pomagala
napada ludzi ani pt·zyrody. Zlitujcie się jej w sklepie i gospodzie, a wszystko szło
nad dzięćmi, nie prześladujcie ich waszemi cicho, skladnie i dobrze. Szczupła postać

Ś. p. Helena Linda.
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osw1eca i ulatwia życie w niskiej chacie
wiejskiej.
Na rozwój i pełną działalność "Szkoły
gospodyń" w Albigowej czekają nie tylko
wiejskie, oświecone dziewczęta, ale i dużo
pań obywatelek, potrzebujących do pomocy
w większych posiadtościach jak i w skro mniejszych dworach takich pomocnic, któreby od razu do specjalnej roboty stanąć
mogły i na których umiejętność spuścićby
się można.
Dotychczasowy bowiem zastęp
młodszych wiekiem szafarek, gospodyń, ku charek, to zastęp, który dopiero pani domu
uczyć wszystkiego musi i pilnować ich praktyki początkowej. Służąca w domu, na
jakimkolwiek bądź ona jest stopniu, musi
być nie uczennicą swej pani, lecz prawdziwą pomocnicą i zastępczynią, skoro pobiera za to wynagrodzenie. Toby powinno
być bardzo jasno wpajane w umysł wszelkiej służby, kształconej w specjalnych ku
Każdy, kto ją znal z bliska i czcił jej zatemu zakłaJ.ach, że chlebodawcy, ofiarowusługi, musi westchnąć z głębi serca na
jąc dom, utrzymanie, światło, opał i płacąc
ll1yśl, że już zagasło to życie tak pracowite, tak pelne poświęcenia i męztwa. pensję, muszą za to wszystko wymagać
Ale jak powiedział św. Paweł: .Miłość ni- umiejętności i pracy, a nie mogą jeszczegdy nie zginie", więc i ona, która żyła tyl- dodawać nauki tego, do czego się służba
godzi. Dotychczasowych zakładów naszych
ko miłością, nie przeminie bez śladu.
gospodarskich w Galicji i w Królestwie
Marja Łopuszańska.
kardynalną
wadą jest nit!dostateczny nacisk na wykształcanie w służbie poczucia
obowiązku i odpowiedzialności na swojem
stanowisku. Jest nadzieja, że szkoła w Albigowej ten właśnie kierunek obierze.
Z poczciwemi pszczołami idzie nam za
to bardzo już dobrze w Galicji, mianowicie
wschodniej; hodowlę tę utrzymują nie tylko
większe dwory, posiadające pachnące lipo(Szkoła gospodyń wiejskich w Albigowej.- Ho do wla
we gaje, ale i włościanie w sadkach kolo
pszczót i sprzedaż miorlu.-Jarmark w-yrobów krachaty, w pobliżu pola hreczanego ustawiają
jowych we Lwowie.)
Rada powiatowa Lańcuta założyła przed pnie pszczól swoich, leśniczowie trzymają
kilku laty: "Szkolę dJa gospodyń wiejskich" je pod lasem, żaden wreszcie pleban wiejwe wsi Albigowej, powiatu Lańcuckiego. ski nie obejdzie się bez pasieki. Czystej
Szkota ta jest dopiero w zawiązku, ale jeśli patoki mało dom wiejski spotrzebowuje,
fundusze odpowiadać będą i według statu- napoje i miody sycone we większych· chytów dla niej ułożonych rozszer:r.oną zosta- ba dworach wyrabiają, zatem miód z wszynie, może być wzorem prawdziwym takich stkich tych pasiek płynie na targi do mia·
szkól gospodarskich. W sr.kole albigow- sta. Największy pokup na miód jest przed
skiej, przeznaczonej wyłącznie dla dziew- świętami Bożego Narodzenia, polskieroi i rusińskiemi, niema bowiem tak ubogiego docząt wiejskich, których dotychczas najbliższa
okolica dostarcza w liczbie około ;w, nauka mu w którymby ulubiona potrawa: .kutja((
jest bezpłatna, jedynie za utrzymanie na- (kucya) z miodem nie znalazła się w dzień
znaczono opłatę 24 korony ( 12 gul d.) mie- wilji na stole. Na rynku lwowskim nie
można
wyższej
ceny za miód osiągnąć,
sięcznie.
Jednakże, Rada powiatowa i tę
zbyt
wiele
bowiem
przywożą
go tubj, a
opłatę często zniża lub ją zupełnie znosi dla uboższych dziewcząt z powiatu. specjalni kupcy od miodu już w jesieni zaNauka trwa 6 miesięcy, od l-go listopada kupują go w ogromnych ilościach za bezdo 30 kwietnia; obejmuje umiejętności: go- cen od potrzebującego pieniędzy chłopa lub
towania i prania, praktycznie nauczanego; mniejszego właściciela. Placą oni wtedy
inne działy są jeszcze traktowane teoretycz- 28 do 32 centów za kilogram (2 funty
nie, póki Wydział powiatowy nie będzie w wiedeń.) miodu. U jednego tylko z takich
kupców widzieliśmy w jesieni do dziesięciu
możności zorganizowania racjonalnej nauki
beczek
mieszczących
po kilkaset kilogram.
wszystkiego, co wchodzi w zakres pracy koTen
sam
miód
jest sprzedawany
patoki.
biecej w gospodarstwie, a więc: hodowli
następnie
w
drobnej
sprzedaży
po 50 do
krów, trzody, drobiu, mleczarstwa, i warzywnictwa. W miesiącach letnich roku 60 centów za kilogr.
Lepiej wychodzą ci, którzy doczekawszy
zeszłego urządzano już kurs dla specjalistek
mleczarek, uzdolnionych do prowadzenia cierpli wie czasu przedświątecznego, sprzemaszyno_wych, ręcznych mleczarni. Ponie- dają swój miód w pobliskich miastach; nie
ponoszą oni
bowiem wysokich . kosztów
waż celem szkoły jest nie tylko nauka gospodarstwa, ale i podniesienie poziomU' przewozu do Lwowa, a cenę osiągną tę samą t. j. 32 centy w hurtownej
sprzedaży,
umysłowego i moralnego włościanek, zaprowadzono też wyklady przedmiotów ogólno 50-60 cent. w drobnej.
kształcących, jak historji, geografji, rachunZdarza się, że gospodyni wiejska, mieków, chemji itp. Szkoła mieśd się dotąd szkająca zimą we Lwowie, sprowadza miód
w szczupłym, wynajętym budynku wiejskim, ze swej pasieki i, przechowując go w piww ciągu roku, atoli przeniesie się do wła
nicy, sprzedaje częściowo w mniejszej ilości
snego domu, urządzonego odpowiednio ce- prywatnym osobom po 50 cent. za kilogr.
lowi swojemu. Uczennice, które skończą Jeśli przewóz do miasta nie kosztowal wieszkolę dla gospodyń a nie pójdą za zaroble, to jest konie byly własne, odległość nie
kiem jako klucznice, gospodynie, kucharki wielka, korzyść ze sprzedaży może być
do dworów wiejskich-zaniosą do własnych znaczna, tembardziej, że akcyzy od miodu
chat praktyczną umiejętność tych codzien· rząd nie pobiera. Galicja wschodnia ma
nych, niezbędnych w każdym domu czyn- dużo warunków pomyślnych dla rozwoju
ności, a przytern zamiłowanie czystości, zapszczelnictwa i handlu miodem; ma piękne
pewniające rodzinom zdrowie, oszczędności,
lipowe lasy, np. w Złoczowskiem, ma na
podnoszącej dobrobyt, i tego wszystkiego, co
wielką skalę uprawę hreczki i posiada piękńiemlodej, siwiejącej

kobiety, z dziwnie do-

brą twarzą i łagodnemi, blękitnemi oczyma,
przesuwała się spokojnie po izbach, od czasu do czasu rzucając dobre słowa przybywającym.
W ten sposób uplywaly długie lata jej życia cichego a pełnego treści. W smutku, w kłopocie przychodzono do niej po
radę, a ona radziła zawsze rozsądnie i z serca. Z Nowego-Miasta przeniosła się na
Dobrą, później na Mostową wszędzie dawni
znajomi umieli · ją odnaleźć; wszędzie by la
tak samo użyteczną. Przeszła, dobrze czyniąc nie dziw też, że gdy nielitościwa
choroba zwaliła ją na loże, dowiadywano
się traskliwię o jej zdrowie, prosząc Boga
o zachowanie jej przy życiu, Wielki też
żal musial ogarnąć te proste serca, gdy nie
stało ich przyjaciółki, która ich tak kochała.
Dwudziestoletnia blisko praca musiała się
wyryć głęboko w pamięci i w duszy.

Korespondencja ze Lwowa.

ne ląki na dużych przestrzeniach. To też
miód ma swoją zapewnioną przyszłość
u nas, byleby obrót nim dobrze się i bez
wyzysku ustalit
Obecnie mamy już nasz .Jarmark wyrobów krajowych (( otwarty, a publiczność
miejscowa i przyjezdna zwiedza go tłumnie.
Wiec kobiet, który odbył się w jesieni roku zeszłego we Lwowie, i mial na celu
podniesienie przemysłu galicyjs!\iego, uchwalił między innemi, coroczne urzą.dzanie jarmarków dla sprzedaży wszelkich wyrobów
krajowych. Zadaniem jarmarku jest pomoc
w popieraniu przemysiu swojskiego, publiczność nasza bowiem ma przez nie dowiedzieć się:
co i jak wytwarza się u nas,
ocenić nasz towar i nie dać się wprowadzać w błąd niesumiennym kupcom, podających obce wyroby za krajowe. Dotychczas urządzono już pięć takich jarmarków
informacyjnych na prowincji, z najlepszym
skutkiem tak dla kupców jak i dla nabywców. Jarmark, który w połowie cze1·wca
otwarto na przeciąg czterech tygodni na
placu wystawowym, ma być wskrzeszeniem dawnego typu jarmarków polskich
urozmaiconych zabawami dla ludu. Zainicjowany na wiecu przez Towarzystwo
Oszczędności kobiet,
które 500 koron na
ten cel ze swych funduszów przeznaczylo,
jarmark przedstawia się dziś bardzo zajmująco. Protektorat nad nim objęla Namiestnikowa hr. Potocka, Marszałek krajowy hr.
Badeni i gorliwy pracownik około przemysłu krajowego ks. Lubomirski. Za wiązany
komitet, który pracował pod przewodnictwem
doktorowej Gostyńskiej i hr. Zofiji Siemień
skiej, podzielono na sekcje z ściśle określo
nym zakresem działania, jak np. sekcja fi.
nansowa, gospodarcza, kwaterunkowa, prasowa, zabawowa i inne. Przedstawiciele
Towarzystw, jak: Związek Przemysłowy,
Tow. Szkoty ludowej, Pornoc przemy słowa
kobiet, Kółko rolnicze, Straże pożarne ochotnicze i innych wchodzą w skład obranego
komitetu, a ponieważ Towarzystwa te mają na prowincji swoje organizacje, urządzać
będą w czasie trwania jarmarku wycieczk.i
do Lwowa. Aby zachęcić do zwiedzania
jak największą liczbę osób sfer różnych, obmyślono
cały szereg
zabaw i widowisk,
których siedmiodniowy program powtarzać
się będzie przez czterr tygodnie. Jest więc
teatr ludowy lwowski i wło~ciański z prowincji na otwartej scenie, chóry Towarzystw
śpiewackich,
kapele ludowe i mlodzieży
szkolnej na estradach osobnych, panoramy
historyczne, nawet ma być Noc-świętojań
ska z sobótkami i wiankami, sprowadzenie
Konika Zwierzynieckiego z Krakowa na jeden z "dni ludowych·, których w ciągu
jarmarku będzie kilka, aby z temi dawneroi
zwyczajami iudność zapoznać się mogła.
Koszta urz ądzenia jarmarku, jak widać
z programu znaczne, pokryją: subwencja,
składki Towarzystw,
członków komitetu,
opłaty za sklepy i niektóre widowiska.
Po7.ądanem hyłoby

wielce, żeby publicznasza nie ograniczyta się na podziwianiu wyrobów swego kraju, ale i nabywała je w większych ilościach, pamiętając,
że tylko tym sposobem, prawdziwie poprze
przemysł miejscowy.
Po skończonym jarmarku ogłoszoną zostanie suma, za jaką
sprzedano swojskich wyrobów, b ędzie ona
realną wskazówką, o ile jarmark spetnił swe
zadanie i jak na przyszło ść kierować się na
tej drodze. Ludzie dobrej woli dali miastu
rzecz bajową, pożyteczną i przyjemną, zobaczymy jak spełni publiczność swój obowiązek popierania takich usiłowań.
Cho
dzimy tam codzień, na ten plac ożywiony
pełen gwaru miłego,
ruchu i pracy krajowej, pełen owoców mozolnych usiłowań
i serdecznych społecznych pomysłów. Ciąg
ną się też goście z bliska i ze stron dalność

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

238
szych. Spodziewamy si~ na przyszłość i was
szanowne królewianki, przyjedźcie, droga nie
tak daleka a serca czekają otwarte. Zatem
dowidzenia!

L w owz'anka.

już
pochodząee

po kilku dniach sypią się łuski, •
z głębszych warstw. To też
pierws7.em zadaniem będzie rozmiękczyć
i rozlepić warstwy łupieżu, a rozmiękczone
usuwać za pomocą odpowiedniego mycia

p1ezu, a

głowy.

O

PIELĘGNOW ANIU

sk6ry na

głowie

i

włosów.

Wobec smutnego faktu, iż na stu pacjentów,
zasięgających porady lekarskiej w mej lecznicy (osobiście i listownie) wypada 60% po
skrupulalnem obliczeniu na choroby wło
sów - poczuwam się do obowiązku podać
wskazówkę pielęgnowania włosów,
tej tak
pięknej ozdoby nie tylko u kobiet, lecz i u
mężczyzn.

Zanim przystąpię do właściwego opisu
najracjonalniejszej metody leczenia skóry na
głowie i pielęgnowania włosów, pozwolicie
Sz. Czytelniczki, iż w krótkich slowach podam przyczyny wypadania włosów.
Przeważnie wypadają włosy na tle zboczeń ogólnej natury, a zatem tkwiących w
organizmie. Wystarczy przejściowa niedokrwistość, wywołana przeciążeniem mózgu
pracą umysłową, nadmierny wysiłek fizyczny, złe warunki życia (zle odżywianie organizmu, praca w ubikacjach nieodpowiednio
wentylowanych, bezsenne noce), a jako ob·
jaw złego odżywiania cebulek włosów i niedostatecznej przemiany materji całego organizmu-wystąpi wypadanie wlosów. Wiemy o tern wszyscy, iż po chorobach gorą
czkowych, u ludzi z chorobami przewlekłeroi szczególnie w przebiegu choroby
cukrowej - wypadają wlosy tak obficie,
iż tylko skrupulatne pokrzepianie organizmu
i energiczne zabiegi lokalne wstrzymać mogą zupełne wyłysienie. Korzystnym momentem dla porostu włosów po chorobach gorączkowych (szczególnie po tyfu ie)
jest
szybka regeneracja organizmu, a wtedy
i włosy - przy odpowiedniej hygienie skóry na głowie i włosów - do dawnej bujności zazwyczaj wracają.
W przypadkach zatem, w których przyczyna wypadania wlosów tkwi w organizmie, należy równocześnie leczyć narząd chorobą zajęty, a skórę na głowie i włosy wedJog niżej podanej metody- nadzwyczaj
pilnie pielęgnować.
Najczęstszą przyczyną wypadania wlosów
jest lupież, który uciskając stale na torebki
włosów oraz naczynia krwionośne, na dnie
torebki się znajdujące-sprowadza przewlekłą niedokrwistość skóry i upośledza przemianę materji w wysokim stopniu. Skutki
zaniedbywania hygieny w przypadkach łu
pieżu są fatalne, albowiem u zupełnie zresztą zdrowych jak to często niestety już
u 20-letnich młodzieńców zauważyć mogliś
my-w przeciągu kilku lat łysina częściowo,
a nawet zupełnie wystąpić może.
W dzisiejszej zatem pogadance wyłącznie
tą sprawą się zajmujemy.
Dotychczas mniemano powszP.chnie, iż
energicznem i częstem myciem głowy, szczególniej mydłem o znacznej zawartości alkaljów, uda się łupież usunąć. Badania, w
tym kierunku przedsięwzięte, wykazały, iż
już od dzieciństwa
gromadzą się łuski
u lndzi, których skóra na glowie skłonną
jest do nadmiemej wydzieliny tłuszczu
z gruczolów lojowyr.h, które z czasem tworzą
istne pokłady lupieżu. Warstwy te lupieżu
nie dadzą się zwyczajnem myciem glowy usunąć, gdyż są konsystencji dość zbitej i ściśle
Llerione bywają ze skórą. Dlatego też czesaniP.
gęstemi grzebieniami sprowadza często strupy
jako następstwo zdarcia przybłonka skóry
i zanieczyszczenia rany. 11yciem zaś glowy usuwamy powierzchowne warstwy lu-

Do rozmiękczenia warstw łupieżu użyć nale7.y - najkorzystniej - oliwy dobrej stołowej, nie zjełczałej lub olejku migdałowego.
Za pomocą zakraplacza lub twardym pę
dzelkiem napaja się systematycznie calą skórę
na głowie, wcierając małym palcem tłuszcz
w skórę. Napajanie to wykona najlepiej
druga osoba, albowiem nie przeoczy żadnej
części powierzchni skóry, ani też nie zaUuści włosów, co
wprawdzie nie mialoby
szkodliwego wpływu dla włosów, jednakowoż jest ze względów estetycznych niepożądane.
Tłuszcz wtarty w skórę winien
pozostać na niej 24 godzin, poezero nastę
puje mycie głowy ciepłą wodą i 5% mydłem
ichtyolowem D-ra Eichhoffa w następujący
sposóh: zwilża się lekko głowę wodą
i wciera pianę mydła ichtyolowego w skórę; pianę zostawić należy 1O minut, a po
upływie tego czasu umyć należy głowę
skrupulatnie cieplą wodą i wyżej podanem
mydłem oraz kilkakrotnie przepłukiwać gło
wę letnią wodą.
Po dokładnem splukaniu
rozlepionych łusek i piany z mydła, należy

Nowa pralnia.
W ostatnich czasach zapoznaliśmy się
z nową maszyną do prania wynalazku pana
Johna, nazwaną "Catą parą".
Oparta jest ona na innych zupełnie zasadach, niż pralnie dotąd znane, a również
jest pożyteczna i pierze bieliznę znakomicie.
Pralnia ta składa się z dwóch części: pudła (rys. l-a),
w którem obraca się bę
ben zawierający bieliznę i piecyka (rys. 1-b),
na którym ustawia się pudło.
Rozfłjrzyjmy

szczegółowiej

całe urządze

nie.

ochłodzić głowę wystałą wodą. Procedurę
tłuszczem i mycia głowy powtarzać należy w odstępach dwudniowych, dopóki nie będzie widoczna lśniąca czysta skó .
ra, która zdrapywana paznogciem - łusek
więcej nie okazuje.
Zwyczajnie ustępują

napajania

wszystkie warstwy po 3 razach powtórzenia
tego śrorlka. Po przekonaniu się, iż skórę
zupełnie od łupieżu uwolniono, naciera się
d wa lub 3 razy w ty!;{odniu skórę na gło
wie (zależnie od ilości wydzielanego tłuszczu)
płynem, którego zadaniem jest chronić pacjenta przed recydywą, a równocześnie pobudzić cebulki włosów do porostu.
Ze wszystkich płynów na porost włosów
i przeciw łupieżowi ogłaszanych zasluguje
jedynie kolegi D-ra Eichhoffa "Captol" na
uznanie. "Cap to l u usuw a łupież - nie draźniąc zupełnie skóry nawet bez poprzednich
procedur napajania i mycia głowy. Radził
bym jednakowoż zastosować się do mych
wskazówek, a idealny skutek po "Captolu"
w całej pełni wystąpi. Podczas używania
n Captolu u winno się raz w przeciągu dziesięciu dni umyć głowę cieplą wodą i mydłem ichtyolowem wedle wskazanej wyżej
metody. nCaptol" usuwa s\vędzenie, towarzyszące prawie z reguly łupieżowi, zwyczajnie
po trzykrolnem użyciu. Uważalby m za racjonalne zamiast wszelkich płynów polecić
Szan. Czyt. "Captolu z tern nadmienieniem,
iż suchą skórę wystarczy raz w tygodniu
natrzeć (zapomocą wacika, lub nalać pewną
ilość na skórę i palcami rozcierać), tlustą
natomiast- co drugi wieczór. Ręce należy
przepłukać we wodzie, a dopiero umyte,
ręcznikiem na sucho wytrzeć.
Prócz wlasności, pobudzającej cebulki do porostu: ma
płyn ten i tę zaletę, iż zawiera środek dezynfekcyjny, co stanowi ogromnie ważny
moment - zdaniem prof. Lassara - w przebiegu leczenia chorób włosów. W "Captolu"
znalazła medycyna znakomity środek pod
każdym względem, o czem u mych pacjentów już po krótkim czasie przekonać się
mogłem. W końcu zaznaczam, iż mówię
o "Captolu" D-ra Eichhoffa, wyrobu Ferd.
Mii.lhensa zawierającym wszystkie skladmki
przez D-ra Eiclihoffa podane.
W następnych artykułach pomow1my
o pielęgnowaniu i fat·bowaniu włosów.
Dr. Luster.
Specjalista kosmetyki.

(Rys. l).

Pudlo wyrobione z blachy żelaznej cynkowanej w ogniu sklada się z dwóch oddzielnych całości. Dolna część (rys. 2-gi) stanowi podstawę pralni; nalewa się tu wody,
rozrobionej z mydłem, do wysokości kreski
wyznaczonej wewnątrz. W dwóch bocznych
ściankach znajdują się wgłębienia (rys 2-a)
w które zapu,zczamy walec (rys. 2-b-d) hę~
bna. Górna część (rys. 3). podobnej co
i dolna formy stanowi pokrywę. Nakłada·
my ją w czasie prania na dolną polowę
pudła. Dzięki wygiętej metalowej listwie
dwie te części łączą się zupełnie szczelnie.
Zapobiega to wydobywaniu się pary podczas
gotowania. Zarówno pierwsza jak i druga
część zaopatrzona jest po bokach w uszy
dla Łatwiejszego zdejmowania.

g.

e

l

ł

l

a.

o;
'

(Rys. 2).
Najważniejszą część w maszynie stanowi
bęben. Jest on zrobiony z tego samego
materjału co obie części pudla i umieszczony na walcu metalowym, obracającym się
razem z nim za pomocą korby (rys. 2-e)
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Warszawa, dnia 9 (22) Lipca 1904 roku.
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Fig. 1. Suknia letnia przybrana

op l s RYC l N.
Suknia letnia przybrana aplikacją
z gipiury.
Suknia z płócienka · lub wełenki w czarną i białą krateczkę. Dól spódnicy naszy ty wąskiemi, gladkiemi falbankami, góra na
bokach i z tyłu wymarszczona w drobne
befeczki, przód gładki. Stanik bluzkowy;
w talji wyrzucony, u góry zebrany w bufki
i przyszyty do szerokiego karczka, skladają·
cego się z wąskich pasków batystu lub jedwabiu, połączonych mereżką. Brzeg karczka zdobią duże medaljony z gipiury, naszyte w równych odstępach. Kolnil:lrz
Fig. 1.

aplikacją

z gipiury.

i mankiety pokryte
pasek ze wstążki.

gipiurą.

Fig. 2. Suknia strojna przybrana
Talję

otacza

Fig. 2. Suknia strojna prz) brana aksamitką .
Bialy woal lub muślin jedwabny, szeroka
delikatna koronka i aksamitka czarna składają się na te wytworną sukienkę. Bluzka
począwszy od szerokiego karczka koronkowego, aż do wysokiego, paska-wymarszczona
w bufki i pokryta wąskiemi falbankami, przytrzymanemi aksamitką czarną. Aksamitki również zdobią zmarszczony karczek spódnicy,
oraz naszyte w polowie dlugości trzy wąskie
falbanki. Poniżej falban wszywa się dwie
niezbyt szerokie wstawki koronkowe, przez
które prześwieca kolorowa lub biała podszewka. Mankiety od dolu podszyte riuszką gazową, zwierzcha pokryte koronką, ze-

Rok IV.

aksamitką.

szytą od strony łokcia i tworzącą szeroką
falbanę. Pasek spina z tylu duża kokarda,
zakończona szerokieroi szarfami.

Fig. 3.

Elegancki szlafrok przybrany
wstążką i gipiurą.
.Karczek i rękawy pokryte delikatną koronką, stan skrojony z batystu lub muślinu jedwabnego, u góry lekko 7marszczony, na dole naszyty dwiema wstawkami
gipiurowemi. Polączenie karczka ze stanem
pokrywa szeroka wstążka związana na środ
ku przodu w dwie kokardy. Takaż wstąż
ka oraz koronka biala - kończy dół rękaw ów.
Fig. 4. Matinka.
Wcięty z tylu i na bokach, z przodu luź
ny i otwarty kaftanik z błękitnego ba-
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fig. 4. Matinka.

Fig. 3. Elegancki szlafrok przybrany

wstążką

Fig. 5. Bluzka z czarnej lub

błękitnej

materji taffetas.

fig. 6. Bluzka z jasnego batystu.

gipiurą.

Fig. 7. Suknia przybrana plisami marszczonemi.

tystu - przybiera si~ szerokim kołnierzem
z koronki, objętym zaprasowaną falbanką
gazową. Przód pokrywa szeroki, zaplisowany podkład, ozdobiony żabotem z gazy karbowanej, w talji przytrzymany wstążką. przyszytą do boków, wewnątrz matinki.
Szerokie, na dole odwinięte rękawy-wypełnia
bufa z koronki-

gwiazdami z g;pmry. Górny brzeg zmarszczony gęsto, dól na plecach obciągnięty,
z przodu zaś lekko wyrzucony i przytrzymany wąskim paskiem z batystu, lub odpowiedniej kolorem wstążki.

Bluzka z czarnej iub błękitnej materji taffetas.

Suknia z woalu jasno popielatego. Spódnica od góry zaszyta w rzędy podłużnych
zakładek, na dole zakończona marszczoną
pliską z musselin de soie, ujętą w mereżkę
jedwabną, przez którą prześwieca podszewka koloru morelowego. Szerokie bolero
ozdobione guzami i plisami, podbite fularem.
Kamizelka zrobiona z jedwabiu tego koloru
co podszewka - przybiera się sutym żabo
tem z koronki jedwabnej, w talji kończy
wysokim paskiem marszczonym. Rękawy
krótkie, wycięte w duże, okrągle zęby, z pod
których wychyla się szeroka bufa, zakończo
na przy dloni zaprasowaną falbanką z gazy, przepięta na środka wstążką jedwabną.

Fig. 5.

Fig. 7.

Przód i plecy w odległości 15. cm. od
szyi zaszyte w 6 szerokich na l cm. zakładek.
Takie?: zakładki zaszywa się na
dole bufy, nad mankietem, a także u góry
i na wierzchu rękawa, który kraje się razem z ramieniem bluzki. Zapięcie pokrywa
plisa, zaszyta w rzadkie :lakladki poprzeczne, z dwóch stron otoczona zakładkami
podlużnemi. Kołnierz, oraz wysokie, na dole odwinięte mankiety obłożone białą gipiurą.

Fig. 6.

Bluzka z jasnego batystu.

Prosty, niezbyt szeroki karczek, kołnierz stojący, oraz mankieciki- rozszywa się wąkie
mi wstawkami koronkoweroi i~zdobi dużemi

Fig. 8.

Suknia przybrana plisami marszczonemi.

Suknia letnia z satyny granatowej.
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Fig. 9.

Kołnierz

z

końcami.

Szczegól do figury 9.

Modne uczesanie.

Góra bluzki ułożona w drobne zaldadki
przyszywa się do karczka z gipiury kremo-

Fig. 8. Suknia letnia z satyny granatowej
wej, dół z tylu ściągnięty, z przodu wyrzucony nad wąskim paskiem skórzanym. Zapię
cie zrobione na boku i na ramieniu. Spódnica
niezbyt dluga, od góry zastebnowana w fałd
ki pus:lczone luźno na dole.

fig. 9.

Kołnierz

z

końcami.

Podstawę

stanowi drobna siatka z cienkich nici szarych lub kremo\vych. Na niej.
naszywa się wąską na l cm. fantazyjną
wstążeczką point-lace, powiązaną pajączka.
mi i t. p. ściegami koronkowemi. Materjal
pod deseniem wycina się ostrożnie, a koń
ce siatki przymocowywa pod spodem niewidoczneroi ściegami. Wzór jednego zęba zamieszczony w zmniejszonym formacie. Sze.
rokość kołnierza na środku pleców wynosi
36 cm. z przodu, biorąc od szyi do końca
szarfy - 11 O cm.

Do dzisiejszego numeru
mę bibułkową.

dołącza

się

for-

......... ......................................
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,.Perfekt"

~~

Wyżymaczki

oryg. amer. z

marką fubqczną

Aromatyczne mydło w proszku
do prania.

Nie nis-zczy bielizny, gdyż nie zawiera w sobie żadnych szkodliwych substancji.
Wielka oszczędność na pracy, opale

.GŁOWA

INDJANINA".

polsce.:

1 pieniądzach

l~ mil TR!PTI
Marszałkowska

Kto raz Perfekt sprobuje nie wraca
do zwyczajnPgo mydła.
Perfekt myje wszystko od drzewa,
metali, szkla aż do plateru i srebra
Wyborny do kąpieli, 2 do 3 łyżek
na wannę.
ŻĄDAĆ WSZĘDZIE
240

147.

Ski ad la.e17D Kuchennych i

c::~~~~r::;~~;e.

2151

Ludwik W. Szwede

...
...........................................

Sprzedaż

na raty t za

gotówkę.

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

Młodzież męska
znajdzie

praktykę

ogrodniczą,

BWłW

NAUCZYCIELSKIE

JAHOŁKOWSKlEJ
Warszawa, Marszałkowska 118.
POLECA: nauczycielki, bony, cudzoziemki.
106

Dr. Oorzymowski

popartą

teoretycznerui wskazówkami wyna fermie "Izabelin 11 , wł. Aug. Bar.

kwalifikowanego specjalisty ogrodnika,

Kąsinowskiego.

Starszy Ordynator Kliniki Chirurg. Szpitala św . Ducha przeprowadzU się na
ul. Złotą N!! 36
242

Opieka Rodzicielska.

Choroby Chirurgiczne i Kobiece

otrzymują bezpłatnie

Praktykanci

Senatorska N!ł 37, telef. 1728.
Aleje Jerozolimskie N!! 35, te1ef. 3317.

od 8-9 r. i od 5-6 po pot

mieszkanie w specjalnie w tym celu

wyznaczonym dworku.
Pościel winni mieć własną. Za życie płacą ro rub.
Zgłaszać się do Redakcji "Dobrej Gospodyni 11 •

ZAKLAD

miesięcznie.

gimnaat7kl aawed ldej

245

.......................................................
STOŁOWN

243

Heleny Kuczaisklej do 20 Września
w Ciechocinku "Zachęta druga".

Gebetbner i WolłT
Krak.-Prze dm. 17.
Reprezentanci

Fortepianów
i pianin

l

lOBLĘGORKA majątku ·H . SIENKIEWICZA
10 NABYCIA W Sl<t.ADACH WÓD MINERALNYCH. APTEKACH . SKł.ADACH APTECZNYC(of,
Pl ERWSZORZĘDNYCH HANDLACH l R ESTAU RACJACH .

JfPraczkl alepotrzebne

W

No-w-a =a.szyna. do prania

"Całą parą"

Akc. Tow. J. A. John. Warszawa Zielna
Cenniki mustrowane z

opłsaml wysyła

na

rozpłaty miesięczne

i za

4.

l

gotówkę.

!!! NOWOŚĆ

gratis l franco. ..... 207

Redaktor 1 Wydawca: Aqutya "· ~laewlkl.

Sprzedaż

49

fabryk:

J . BZuthnera w Lipsku,
Ohickering and Sons w Bostonie,
Gaveau, }
R
.
Pleyel,
w aryzu,
Maleckiego w Warszawie.
Farrana et Votey w Detroit, Misch
Doherty w Clinton, Canada,
Teofila Kotykiewicz w Wiedniu.
The Aeolian C-o, New-York.
Br. Biegier, na Slązku Amtryjackim.

Johna

Z przenośnym piecykiem oszczędnościowym lub bez takowego, a do zastosowania na każdej fajerce kuchennej.
Jedyny system pralni parowych do domowego użycia
~=•
Pralnia .Całą parą" uskutecznia jednocześnie gotowaule,
1
·
~
pranie l parowanie bieli:r.ny, dostarczając w ciągu 20 mi"
nut wybornie upraną bieliznę, niebywale l niezrównanie oszc:r.ed z ając ją, czas,
mydlo i t. p. Niszczenie i darcle bielizny wykluczone; pierze najgrubszą do naj·
delikatniejszej bielizny, firanki, koronki i \. p.
Dezynfekuje bieliznę. Zapobiega wilgoci, nie napełniając mieszkań parą.
A'entura Warszawska Wyrobów Fabryki
_...

Melodykonów,
.A.eolianów i Pianol
Organów kościel!nych:

następujących

lU

Por~czenie piśmienne za trwałość i wytrzymałość. Nowy ulepszony system toy-

żymaczek Amerykańskich .

"BOSTON"

4

Wylączna sprzedaż

w Magazynie Naczyia
Kuchennych i Gospodarczych

Zabokrzecki i S-ka
.Marszałkowska

N'2 124, (dom Rosja).
CENNIKI NA ŻĄDANIE FRANCO GRATIS.
Druk "Gazety Rolniczej" (W. Muslelewteza), Zlot& 24.

JJ;oa1o.re•o D,eaawom Bapman ó lmu 1904 r.
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cała

powierzchnia bębna zarówno jak i boczne jego ściany zaopatrzone są w otwory,
jak to uwidocznione na rysunku 2 im. Nadto przez śt·odek b~bna przechodzą cztery
puste rury z wylotami na zewnątrz (rys. 2-c).

(Rys. 3).

Przy kręceniu bębna przelewa się przez
nie gorąca woda, powiększając ciepl o wewnątrz bębna.
Z boku bębna są umieszczone drzwiczki, przez które wkladamy bieliznę
przeznaczoną do prania.
Przechodzimy teraz do opisu piecyka
(rys. 4) ogrzewającego pralnię. Falenisko
osadzone jest na czterech żelaznych nogach.
Od paleniska idzie krótka rura, którą przy
uż.ywaniu pralni przedlażarny za pomocą
zwykłych rur dla
wyprowadzenia cugu
na zewnątrz. Można też przysunąć piecyk
do zwykłego trzonu kuchennego i bezpośrednio zasunąć rurę w drzwiczki kuch(>nnego
pieca. Piecyk posiada z boku otwór zamykany drzwiczkami (rys. 4-a) a u dołu popielnik szufladkowy wysuwany (rys. 4· b); piecyk opala się drzewem lub węglem.
Oprócz tego palenisko jest tak urządzone,
że po usunięciu rusztu i wstawieniu odpowiedniego przyrządu można stosować do
ogrzE-wania gaz.
Pralnie te są rozmaitej wielkości: mieszczące od razu 9 koszul, 15, 21 i 42.
Wymiary zależnie od tego zwiększają się
lub zmniejszają.
Wymiary pralni
2 3 (na 21 koszul) są
następujące: średnica bębna 44 cm., szero!rość maszyny 51 cm., wysokość (bez piecyka) 53 cm., wysoko~ć piecyka 64 cm_ Waga
maszyny wraz z piecykiem 108 funt, bez
piecyka 48 funt.

wewnątr7. bębna,
wciska się pomi~dzy pojedyncze sztuki bielizny, dezynfekuje ją i wydobywa na wierzch brud, który woda opłu
kuje na dót
Bieliznę po wyjęciu z bębna należy oplukać w gorącej, następnie w czystej zimnej
wodzie i poddać wyżymaniu.
Części pralni obok swego istotnego przeznaczenia mogą mieć rozmaite inne zasto;;owania_ Dolnego pudla można używać jako
koUa do gotowania wody, w pokrywie p!ukać bitliznę.
Piecyk, po zdjęciu pralni
i nałożeniu odpowiedniego rusztu z jedną
lub 3-ma fajerkami, doskonale służy do
gotowania potraw, tj. zastępuje zwykłe kuchenne piece.
Cala pralnia jest przytern tak urządzona,
że można ją nabyć tez piecyka.
Wtedy
pudło, stanowiące właściwą pralnię, stawiamy wprost na blasze kuchennego pieca.
Szczególniej się to nadaj~ przy mniejszych
rozmiarach pralni.
Próby dokonane przez nas dały wyniki
bardzo dodatnie, jak to wspomnieliśmy wyżE-j.
Obecnie oczekujemy zdania naszych
praktycznych gospodyń o wartości tego nowego udogodnienia w gospodarśtwie domowem. Co jest dobrem w jednych warunkach, w innych może okazać się złem. Podaliśmy swego czasu opisy pralni amerykańskiej i 11 Victorii 11 • Wiele bardzo naszych
Czytelniczek nabyło wspomniane dwa systemy maszyn, nie wyraziły jednak o nich
swej opinji, pomimo że zawsze chętnie
otwieramy lamy "Dobrej Gospodyni 11 dla
wszelkich spraw gospodarskiej doniosłości.

S. R.

Leczenie zg-nilca *·).
Wnosząc z opisu pasieka ginie od choroby czerwiu zwanej .zgnilcem". Wyleczenie
pszczół z tej choroby jest możliwe, ale wy·
maga ogromnych ostrożności i dosyć dużo
zabiegów.
Na przeprowadzenie racjonalnego leczenia
w tym roku już za późno; szkoda, że Pani
nie odniosła się wcześniej do nas o radę.
Na teraz radziłbym pnie, bardzo przez zgnilec opanowane i wskutek tegu osłable, tak
że zaledwie kilka plastrów (3 - 4) obsiadają-zupełnie pokasować. Wieczorem, gdy są
wszystkie pszczoły zebrane w ulu, zatkać
im wyloty, następnie podkurzyć od spodu
ula starką, zamknąwszy przytern są_m ul
szczelnie. Zabite w taki sposób pszczoły
zakopać w ziemię lub spalić, wosczynę przy
zachowaniu ostrożności można przetopić na
\'vOsk, miód po przegotowaniu wziąć na swój
użytek. Ul, ramki i inne dodatkowe części
takowego należy bezzwłoczni~ wyszorować

gorącym ługiP.m,

(Rys. 4).

Pranie odbywa się w nast~pujący sposób.
Po zdjęciu wierzchniej pokrywy, należy bęben
i dolne pudlo starannie wypłukać gorącą
wodą.
Bieliznę trzeba naszykować tak
ręcznego prania, t j. bardzo brudną

jak do
w przed
dzień wieczorem namydlić i włożyć do naczynia z gorącą wodą (jako naczynia użyć
można wierzchniej pokrywy od pralni).
Dolną część maszyny do wysokości oznaczonej kreską trzeba napełnić wodą, rozrobioną z odpowiednią ilością mydła, wlożyć
w bęben bieliznę, nakryć pokrywą i rozpalić ogień w piecyku. Gdy woda się zagotuje, należy obracać bęben powoli przez
ciąg 20 minut. Woda winna gotować się
tu ustawicznie. Wydzielana para, nie znajdując dla siebie ujścia, gromadzi się pod
wierzchnią pokrywą, przenika przez otwory

następnie oblać wewnątrz

silnym roztworem karbolu lub sublimatu.
Po wywietrzeniu ul taki może być użyty bez
obawy.
Pnie nieco silniejsze można połączyć po dwa
razem, wosczynę z czerwiem zamierającym
zabrać zupełnie, przetopić czy zakopać. Aby
się pszczoły lepiej połączyły i nie wracały
później na swoje dawniej ze miE-jsce, trzeba
te, co mamy dolączyć, podkurzyć przedtem
tlejącemi galg11nkami nasaletrzonemi (gał
ganki macza się w rozpuszczonej w wodzie
saletrze, poczem suszy); pszczołom to nie
szkodzi, a ma ten skutek, że zupełnie zapominają o swej przeszłości, nie tną się z miejscowetni i nie wracają do dawniejszego ula.
Ostrożność ta jest konieczna, dołączone bowiem pszczoły, wracając na swoje starodawne miejsce i nie zastawszy tam ula,
który powinno się zaraz usunąć, porozlatywałyby się po innych ulach, najbliżej stoją*)

Odpowiedź

dla pren. z

Kowieńskiego.

cych i mogłyby wnieść zarazę do zupelnie
zdrowych pni.
Gniazdo takim p3zczołom pozostawić teraz małe (6 - 7 plastrów), żeby miały
ciasno, ramki otultć poduszkami. Często
i po takiem postępowa ni u zgnilec przejdzie,
pszczoły niejako same wyleczą się, po poJącleniu wzmogą się w silę i zamierające
robaczki będą wyrzucać, w ten sposób nie
pozwolą się rozwinąć zgnilcowi.
Zwykle
w pasiece, opanowanej przez zgnilec, tylko
pnie słabe jemu podlegają, silne leczą się
wyrzucaniem zmarłych robaczków oraz zalewaniem komórek próżnych miodem. Skła
dając miód na zimę, pszczoły w każdą komórkę wpuszczają troszkę swego jadu, skła
da)ącPgo się z kwasu mrówczanego i tern
zabijają zarazki zgnilcowe,
znajdujące się
w plastrach.
N a przyszły rok radziłbym wszystkie pnie
w pasiece podkal'miać od wczesnej wio1ny
przez 2 -- 3 tygodnie sytą miodową z domieszką kwasu salicylowego (na lł litra
syty bierze się 1 gram kwasu salicylowego,
rozpuszczonego w odrobinie spirylu,;u). Tak
przygotowanej syty daje się po pół kwaterki
codziennie każdemu pniowi. W polowie kwietnia mniej więcej da się już zauważyć, czy
jeszcze niektóre pnie podlegaJą zgnilcowi;
ta ki e należy poddać następującej kuracji.
O ile to są pnie słabe, połączyć po kilka
razem i trzymać na gniazdach ciasnych do
potowy czerwca, wtenczas odebrać matki
zupełnie.

Po ośmiu dniach
założone mateczniki,

skasować wszystkie
w kilka godzin potem
wsztukować na ich miejsce po jednym mateczniku z pnia zdrowego nie podlegającego
zgnilcowi.
Po 21 dniach, licząc od chwili zabrania
matki, gdy już wszystek czerw pozostały
po niej wylęgnie się, trzeba wieczorem
omieść pszr,zoly do rojnicy,
w której jest
kilka pustych ramek i postawić je na trzy
dni do piwnicy. Tam p o ddawać im trzeba
potrochu syty przyrządzonej jak poprzednio
.z salicylem. Po upływie trzech dni osadza
się pszczoły do nowego luh wyczyszczonego
dawniejszego ula na początki (talr nazywamy paski wosczyny sztucznej czy naturalnej
wklejone do ramek). Wosczyn~, którą pobudowały przez te kilka dni,
wyłurnuje się
i przetapia. Osadzone na początki pszczoły
z młodą matką wybudują sobie gniazdo
z wosczyny pszczelej, matka zacznie niedłu
go nieść jajeczka, wyrosły z nich czerw napewno po takiem postępowaniu nie podlegnie już zgnilcowi.
Pozostaje jeszcze objaśnić tę tak długą
manipulację.
Ma ona na celu przedewszystkiem pozbawienie pszczół na jakiś czas
zupełnie czerwiu, na którym zgnilec wlaśnie
rozwija się; osięgamy to p1zez odbiór matki.
Matecznik daje · ię z innego zdrowego pnia,
gdyż z pozostawionego mtejscowego moglaby się matka nie wylęgnąć z powodu zamarcia młodej gąsienniczki. :wyłamując i usuwając pobudowaną przez pszcr.oly w piwnicy wosczynę wraz ze złożonym w nią
miodem, niszczymy ostatki zarodków zgnilcowych, jakie jeszcze mogly być wewnątrz
ps1.czó!; dopomaga do tego jeszcze podkarmianie sytą z salicylem, gdyż to powstrzymuje rozwój bakterji zgnilcowych. Gdy tak
oczyszczone pszczoly osadzimy do nowego ula, zaraza już nie będzie przeniesiona.
Przy wszystkich tych zabiegach
trzeba zwracać ogromną uwagę, aby nie
przenieść samemu zarazy do innych zdrowych pni i nie pozwalać pszczołom na to,
a Jatwo to stać się może. Po kai.dej czynności u pszczół zaraż.onych trzeba starannie
tnyć wszystkie używane przy tern narzędzia
i przybory, nie odwlócząc ani na chwilę.
Wodę pozostałą tak po, tern, jak i'po ~myciu
uli i wytapianiu wosku i t. p. wylać w wy-
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kopany dołek i przykryć ziemią, aby jej
pszczoły nie brały.
ParnięŁać trzeba, że
pszczoly najczęściej przenoszą zarazki zgnilcowe ze zrabowanym miodem, najlepiej
więc miód, odebrany od innych pni pozornie zdrowych a pozostawiony na własny
użytek, ogrzać na wolnym ogniu aż do wrze·
nia. Tern zupelnie zabijemy zarazka, więc
choćby miód nawet kiedy pszczoly skradły
nie zarażą się. \V pasiece, tak silnie zarażonej jak u Pani, jest wielkie prawdopodopodobieństwo, że we wszystkich pniach jest
zaraza cho ć w malym stopniu.
Stanistaw Brzó,;lco.

WYRÓB niALINIAKU I POZIOMCZAKU.
(Odpowiedź

dla p. Zofji S. w

Białymstoku).

Maliniakiem i poziomczakiem nazywamy
zwykle miód pitny z dodatkiem tych jagód,
tak t e ż rozumiemy pytanie Pani i stosowny
przepis podajemy. Jeżeli zaś chodziło o wino z malin i poziomek, to znajdzie Pani
w N2 23 sposób wyrobu wina z porzecz.ek
i agrestu, gdyż podobnie przygotowuje się
z malin i poziomek.
Otóż, przystępuj ą c do wyrobu miodów
owocowych, przedewszystkiem trzeba postarać się o odpowiednie naczynie, w którym
płyn ma odbywać ferment: o beczkę doskonale czystą, jeżeli robi się większą ilość,
lub o gąsior sklanny (.N! 23 Dob. Gospodyni). :Miód najlepszy jest akacjowy i lipcowy,
w braku tych gatunków można użyć i greczanego, gdyż takiego bywa naj więcej.
Na garniec miodu bierze się dwa garnce
wody miękki ej, wlewa to do sagana czy
kotła i gotuje przez kilka "minut na wolnym
ogniu, ciągle przytern mieszaj ąc, aby uniknąĆ przypalenia. Plywające po wierzchu
szumowiny zbiera się do czysto5ci. Tak
przygotowany płyn nazywamy . brzączką, a
wyrobiony napój trojniakiem; gdybyśmy
wzięli na l garniec miode l garniec wody
nazywalby się dwojniakiem . Trojniak prę
dzej staje się dobrym do picia, dwojniak
później, ale za to dziesiątki lat daje się
przechowywać.
Brzączkę po zagotowaniu i odszumowaniu
odstaw1a się z ognia i po ostudzeniu zlewa
do naczynia, uważając, aby tylko do bylo
napełnione plynem. Sok z jagód dolewa
się po zupełnem ostygnięciu brzączki.
Owoce malin czy poziomek zbiera się
zupelnie dojrzałe i suche, oczyszcza z ogonków, listków o ile się te zamieszały poczem

t

jagody gniecie się na miazgę w bec~ulce czy
innem naczyniu i tak powstawia na kilkanaście godzin. Po uplywie tego czasu powstalą miazgę wkłada się w woreczek z rzadkiego pló tna i gniecie w prasie, aby oddzielić zupełnie sok.
Wytloezyny można zalać
odrobiną · wody letniej przegotowanej, wymies;,:ać dobrze i jeszcze raz poddać tloczeniu. Można użyć do tego prasy od wosku
lub serów. Otrzymany sok wlewa się zaraz do brzączki, gdyż pod cizialaniem powietrza zacząlby szybko fermentować i mógł
by skwaśnieć.
Na sto kwart brzączki dwojniaka bierze
się 20 kwart soku malinowego lub 25 poziomkowego. Drożdży zupełnie się nie dodaje, gdyż na skórkach owoców tyle znajduje
się ich zarodków, że po dostaniu się rozczyuu miodowego wywołują doskonały ferment.
Przygotowaną brzączkę z sokiem stawia
się w miejscu ogrzewanem (18-20tJ) blisko
pieca lub kuchni angielskiej, otwór czopowy
jak w beczcP, przykrywa się rzadkiero płó
tnem. Po kilku dniach płyn zacznie się silnie burzyć, co trwać będzie 8-10 dni, po-

czem fermentacja przechodzi w okres drugi
spokojniejszy, trwający 4-5 tygodni.
Po przejściu okresu burzliwej fermentacji
naczynie powinno być zatkane czopem,
przez który przechodzi zgięta rurka szklana,
nie sięgająca płynu (patrz N2 23). Gdy już
bańki przestaną się pokazywać w słoiku
z wodą, w którym zanurzony jest drugi koniec rurki szklanej, będziemy mieli dowód,
że jeż fermentacja ukończona.
Wtenczas
naczynie z miodem zatyka się szczelnie
i przenosi do chłodnego miejsca, np. suchej
piwnicy, gdzie stać będzie przez kilka miesięcy, t j. dopóki plyn nie sklaruje się
i nie będzie zupelnie czysty. :Męty wszystkie powinny opaść na dno. Gdy zauważy
my, że płyn jest czysty, przelewamy go do
drugiego narzynia - lub innej beczki czy
gąsiora, aby oddzielić od osadu.
Z gąsiora
można zlać, przechyliwszy go, z beczki-przy
pomocy gumowej rerki (patrz art. w .M 23).
Można potem wlać napowrót do tego samego naczynia, oczyściwszy go jednak poprzednio jak najdoskonalej po pozostałym osadzie .
Plyn po przelaniu stać powinien przynajmniej kilka miesięcy, zanim go będzie
można zlać do butelek. Dwojniak powinien
stać w beczce kilka łat, trzeba go jedriak
ktlkakrotnie w przeciągu roku przelewać
z jednego naczynia do drugiego.

St. Brzósko.
Obcinanie pomidorów.
t Odpowiedź dla p S. E )
Różne są

sposoby prowadzenia i obcinanie pomidorów. Jeżeli np. jest możnosc
rozpinania ich r.a jakiej kracie, czy drutach
przeciągniętych, to pozwala się rosnąć kilku
łodygom 3-5, resztę usewa się. Na pozostawionych łodygach usuwa się wszystkie
wyrastające z kątów liści boczne
pędy.
Gałązki kwiatowe wyrastają z samej łodygi.
Uważać należy, żeby ich i liści nie obcinać
przez omylkę. Lodygi w miarę wzrosŁe
przywiązuje się do kraty czy drutów, uważając, żeby nie byly zbyt blizko siebie położone.

W drugiej polowie sierpnia us;,:czykuje
wierzclwlki pozostawionym łodygom,
przez co soki skierują się do owoców.
Gdy owoce pomidorów zaczną zabarwiać
się nieco, obcina się potrochu liście, aby
odsłonić je i przez to dopomódz do pręd
szego dojrzenia. Wcześniej nie można liści
obcinać, gdyż mogą owoce od słońca przypa l ić się i popsuć.
się

St. Brzósko.
Czy u brukwi liście powinno się obcinać?
(Odpowiedź

dla p . S. E).

Obcinanie liści w czasie wzrostu mogłoby
tylko zaszkodzić nie pomódz brukwi. Można
obcinać je na użytek dla krów, czy trzody
chlewnej, ale dopiero na parę tygodni przed
sprzętem takowej z ogrodu.
Częste pielenie i parokrotne obsypanie ziemią najlepiej
sprzyja brukwi, o ile grunt był żyzny i nie
za suchy-wyda śliczny plon.

St. Brzósko.

obficiej; okopuje się parokrotnie podobnie
jak kapust~. Gdy tylko zarzną się ukazywać
róże (jeszcze głęboko w środku liści) zwią
zywać liście, zebrawszy je razem u góry
przez to róże nie ciemnieją od słońca.
Kalafiory udadzą się dobrze, jeżeli . będą
rosły ciągle bez przerwy. Jeżeli zaś przerwie ich wzrost na czas dluższy czy to susza, czy też zimno, to wydadzą róże marne
bez wartości. W razie dłuższej suszy powinno się podlewać na wet i większe już
roślmy.

St. Brzósko.
Ślepe indyczęta.
~Odpowiedź

Wytężenie

kilku ślepych indycząt w
partji większej nie powinno zbytnio przysparzać zmartwienia i kłopotu. Fakt taki
jest dowodem pewnego niedorozwoju w o•
kresie inkubacji, a środków zaradczych na
to, już po wylężeniu, niema zupełnie. Mojem zdaniem karmiąc przez pierwsze dnie
z ręki, uczyniono wszystko, co w danym razie uczynić można bylo, gdyż w pierwszych
dnia życia piskląt można było jeszcze mieć
nadzieję, że natura o:;ama dokończy dzieła
tworzenia. Jeżeli to się do tej pory nie
stało, w takim razie uważać należy owe
6 indycząt za przepadle i odpisać je jako
str~tę w gospodarstwie.
Srodków leczniczych, prócz lekkiego, cieplego rozczynu kwasu bornego, jako przeci w zapalnego, nie radziłabym używać,
mając do czynienia z młodym ptakiem i to
tak czułym organem jak narząd wzrokowy.

Irena l?_yx.
Choroba pyska i racic u bydła (jaszczur).
(Odpowiedź

dla p. Eugenji Szpilewskiej).

Zapobieganie szerzeniu się choroby zależy
na odosobnieniu zwierząt chorych. W wię
kszej liczbie wypadków choroby dostateczne
djetetyczne postępowanie: da wać pokarm mą
czny, ziarno śrótowane, często podawać wodę czystą do picia; stanowiska utrzymywać
ezysto i sucho, w tym celu podłogi stać obficie słomą i posypywać gipsem lub kainitem.
Lekarstw używa się w ciężkich wypadkach
choroby. Wrzodziki w pysku leczy się 5rodkami ściągającemi, odkażającerui (ocet, sól,
kwasy, kwas borny, odwar kory dębowej,
lapis), wrzodziki nadkopycia i szpary racicowej zakrapia się likworem Villata, przemywa roztworem kreoliny (łyżka na kwartę
wody), i pędzluje rozczynem pyoktaniny,
(łyżka-na pól kwarty wody).
Szczepienie zarazy pyskowej, gdy pierwsze wypadki jej pojawiły się w stadzie lub
w blizkiem sąsiedztwie, jest bardzo pożytecz
ne, gdyż choroba wówczas przebiega szybko
i łagodnie, a zwykle ogranicza się tylko do
jamy pyskowej, gorączka przytern jest bardzo mała i zmniejszenie udoju nieznaczne.
Technika szczepienia bardzo prosta: śliną
wziętą z pyska chorego zwierzęcia naciera
się dziąsła i wargi zwierzęcia zdrowego;
trzeciego dnia pojawiają się pęcherzyki,
które prędko pękają i goją się.

Leon

Gdzie i jak sadzić kalafiory?
(Odpowiedź

dla p. J. Kolacz.)

się

Kalafiory wymagają bardzo dużo wilgoci
w gruncie, trzeba więc wybierać położenie
niższe. Ziemię lebią żyzną,
gliniastą lub
czarnoziem, udadzą się jednak i w piasczystym, byle dobrze podmierzwionym i nie
suchym gruncie. Podmierzwiarrie lubią świe
że i bardo obfite: wóz parokonny na cztery
pręty.
Nawóz koński lub bydlęcy wywozi
się w jesieni i przyoruje. Sadzi się co 22
i 24 cale jedną roślinę od drugiej tak w
rzędzie jak i między niemi. Sadzi się w rzę
dy przy sznurze wyciągniętym na świeżo
przeoranej i zbronowanej ziemi. W wilgo·
tnym zbytnio gruncie porobić można redlinki i na takowych więcej z boku od strony
północnej posadzić. W razie suszy podlewać

Buczwzński.

lek. wet.

ctla p. S. E.)

Prz11pisv kulin11rnll.
Omlet.
(Odpowiedź

dla Warszawianki.)

Omlet powinien się zawsze udać, jeżeli
jest robiony na poczekaniu, bo tylko póki
świeży jest dobry. Jaj na omlet nie trzeba
mocno rozbijać · dostatecznie jest, gdy się
żółtko z białkiem zmiesza.
Wówczas na
patelni rozpuścić pól łyżki świeżego masła
na 5 jaj, gdy masło się rozpuści, nie dać
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t Sobota. l. Zu ;l'\ ·P".ziomkowa, ryba w ~ala
recie, ryba pieczona z sałatą, legumina z ryżu z

mu się zrumienić, wlać jaja, rozgarnąwszy
je na całej patelni i na wolnym ogniu dać
się smażye. Gdy się od spodu przysmaży,
bt·zegi omletu dookoła nożem lekko odsunąć, przez co nieprzesmażone jeszcze jaja
spływają do środka i tam dochodzą na
ogniu. Gotowy omlet zawinąć nożem z jednej i drugiej strony i prędko wyłożyć na
gorący półmisek. Omlet taki jest tylko dobry, gdy jest świeżo zrobiony i zaraz na
stól podany, bo gdy postoi- twardnieje.
Chcąc mieć omlet delikatniejszy, można na
6 jaj dodać 2 łyżki śmietanki.
P. Szumlańska.

kwaśną śmietaną.

2. Zsiad1e mleko z kartoflami, kotleciki z ryb w
grzybowym sosie.

ilekomendacja pracy.

OmIet biszkoptowy z konfiturami.

5 żółtek ubić do gęstości z kwaterką cukru, potem wsypać pół łyżki mąki pszennej
lub łyżkę kartoflanej, dodać pianę z białek
i przed samym obiadem, wylawszy na blachę wysmarowaną masłem, wstawić w dosyć gorący piec, obracając kilka razy, aby
się równo piekl. Blacha do tego omletu
powinna być tak duża, aby ciasta na niej
było grubo na pół palca. Ciasto upieczone
wyłożyć na stolnicę stroną stanowiącą spód,
posmarować marmoladą lub konfiturami, poczem zwinąć w ślimak, polożyć na półmi
sek, pokrajać w plasterki, cukrem posypać
i polać sokiem. Wszystko to trzeba robić
tak, aby ciasto nie ostygło i nie opadło.
P. Szumlańska.
Krem:poziomkowy lub malinowy.
Z kwarty poziomek lnb maJjn wycisnąć
sok, na misce zaś ubić na krem kwartę
młodej śmietany, dodać 3/ 4 funta cukru,
wlać sok z wyciśniętego owocu oraz 2 luty
rozpuszczonej żelatyny, wymieszać i złożyć
w formę wodą wypłukaną. Za3tudzić w piwnicy lub lodowni.

P.

Szumlańska.

DYSPOZVCJA OBIADÓW
na

cały tydzień.

Niedziela. l. Chlodnik polski, poledwica z

rożna

z garniturem, kurczeta pieczone z s"alatą, lody waniljowe.
•
2. Rosól z makaronem, rosbef z jarzynami.
Poniedziałek. l. Zupa szczawiowa, kotleciki
z pieczarkami, kaczki z sa.latą, marchew z groszkiem.
2. Barszcz z uszkami, befsztyk z kartofelkami.
Wtorek. l. Zupa pomidorowa z ryżem, kurczęta w galarecie, cąber barani z sa1atą, galareta

mrożona.

2. Krupnik polski, kotlet wolowy z jarzynami.
broda. l. Zupa cytrynowa, glówka cielęca na
zimno, rosbef z kalafiorami, morengi z bitą śmie
taną.

z

2. Zupa rumiana z kluseczkami, huzarska

pieczeń

sałatą.

Czwartek. L Puree z pieczarek, klopsy z kartofelkami, gołąbki pieczone z salatą, lody kawowe.
2. Kapuśniak, kotlety wieprzowe z jarzyną.
t Piątek. l. Zupa cytrynowa, krokiety z jajek, sandacz z salatą, krem migdałowy.
2. Zupa grzybowa z kaszką, makaron zapiekany
z rodzynkami.

szawie, Szkolna 7; firma na żądanie wvsiP odpoZ . D . S.
wiednie c e nnikł i obja ś nienia.

l

Osoba młoda, wykstttltcona, znająca dobrze języ·
zyki: polski, francuski, niemiecki oraz angielski wykładowo, poszukuje mif'jsca.
Osoba w ~rednim wieku inteligentna, znająca gospodarstwo wiej skie i domowe, poszukuje miejsca
do zarządu domem
.
Gospodyni uczciwa, praktyczna, znająca się do~rze
na gospoilarstwie mleczn em, potrzebna na wyJazd
do gub. Podolskiej.
Rolmk doświadczony, energiczny, potrzebny do
niewielkiego gospodarstwa. Pensja skromna i procent od dochodów. Adres: p. Kalkuny st. Warsz.
Petersb. dr żel. w Niderkunach, Konstancja Pretkif•l, dom wlasny.
Osoba pracowita, uczciwa, znająca bardzo dobrze
krój i szycie suki en damskich, potrtebna zaraz. Pensja roczna rb. 120, pokój osobny, utrzymanie przyzwoite, obejś c ie się przychylne. Adres: Joanna Bucewlczowa w Judranach p. st. Rebowo, gub. Kowieńska.

Dzieża

Nasz "Kalendarz t•.
Pp S. Kwiatkowska w Kijowie, J. Mazarakowa w
Bajkach. .Kalendarz Pobrej Gospodyni" wysłany
pod opaską poleconą.
P. M. Lichłańska p. Sifpań. "Kalendarz" wysła
ny - należy nam się 60 kop. Nadesłane 2 rb. zaliczyliśmy na prenumeratę za II półrocze.
P. Szałowski. .Goniec" na imię p. Bronialawy
Choromańsklej zo s tał opracony; dziwi wię c nas to,
ze nie dochodzi pod wł aściwym adresem. Zwrócimy
się do administracji powyż s zego pisma o wyja ś nie
nie.
P. M. Piotrowska w Ornianach. Adres D·ra Lustra: 1\raków, Grodzka Nr. 35.
P. J. Stanisławska w Krakowie. N·ry 2, 47, 51
1. 1902 r. i Nr. 52 z 1903 r. - wystane. Wszystkie
numery .Dobrej Gospodyni" z 1901 r.-wyczerp11.ne.
P. J. ~zadurska w Łastówkach. Wszystkie numery .Dobrej Gospodyni" z 1901 r. (w 1900 r. pismo
nasze jeszcze nie wychodziło ) zostaly wyczerpan e,
dlatego niemi slużyć nie możemy.

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
Szkoły ogrodnicze.
N. S. S. W Warszawie są kursy dwuletnie pszczel·

nictwa i ogrodnictwa przy Towarzystwie Pszczelniczo-Ogrodniczem, Wiejska 12 l Szkoła ogrodnicza
przy Ogrodzie Pomologicznym, niższa pierwszego

mechaniczna.

Dla Prenumeratorkl. I)zieżę mechaniczną opisaną
w Nr. 27 przez p. Korybut- Paszkiewicz nabywać
można w fabryce wyrobów z żelaza kutego W. Molla
w Maciejowicach, st. p. Sobolew, dr. żel. Nadwiślańskiej. Cena pralni za zaliczeniem kolejowem
wynosi 20 rb., za opakowanie i dostawę do stacji
Sobolew płaci się l rb.
S. W.

O FlAR Y.
Bezimiennie dla biednej pończoszarki z sz eśc ior 
giem dzieci rb . 6.
Bezimiennie dla biednej szwaczki l pończo s zarki
79 kop.

rzędu.

W Humaniu (gub. Kijowska) je~t szkola rolniczoogrodnicza średnia. Prócz tego są szkoly średnie: pod
Petersburgiem (wieś Carskaja Sławianka), w Moskwie, Penzie. l Prosimy zresztą przecz ytać odpowiedź
Nr. 24). Z zagranicznych szkól polecić można Instytut w Pruszkowie (Proskau) na Szląsku Pruskim.
Instytut pomologiczny w Troi pod Pragą, Królestwo Czeskie. Adres: (Pomologlcky Ustaw w Troji
u Prahy); kurs dwuletni.
St. B.

Jedwabnictwo.
P. Kulińskl, Lipno w gub . Plockiej. Obecnie pierwsza hodowla jedwabników jest już ukończona, za
kilka zaś tygodni poczną wychodzić motyle z kokonów i zniosą jajeczka. Wtedy też dopiero wyszlemy
Sz. Panu żądaną porcję jajeczek jedwabniczych,
które jeszcze w tymże roku można będzie hodować.
Wkrótce otrzyma Sz. Panie wyczerpujące a na czasie
odpowiedzi na swe zapytania.
Cieszy nas wielce to zainteresowanie się ogólu
sprawą jedwabnictwa krajowego, a najwięsza też
zasluga przy tych leży, którzy praktycznie zajmą
się jedwabnictwem i pokażą Innym, jak korzystną
jest ta, niestety, zaniedbana, gałęź przemysłu wiejskiego.
Tymczasem proszę wypleć skorzonerę, podlewać
ją często, a nawęt czasami zasilać saletrą chilijską
i gnojówką; ziemię przy korzonkach należy wzruszać
i rośliny nieco okopywać.
K. L.

Aparaty mleczarskie.
P. K. S. A. Z masi,.lnic możemy polecić Sz. Pani
.Standart"; są one bardzo dobre i uznane. Wygniatacze do masła mechaniczne, tak zw. rotacyjne
można mleć zaf:lraniczne lub krajowego wyrobu,
które nie ustępują dobrocią zagranicznym a są
tańsze. Najlepsze centryfugi do mleka są systemu
rozdzielającego mleko w bębnach swoich na cienkie
paski (patrz nowo. wydane dziełko Separator, wydawnictwo Rolnika i Hodowcy w Warszawie). Do
nich zalicza się znakomita centryfuga "Glob". Ce·
dzidła "Ulax" są stanowczo bardzo dobre i gorąco
je zalecić można.
Wszystkie te przyrządy otrzyma Sz. Pani za pośrednictwem firmy mleczarskiej Lampa & C-o w War-

Polecamy mi~osierdziu Szan. CZJtelniczet i Czytelni~ów.
Biedną wdowę po nauczycielu z dwojgiem osierownucząt.
Rodzl!'ę kowala cbor e ~.?o l niezdolnego do ciężki ej
pracy. Zona chora, w domu dzieci pięcioro ; najstarszy

conych

uczeń giserski nie ma pieniędzy na wyzwolenie.
Biedną kwiaciarkę z matką sparaliżowaną sta-

syn,

ruszką .

Wyszły świeżo z druku podręczniki naukowe pedagoga Plato v. Reusanera1 "Samouczek Pol sko-Niemiecki" Elementarz XX-ta edycja, cena po
kop. 5, 12, 24 i 40; - kurs 1-y, XXII-a edycja powiększona o 1/ 3 część kop. 80, kurs Il gi, ed XI
kop. 1.60; - "Samouczek Rusko-Niemiecki" kurs
I-y, ed. XXIU-a k. 2.20, - kurs li-gi ed. XII-a,
także k. 220;- dalej ~Samouczek Polsko-Anglelskl"
kurs 1·y ed. Xl·a kop. 75; - .Polsko-Francuskl"
kurs 1·y ed. VII·a k. 1.20, kurs II-gl ed. IV-ta
znacznie powiększona k. 3.20; - .Polsko-Ruski"
kurs I-y ed. V-ta kop. 1.40; - "Słowniczek PolskoNiemieckl" ed. U-ga k. 15; - .wzorki Rysunków
l Pisma I-a ed. kop. 15 - "Informator Portfelowy"
zawierający wskazówki: astronomiczne, geograficzne,
statystyczne, rachunkowe, szkolne i adresowe, z kalendarzykiem ed. II-a kop. 25; - "AII 7 Ba)la" powieś ć
ludowa, pięknie ilustrowana przez z. Zeglenia ed.
lii-cia k. 15. O nadzwyczajnej latwości, praktyczności i użyteczności .samouczka" może świadczyć
500,000 zwolenników metody Reussnera i przeszlo
2,000 jego uczniów osobistych. Naklad i wlasność
autora, Złota 6. Glówna sprzedaż w księgarni
J. Fiszera, Nowy-Swiat 9 w Warszawie.
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IMPORT KAWY
L· B. JAN KI EWICZ
Leszno Nil 50. - Telefonu N!! 1431.
Najlepsze kawy palone w orygin. obanderolowanem opakowaniu. Sprzedaż
wszędzie.
223

TRBŚĆ: W sprawie uświadamiania mlodzieży. - Ś . p. Helena Liuda. - Korespondencja ze Lwowa. - O pielęgnowaniu skóry na głowie wlosów. - Nowa
pralnia. - Leczenie zgnilca. - Rady i wskazówki. - Przepisy kulinarne. - Dyspozycja obiadów. - Odpowiedzi redakcji. - Rekomendacja pracy. - Pole·
camy milosierdziu Szan. Czytelniczek i Czytelników. - Ofiary. - łł.eklamy. - Ogłoszenia. - Dodatki obAjmują: - Opis rycin. - Sonety. - Po latach dziesięciu. - Wspomnienia. - Dziwne losy. - Basia. - Ideał pann. Gindre. - Różne wiadomości.

7 klasowy

Zakład

Wychowawczo- Naukowy z Pensjonatem

!ronili&wy; Gola61kiej
w Warszawie, 80

Marszałkowska

Zapis uczennic codziennie, egzamina 1, 2, 3, lekcje 5

246

80.

września

n. st.

podajemy do publicznej wiadomości, że z początkiem maja r. b.
pan Masiewicz został zwolniony z czynności zarządzającego sklepem
pod firmą .Dobra Gopodyni 11 •
254
Spółka "Dobra Gospodyni".

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

N aj-w-iększa 'W Kr61est'Wie i Cesarst'Wie

Oryginalne

"iJ)'4l\~ POuS\\~

MASZYNY DO SZYCIA

PAROWA FABRYKA

Kempisty.~ Kasprzycki
Najwięcej

SPRZEDAJĄ

WARSZAWA

lawo-Sanatorska 8.
od Trębackiej.

LUBLIK

lrat.-Przedm. 198:
naprzeciw KoDucha

ścioła św.

KIELCE

ulica Out& N2 15.
dom W·fl.O Kozerkiewicza.

l

Maszyny do szycia syst. Singera
.

Gwarancja na 5 lat.
Do

nożnych

prowincję

za

Cichy i lekki chód.

Marszałkowska

zaliczeni e ~

.=Cl2

Zakiad Naukowy Żelisld

-·
==

klasą przygotowawczą

CI

~

w Suwałkach.

RAB.I_NO'W'ICZ
Warszawa,

Wysylka na

249

Kazimiery Żulińskiej

maszyn dodaje się aparat do haftów. mustrowane cenniki gratrs i franco. Sk ' ad fa hr. maszyn do szycia

B.

3 klasowy.

z pensjonatem i

rb. 18
n 24
" 35
" 40

.
Nozne centroszpulkowe

poleca nauczycieli, nauczycielki. bony
Polki i cudzoziemki, panny l slużące.
WARSZAWA,
198
:Marszałkowska. Nr. 79-9.

MAGAZYNY:

A. OFFIERSKIEGO.

J!B0°Jo 1:a:niej !! sk~:P~!; ch

~. I~ui-S~\i.~

gwarantowane i najtaniej za
gotówkę i na raty.

Warszawa, Ogrodowa N~ 59, telefonu 1010.
Poleca. nagrod:tone I-ą najwyższą nagrodą, Medalem Złotym, na wystawie
Spożywczo-Kucharskiej:
.
Musztardy w dwudziestu gatunkach, w szklaneczkach, slolkach 1 na wagę.
Nowe opakowanie: tury, maselniczki, jajka.
Wyborowe Octy spirytu::oowe, winne 1 Astr!l~onowe.
Składy fabryczne: Ogrodowa 59
19
własne. l Królewska 29
"
n
2 Boża 6
n
"
3 l Balia Targowa N!! 100.
Prosimy żądać wszędzie musztardy i octu jedynej polskiej fabryki

łtęczne . . . . .
Nożne
. . . . .
Nożne pier ~c ie 11 1 0 W A

Kaucjonowane Biuro Nauczy~ielskie

:E:ornpa.nja.

Musztardy~ Oet1 l !oaserw
11. Ołliersk i Inżynier,

l

~~~~

250

ulica Chłodna Nr. 7.
Zapis ucr.ennic przez caly Sierpi!:'ń
od 10 ej do l-ej i od 5-e.i do 7-e.i.
Egzamina wstępne w dniu 29, 30 i 31
sierpnia n. st. Lekcje l września n. st.

MAGAZYN
Marszałkowska

Sprzedaż

Eau Vegetale (woda
najlPpsza i najpewniejsza do farbowania siwych
Brun i Noir.

Ean VeO'et·tle

roślinna)
włosów

na kolory:

Chatain,

P E N S JON A T

251

Walerji Walewskiej

przeniesione z ul. Berga na ul. Mazowiecką N!! 3, front l piętro . Rekomenduje nauczycielki.
248

z powodu zmiany mieszkania zamknię
ty przez letnie miesiące.

l

~~~

Kursy freblowskie ze slojdem

Jadwigi Borowskiej

dla bon l wychowawczyń
'-7V s p ó 1 n a. ~ 2 =>
Pensjonat. Po ukończeniu świadectwo,

J A H OŁ K O W S I E J
233
posady, lekcje. Zapis od 25 Sierpnia.

cta.=niei

ITDla ·Praktycznych i dobrych GospodyńH
1

fabryka Octu K. Wilanda
wyda wkrótce

bezpłatnie "Encyklopedję Octową"

Kucbarskim dla

253

wraz z "Poradnikiem

Gospodyń".

Broszura powyższa zawiera w treści wiele cennych wskazówek dla Gospodyń, a mianowicie:
octu, 2) Objaśnienie, na czem polega dobry produkt, 3) Zły wplyw konkurencji na dotowaru, 4) Poradnik Kucharski.

Bezpłatna ta broszura poświęcona jest tym Paniom, klóre przy
produkcji z fabryki K. Wilanda.

naby~vaniu

pOkO"J"

Przy zacn.ej
z calodziennem
rod z l n 1 e
utrzymanrem; latem moze być na dnie, tygodnie dla
osób , bawiących chwilowo dla mteresów
lub kuracji, Wspólna 10 m. l.
247

Księgarnia J. Fiszera, Nowy-Świat 9
dzieła pedagogiczne Reussnera do bardzo prędkiej l
najłatwiejszej nauki Języków Obcych
bsz nauczyciela z objaśnieniem wymowy i z kluczem, pod tytulem:
Polsko-Niemlecki kurs wstępny
1 1
M (Elementarz) po kop. 5, 12, 24,
~ l 40;- kurs 1-y kop. 80,- kurs
tn li-gi rub. 1.60.
.....,
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12,
24, 40 t 2.20.
~~
Polsko-Francuski kurs 1-y kop.
\.l 1.20 - kurs n -g! kop. 3.20.
~
Gramatyka Polsko - Francuskr
j.o-1 kop. 1.20.
Wypisy Francuskill kop. 80.
Polsko-Angielskl kurs 1-y kop.
75- kurs li-gi kop. 1.20.
AmerykaJ\skl Przewodnik kop.
~ 10, maly kop. 5.
l.\,l
Polsko-Ruski Elementarz po kop.
Tf'l 5, 12, 24, 40; -kurs 1-szy kop.
1.40;- kurs II-gł kop. 1.80.

w Warszawie- zaleca

Historję

octu

domagają się

A zatem Szanowne Gospodynie tak w Warszawie jak i w całt!j prowincji raczą laskawie już
zamawiać "Eocyklopedję Octową'' wraz z "Poradnikiem Kucharskim" w składach Aptecznych i w pierwszorzędnych f;klepach k0lonjalnych, pierwsze bowiem wydanie wyjdzie w określonej liczbie egzemplarzy
i w ozdobnej oprawie.
P. P. Kupcy otrzymywać będą dla swej klijenlelli wyżej wymienioną broszurę przy nadsylaniu

N

Q

S

\.J.i

zamówień.

1

239

E·.lu ''e' O'e'tule

.zjednał~. sobie
j.est. jedyny
El
t
liCzną khJentelę.
et
f !""l
u
srodek radykalny i solidny przeciw s ilriźoie. Cena kompletu rb. 2 kop. 50 bez szczotek
l pudelka rb. 2, za przesyłkę p o cztową kop. 50 dro ~ ej ' Skbd glówny w magazynie w. Kwiatkowskiego Bielańska róg placu Teatralnego.
Handlującynm rabat.
Osoby zamawiające listoumie zechcą nadesłać próbkę telasów dla dokładnego dobrania farby.
232

Redaktor

piętro

Telefon 1406.
hurtowa i detaliczna

121.

Z ALĘSKI

broć

WŁAS~Y

116. Front 1-sze

kolejowem po otrzymaniu zadatku rb. 10.

BIURO NAUCZYCIELSKIB

l)

c:::'

Sprzt>daż wszędzie.

Wydawca; Aqutp

•r.

a..aa.•wakl.

Druk .Gase\y BolnleseJ" (W. M118lelewtesa),
JJ;oaaonao IJ;eaaypom Bapmaaa 7 1mu 1904 r.

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

Zło~

24.

