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"DOBREJ GOSPODYNI" zostały wyczerpane!
Dlatego ·nie mogliśn-ry ich już, niestety, dostarczyć tym wszystki~ Czyt~lnicz~om i Czytelnikom, którzy, me zaw~adoro1w~zy. nas
uprzednio o swym zamiarze abonowama pisma
naszego w dals1.ym ciągu, nadesłali prenumeratę na III kwartał dopjer_o po I Wr~e.
śnia, to je;;t we dwa mtestące po własc~·
wym te":min!·e (l. L!pca). Jak z wy kle, naJbardzieJ spożntlt su; z prenume;atą . otrzymujący pismo nasze
za posredmctw~m
niektórych księgarni prowincjonalnych, uzywaj:tcych ze swej strony znów ajentów,
a więc abonujący "Dobrą Gospodynię" dopiero z trzeciej rę~i i z tego powod~ przeważnie ci też N-rów: )2, JJ, 34, 35 t ;6 -

11ie otrzymali.

Aby módz ustalić nakład "Dobrej Gospodyni" i zapewnić z~wsze ak~r~tne, dostarczanie pisma- prosi~~ uprzeJmie Sz~nown_e
Czytelniczki i Czytelmkow naszych o Jak naJrychlejsze odnowi~nie pr_e,n~m~r.aty_, a dla
uniknięcia wszelk1ch opozmen I meporozumień - o nadsyłanie jej najlepiej wprost do
Redakcji "Dobrej Gospodyni": ul. Sw. Krzyska

M f, w Warszawie.
Prenumerata w Warszawie:
Rocznie . . . 3 rb.
Pólrocznie . . l " 50 kop.

Kwartalnie . . - 75 "
Odnos?.enie rlo do.nu l O ' kop. kwartalnie

Z przesyłką pocztową:
Kwartalnie . . . . . l
Zmiana adresu 20 kop.
W Galicji rocz11ie . . 13
W W. Ks. Poznańskiem 10
W Ameryce .
3
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Rocznie . . . . :
4 rb.
Pólrocznie . . . . . 2 "
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WYSTAWA·
gospodarstwa domowego (hygiena

mieszkań).

--~0~---

Z niezwykłem zainteresowaniem wita~y
za projektowaną. przez Towarzystwo Rygtenieme wystawę, mającą się odbyć w Stycr.niu 1905 r.
Widzimy w niej bowiem złączenie współ
czesnych usiłowań społeczeństwa nasze~o,
które budza nie tylko specjalistow do życia,
ale cały og~l do szerszego działania i rozpatrzenia się w stosunkach naszych na tle
zdrowotności tak fizycznej, jak i moralnej.
Tegoczesne krytyczne chwile i zastój ekonom!czny byly i są niemalą przeszkodą
naszego rozwoju materjalnego, zwykle leż
wystawy przychodzą do skutku po wielkich
trudach inicJatorów, których praca jest za:
szt:zytna i wydaje nieraz obfite owoce SWt'J
ctzialalności, zasługującej na wszechstronne
!JOparcie. Wyslawienie przedmiotów i sp?sobów hyaienicz1ych na szerszą widowmę,
prócz zapoznania ogólu z rzeczami praktycznemi i niezbędnie polrzebnemi do utrzymania zdrowia naszego w pomyślnym
rozkwicie, daje równocześnie m )Żność wię
kszej liczbie osób prywalnych i firmom
mniej znanym do wypróbowania i pokazania swych wynalazków - rozwinięcia pro·
jektów i wskazania nowych dróg - w dobrem zrozumieniu sprawy i potrzeb naszych oraz rozpowszechnienia praktycznych
wyrobów z zastosowaniem tychże w hygienie.
Podajemy tu w calości program wystawy,
rozpoczynającej się 2 go Stycznia 1905 roku-w mi1ej nadziei, że Szanowne czytelniczki nasze, tak czynny udzial biorące w pracach społecznych, zechcą wziąć udział
w tej wystawie -- rozumiejąc, że harmonję
pracy i rozwój ogólnego bogactwa myśli

i czynu osiąga s.ię )~dynie prz~z . spój?ię
ludzi jednakich dąznosc1, upodoban 1 celow.
Dział

Program wystawy.
I·szy. Okazy, odnoszące

się do domu jako całości.
Plany domów mieszkalnych, Modele, wzo
ry wschodów hygienic~nyc~, Urtądz~ni~
wentylacyjne i og. zewame, Ptece,_ Kom1~k1,
Wentylatory, Okna, Warstwy lZ~lacyJne,
Brukowanie podwórza, Ustępy, Smietniki,
Oświetlenie domu.
Dział 2-gi. Okazy, odnoszące się do pokojów mies~kalnych.
Farby i obicia ścienne, Podlogi, Farby
do podlóa, Pokrycie podłóg, Chodniki, Dywany, M;ble, Sposoby pr~ytwi~r~zania ob~a·
zów, Sposoby oczyszama suftlow, ·podlog,
ścian mebli i dywanów, Przyrządy zabezpiecz~jące od wypadków przy myciu <?kien
i t p. Oświetlenie mieszkań, Lampy, Swie·
ce i t. p.
•
Dział ;·ci. Kuchnia i Spiżarnia. ·
Sprzęty kuchenne: stoly, lodownie, maszynki do przyrządzania różnych potraw. Garnki rondle, formy; naczynia do przechowywani~ pokarmów i vrzyp.raw. Noże, w.id.elce,
Jyżki. Przyrządy specJalne do kuchm 1 zastaw wytwornych. Kuchnie i kuchenki gazowe, elektryczne, naftowe i t. p. Sz~ło i porcelana w zastosowaniu do kuchm. Szczotki i ścierki kuchenne. Ubranie kucharskie
i t. p.
Bliższych informacji o wystawie z chęcią
udzielimy Szanownym czytelniczkom na ich
życzeniP.,

zapewniając równocześnie op !ekę

nad wystawionemi okazami stawy.
-
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Roboty na Listopad.
I. Ogród owocowy.
Kopać doly
wek. Ziemię

do sadzenia wio sennego drzew sadzie przeorywać; a gdzie
na to ciasne miejsce nie pozwala-przekopać łopatą lub też widlami amerykańskiemi .
Takie późne przeorywanie ziemi w sadzie
ma na celu wyrzucenie na wierzch na działanie mrozn różnych szkodliwych owadów,
które się w gruncie pod drzewami na zimę
kryją.
Sadzić drzewka i krzewy, o ile się tego
w zeszłym miesiącu nie zdążyło zrobić,
w gruncie jednak ciężkim, ścisłym , wilgotnym lepiej to zostawić do wiosny, w lekkim
zaś, przepuszczalnym, choćby i najpóźniej,
lepiej sadzić w jesieni.
W sadach zaniedbanych można teraz zabrać się do roboty, drzewa zbyt stare uschnięte i popsute wykopywać, na ich miejsce
kopać obszerne doły 8 l O stóp szerokie
i 4 - 5 głębokie, na wiosnę zasypie się
je z obfitą domieszką nawozu i posadz1
młode drzewka.
Gałęzie i konary większe
uschnięte odcinać, dziupła oczyszczać, wyskrobać aż do zdrowego drzewa całe wnętrze
otworu, poc1em napchać gliny wymieszanej
z drobnemi kamykami, ubić doskonale, po
wierzchu przykryć jeszcze kawałkiem blachy
lub deszczułki, aby zabezpieczyć od nasią
knięcia wilgocią. W ten sposób przerwiemy dalsze próchnienie drewna i możemy
istnienie drzewa o kilka lub kilkanaście lat

przedł~żyć.

Mech, por~sty,, lis~aJe. skrobać
z pni 1 grubszych gałęzi, rowmez 1 z kory
starej zmurszałej; po oskrobaniu pobielić
drzewa mieszaniną wapna, gliny i kro ·
wieńca.

Drzewka młode o pniach gładkich zabezod zajęcy i. przemarznięcia .o:viązy
waniem słomą, trzcmą lub gałązkami Jałow
cowemi. Używając slomy, nie powinno się
owiązywać wcześniej aż po zam~rznięciu
ziemi, a to z obawy przed myszam1.
W razie nastania większych kilkostopniowych mrozów okryć brzoskwinie sł?mą, I?orele-gałęziami iglastych drzew, wmoro~l-:
ziemią na stopę grubo. :Młode ~rzoskwm1~
i morele przeznaczone do sadzema, wykopac
i zadoł~wać w piwnicy, posadzi się je
na wiosnę w miejscu wlaściwem. Zbierać
z opasek lepkich samice przędzika rGiemnetra brumata). Opaski same smarować co
jakiś czas, aby owady te miały zawsze zagrodzone wejście na drzewo .
W szkółce ukończyć sadzenie drzewek,
wykopywać drzewka w koronach, przeznaczone do sadzenia lub wysyłki na wiosnę.
Na zimę doluje się w pozycji stojącej, niezbyt gęsto, ziemię przytern silnie_ udeptuje.
Dziczki jednoroczne, za cienkie do sadzenia w szkólce, rozsadza się na grzędach
silnie podmierzwionych, aby przez przyszłe
lato zgrubiały i dorosły do odpowiedniej
miary. Siać na gruncie pestki i ziarnka
drzew owocowych (kto ten spo3ób przektada nad stratyfikowanie w piasku przez zimę).
Posiane na gruncie cz ęsto myszy zjadają
Aby od tego je zabezpieczyć, dobrze jest ziarnka wytar:!aĆ w minii (farba czerwon~), za:
leca się prócz tego zagony z posianemi
ziarnkami przykryć gałązkami jałowcu.
Zrazy do szczepienia pod koniec miesiąca
zbierać zadołować je w miejscu zacisznem,
zacieni~nem od słońca. Doluje się je tak,
że końce tylko na kilka cali wystają nad
ziemią.
Zbiera się tak wcześnie z obawy
przymarznięcia zrazów, co bardzo często
ma miejsce, szczególniej u grusz.
pieczać

II. · Ogród warzywny.
Sprzątanie pozostałych z jakichbądź powodów na gruncie warzyw ukończyć po-

spiesznie, ~łożone w piw1~icy, c,zy w d?ła~h
podczas dm ładny ch przew1etrzac, prz ~>c iwm e
w razie następowania większych mrozówokrywa ć kopce i doły, okna w piwnicy zamykać oraz zakładać sforną. War~y,~a s~me
układać w kopczyki, przesypywac piaskiem,
używając na to dni słotnych. ~ia ć ~a gruncie pictruszkQ, marchew, o Ile si ę tego
w zeszłym miesiącu nie zrobilo.
Kwatery po s przątniętych warzywach, nie-.
przeorane w zesz~ym miesiącu, . uprawia c
pośpiesznie, aby me zos~aly na _zi_mę.
Kupy komposto we zakladac, dawmeJsze pr_zerabiać, dobrze rozłożony kom post mo zna
rozwozić na kwatery pod różne warzywa.
Nasiona czyścić, zsypywa ć do woreczków,
przechowywać w miejscu wolnem od mrozu i suchem. Ogórki nasienne, przechowywane dotąd na strychu-zdjąć, nasienie po r~z
kroj eniu wyga r nąć do' jakiego naczyma,
a po kilku dnia~h wypłuka ć na przetak~
tak 7 żeby ziarna zostały czyste, przesuszyc
dos konale na słońcu lub w mieszkaniu
w pobliżu pi eca, poczem zsypać w wo ·
reczki.
Warzywa, hodowane w inspektach, jak:
sala l ę, rzodkiewkę, truskawki, szczaw i t. p.
okrywać przed zimnem, oklady zmieniać,
podczas dni pogojnych przewietrzać, a nawet okna zdejmować. Okna i skrzynie nie·
potrzebne chować pod dach, do jakiej szopy przynaj m niej.

Ill. Ogród ozdobny.
Do

połowy miesiąca można

jeszcze obsadzać kwietniki cebulkami, kłączami lub pazurkami odpowiednich roślin i przykryć je
od myszy po pierwszym mrozie galęziami
drzew iglastych oraz warstwą liści lub nawozem przr gnilym, przytern wzmocnić przykrycie prętami, by wiatr liści nie unosit
Oczyścić,
nawieźć
i przekopać rab'lty
i kwietniki opróżnione. Wzory na klombach i rabatach, wysadzone bluszczem lu·1
bukszpanem, okryć lekko jałowcem , liśćmi
lub nawozem lekko słomiastym.
Gwoździki trwale nakrywać deskami lub
przysypać piaskiem gruboziarnistym, suchym .
Owijać słom ą lub gałązkami drzew igła
stych, drzewa i krze wy czule na mróz, iak:

Paulownia, Sophora, Hihiscus, Calycanthus,
Weigela, Pru;ws sinensis ~ Lau_r?cera_su'>,
Cytisus purpureus oraz dehkatmeJsze 1gla·
stt>. Z i emię pod ni emi oraz pod posadzo ·
nemi świeżo, przykryć liśćmi, nawozem lub
kompostem. Mahonie można przypiąć kul
kami do ziemi i na kryć gałązkami jałowcu.
Róże powtarzające, po obcięciu nożycami
(sekatorem) liści, n :1 giąć ku ziemi i obsypać
korony i pnie ziemią su chą, sypką jak najcieniej, a po zamarznięciu ziemi okryć jeszcze liśćmi. Krzaki róż duże oraz pnące
obwiązujemy słomą.
D ·likatniejsze gatunki
róż, jak: herbatnie, burbońskie i bengalskie,
przykryć deskami lub skrzynkami, a na to
liśćmi, albo też wykopane
posadzić w ko ·
sze i przezimować w szopie lub też piwnicy
suchej i przewiewnej.
Drzewka mlodP. i krzewy, napadane prze;.
zaj ące i króliki (akacj e, jabłonie i śliwy ozdobne), po::.marować papką z dodaniem żół
ci, as5a!etydy, ka1 bo lu nieoczyszczon~gu lub
też owinąć ~rzciną, jałowcem, b1rnin ą.
03łony nie powinny być grube, lecz szczelne.
Sadzenie wszelkie kończyć; po posadzeniu nie podlewać aż do wiosny.
Sadzonki roślin, przeznaczonych na matki,
trzymane dotąd z jakichkol wiek względów
w inspekcie, przenieść do budynków. Przejrzeć kłącza
gieorgiń, pacioreczników, mirabilis i innych i ułożyć je w piwnicy suchej lub szklarni umiarkowanej. Fosortować
cebulki mieczyków, najdrobniejsze
z nich można n zasiać" w miskach w cieplarni.

/F fV pasiect.
O ile w przeszłym m;esiącu pszczoły zostały opakowane i jak należy ~ao~atrzon~,
to w tym prawie żadnego zaJęCia me będzie
w pasiece.
Trzeba tam jednak od czasu do czasu
zaglądać, uważać, żeby psz:zoty ni~ był~
niepokojone czy to przez zwterzęta 1 I;>takt
domowe i dzikie, czy też przez człow1eka.
Nie powinno się więc pozwalać chodzić po
pasiece żadnym zwierzętom domowym, ~a:
wet drobiu puszczać nie należy. Dwazac
też trzeba, aby gałęzie drzew nie s~ukaly
w ule , zwracać uwagę, żeby woda 'me zaciekała przez daszek, popsute okryc przynajmniej deskami lub słomą. Jeżeliby śnieg
spadł i zasypał ule, odrzucać takowy, aby
wyloty nie byly za~ryte.
, .
Niepotrzebne ule 1 dodatkowe częsm uprzą
tać z pasieki, aby nie gniły.
Plastry zapasowej wosczyny strzedz od
myszy i motylicy.
.
.
W stebniku strzedz od myszy 1 zbytmego
gorąca, należy więc przewiet~za~ g~ częst?.
Wchodząc tam, zachowywac s1ę J~k, n~J

spokojniej. Nie
z dworu.

należy też

wpuszczac swia-

tła

St. Brzósko.

JABŁECZNIK

albo wino z jablek.
Jednem z najpowo;zechniej wyrabianych
win owocowych jest jabłecznik. Wino . to
cieszy się ogi'Omną popularnością yv wiel_u
okolicach Niemiec i Francji i zyskuje sob1e
coraz więcej zwolenników u nas, chociaż
wyrabiane jest dotąd bardzo rzadko.
Dobrze przygotowany jabłecznik kilkoletni z gatunku win mocnych śmialo konku·
rować może z winami winogronoweroi i czę
stokroć nawet przewyższa je smakiem. Jako napój zdrowy, smaczny i tani . zarazem,
jabłecznik, poJobnie jak inne wina owocowe, zasługuje na jak największe rozp?wszechnienie i powinni wyrabiać go me
tylko posiadacze ogrodów, ale również kukujący owoce na targu.
Przygotowanie choćby kilkunastu lub kilkudziesięciu butelek wina owocowego powinno mieć miejsce w każdej rodzinie, gdzie
drobny wydatek nie stanowi w budżecie
domowym znacznej różnicy i znajdą się
chęci do pracy krótkiej i sowicie wynagrodzonej.
Wartość jabłeczniku zależy bardzo
od
owoców, jakie na fabrykację wina użyte
zostały. Jabłka dojrzałe i aromatyczne dają przedniejszy gatunek wina od kwaśnych,
popsutych lub przedwcześnie z drzewa strą
conych przez burze, i dlatego na wartość
samych owoców zwracać należy uwagę.
Jabłka do fabrykacji wina powinny być
czyste więc zebrane po deszczu i obeschnię
ciu z' wody, albo też wytarte płótnem. Każ
dy· owoc rozkrawa się na pół i robaczywe
oraz nadpsute części usuwa starannie, po7.o:;tawinjąc gniazdo nasiennJ i skórkę w całości. Tak przygotowane jablka należy dokladnie zmiażdżyć, aby otrzymać jednolitą
masę, dającą się ' dokładnie wycisnąć.
Miażdżenie odbywa się na większą skalę
przy pomocy specjalnych młynków o drewnianych lub granitowych walcach, przyczem owoce · muszą być rozkrawane na
cztery lub sześć części w miarę wielkości.
Przy fabrykacji domowej posługiwać się
można tarkami zwyklemi i w takim wypadlm najdogodniej ucierać jabłka w całości.
Pozostalość, nie dającą się utrzeć, należy
odłożyć i pognieść wałkiem.
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Otrzymana miazga pozostaje w spokoju
przez kilka godzin, poczem poddaje się wyUoczeniu w prasach lub ręcznie. Bardzo
prymitywne prasy urządzić można klinowe,
podobnie jak do serów używają wlocści~nie,
lepsze robić można również całkowicie
z drzewa na sposób śrubowy. Przy prasowaniu miazgi z dwóch lub trzech korcy jabłek obejść się można w zupełności bez
prasy i po prostu sok odłączyć sposobem
ugniatania rękami.
Wytłoki można rozrobić małą ilością gotowanej zimnej wody i po kilkogodzinnem
staniu wycisnąć powtórnie. Tym sposobem
ługuje się re5ztki soku i pozostawia placek
bez smaku.
Muszę zaznaczyć, że przy fabrykacji win
owocowych wogóle należy unikać uży
wania wszelkich naczyń żelaznych i metalowych, niepobielonych qobrze, a tarkowania dopełniać szybko. Zelazo rozpuszcza się łatwo w kwasach owocowych i nadaje winu odrębny atramentowy smak; inne metale, rozpuszczone w soku, sprawa·
dzić mogą zatrucie przez związki mied:d lub
ołowiu.

Z tego względu do fabrykacji winnej polecam naczynia drewniane, szklane, kamienne, a w ostateczności tylko metalowe, koniecznie dokladnie pobielone cyną albo
pokryte emalją, nierozpuszc:talną w kwasach.
Zwracam j"szcze uwagę, że czystość powinna być zachowana wzorowa: naczynia
do'<ładnie umyte i opłukane przegotowaną
wodą, przytern nieosrnolne i zupełnie bezwonne - ręce i fartuchy u robotników
czyste.
Naczynia po kwasach i różnych fermentach (ocet, ogórki kiszone, kapusta i t. d.)
szoruje się piaskiem i gorącą wodą, opłu
kuje kilkakrotnie gotowaną wodą z dodatkiem _ odrobiny sody, a potem jeszcze wywietrza na otwarŁem powietrzu.
Sok, otrzymany z miazgi, stosownie do
tego z jakich owoców pochodzi, może być
więcej lub mniej kwaśnym i stosunek kwasu normujemy dodatkiem przegotowanej,
wystudzonej i odstałej wody.
Zawartość kwasu nie powinna nigdy prLewyższać 0,6-08%, kwaśniejsze wino będzie
nie smaczne.
Nie każdy umie obchodzić się z kwasomierzem, t. j. przyrządem do określania
ilości kwasu, i przy fabrykacji
domowt-j
orjentować się wypadnie smakiem. Jablka
zupełnie słodkie, np. kosztele, papierówki
i niektóre odmiany rosyjskie do fabrykacji
wina mogą być użyte przy p€wnym dodatku odmian kwaśnych, inar:zej wino nie mialoby właściwego smaku i sama fermentacja
odbywałaby się z trudnością.
To samo odnosi się również do gruszek, za wierających
zaledwie ślady kwasów owocowyc)1. Wino
z samych owoców słodkich wypada drogo,
gdyż soku otrzymanego nie możemy rozcienczyć wodą, bardzo znów kwaśne jabłka
przez zbytnie rozcieńczenie soku, dają wino
lichszego gatunku i z powodu braku materji,
sla!:~owiących pokarm dla drożdży, fermentują wadliwie.
W przybliżeniu biorąc, ilość wody dolewanej do soku wynosi: przy jabłkach winkowatvch 1/ 3 części, przy kwaśnych 2/ 3
i przy bardzo kwaśnych aż pól na pól.
W tym o;tatnim wypadku dobrze jest część
wody zastąpić sokiem słodkich owoców.
Mamy więc unormowany stosunek wody
do soku i pozostaje dodatek cukru albo
rodzynków, stawnie do tego, w jaki sposób
mamy zamiar wino otrzymać.
Ponieważ cukięr, ulegając przemianie pod
działaniem grzybków drożd~owych, daje nieodzowny w winie alkohol, przeto ilość dodanego cukru stanowi o trwałości i dobroci

wina. W przybliżeniu 2 części cukru dają
1 część alkoholu.
Jabłecznik można otrzymać przez dodatek do soku z wodą: rodzynków samych,
rodzynków w pomieszaniu z cukrem krystalicznym i wreszcie tylko cukru. Dla przykładu przytaczam odpowiednie wzory:
J.
100 kwart soku z jabłek kwaśnych,
100
"
wody przegotowanej zimnej,
120 funtów rodzynków.
II.
100 kwart soku z jabłek kwaśnych
1u0
"
wody przegotowanej zimnej
50 funtów rodzynków
70
"
cukru krystalicznego.

III.

-

100 kwart soku z jabłek kwaśnych
l 00
"
wody przegotowanej zimnej
25 funtów rodzynków
95
"
cukru krystaliczne go.

IV.
100 kwart soku z jabłek kwaśnych
100
"
wody przegotowanej zimnej
120 funtów cu~ru krystal cznego.
V.
100 kwart soku z jabłek słodkich
· 20
"
"
"
kwaśnych
80
"
wody przegoŁ?wanej zimnej
l 00 funtów cukru krystaltcznego.
Różne kombinacje z dodatkiem wody, cukru rodzynków i dodatkiem soku ze slodkich lub kwaśnych owoców przeprowadza
się w taki mniej więcej sposób.
Dla początkujących w fabrykacji wina
pomijam zupełnie jabłecznik slaby stołowy
(z małym dodatkiem cukru t- j. t funta na
kwartę wody z sokiem), jako trudniej udający się i nietrwały, a pod'<łję_ stosunek cukru na wina deserowe t. J. 1/ 2 funta na
kwartę plynu.
Przy winach likierowych
bierze się funt cukru na litr płynu, ale wina takie, jakkolwiek należą do najprz;~niej
szych potrzebują długo fermentowac 1 nabiera{ą dobroci dopiero po kilkoletniem odstaniu.
Rodzynki należy doskonale zmiażdżyć,
nalać moszczem (sokiem z wodą) i po 812 godzinnem nanw~zeniu w nim wycisnąć.

Sok w pomieszaniu z cukrem albo odprasowany z rodzynków poddaje się fermentacji alkoholowej.
Temperatura do fermentacji wymagana
jest +25 - +28°C. i poza tą normą spadać i podnosić się nie powinna. Przy zbytniem podnie;;ieniu się, lrwającem czas dłuż
szy, fermentacja przej5ć może w octową
i od wrotni e za małe ciepło pracę fermentacyjną wstrzymuje zupełnie albo ją zmniejsza.
Za naczynia do fermentacji przeznacza
się beczki po winie, rozumie się nie zakwaszone, a dla mniejszych ilości balony szklane od kwasów mineralnych, gliceryny, eteru (po umyciu i wywietrzeniu na słońcu).
Dostać takich balonów można w aptekach,
płacąc po 5 l kop. za sztukę wraz z ko;;zykiem wylożonym słomą.
Do takich balonów, opŁukanych dobrze
wodą gotowaną zimną, wlewa się sok z wodą i wsypuje cukier (w po3taci faryny). Przez
2-3 dni należy od czasu do czasu zamącić
płyn aby ułatwić rozpuszczenie się cukru.
Gdy tylko w balonach zauważymy burzenie przy wylatywaniu pęch r rzyków gazu,
znaczy to, że fermentacja zaczęła ~ię i droż
dże rozkładają cukier. Jest to chwila, w której należy balony zaopatrzyć w ru ·ki fermentacyjne, ułatwiające odpływ gaw a udaremniające dostęp powietrza.
Rurki fermentacyjne kupuje się gotowe
w składach naczyń aptecznych i. chemicznych albo też przygotowywa sit;; samemu.
Przez korek zatykający balon przewierca
się dziurkę i przesuwa przez nią kawatek
rurki szklannej. N a wierzchołek rurki

szklannej zakłada się rurkę gumową, dostatecznie długą aby koniec jej po~r.ążyć
pod wodą w malem naczyńku, do ~~YJkl b~
lonu przywiązanem.
Korek oblepic nale_zy
miękkim woskiem albo parafiną, w celu medopuszczania powietrza do wewnątrz.
Plyn w balonie powierzchnię mieć po w i·
nien 15 cm. pod dolnym końcem rurki, aby
przy fermentacji ~ie przeleciał _wierzche_m.
Z poc7.ąlku burzliwa fermentacJa stopn~o
wo przechodzi w powolną i po dwóch miesiacach ustaje. Wtedy bańki z wody, w któreJ pogrążona jest rurka, nie wychodzą
i płyn osadza na spodzie drożdże, w postaci gęstego osadu.
Wtedy następuje chwila ściągania. Płyn
zlewa się ostrożnie z drożrlży i przelewa
do dużych gąsiorów albo balonów, zakorkowywa lekko i wynosi do piwnicy albo chło~
nego pokoju z temperaturą 8-12° C, gdz1e
pozostawać będzie kilka miesięcy, aż do
wyklarowania się ostatecznego.
Przy ściąganiu pozostałe dro żdże można
odsączyć od wina przy pomocy filtrów z bibuły.

kilkomiesięcznem staniu
czyste, t. j. przejrzyste,
do butelek albo też pozobalonach stosownie do potrzeby.
Wino, stojące w balonach zakorkowanych
lekko albo też w beczułkach, przez stanie
takie dojrzeje, tj. nabierze smaku, zapachu
(bukietu) i przP.jrzystości, przez sLcze1iny
bowiem przy korku, samą tkanką korka albo
przez komórki klepek drewnianych styka się
z powietrzem i powolnie bardzo otlenia.
W b}.ltelkacb, jako zakorkowane silnie i zalane lakiem albo parafiną-wino pozostaje
bez zmiany.
Zaznaczam tutaj, że pi w nica służąca do
przechowania wina powinna być sucha,
przewiewna i utrzymana czysto, a także nie
mieszczącajednocz ·śnie kapusty kiszonej, octu,
śledzi i l. p. produktów, ulegających goiciu,
fermentacji oraz udzielających niemiłej
woni.
Butelki do ściągania wina należy dokład
nie bardzo wymyć, nie zostawiając \V nich
żadnych waterji przyschniętych albo przylepionych do szkła. Mycia dokonywa się
przy pomocy szczotki, piaskli i wody. Po
wymyciu następuje dwukrotne opłukanie wo-

Kiedy wino

będzie
można
wić w

po

zupełnie
je ściągać

dą gotowaną i wysączenie.
Jabłecznik, ściągnięty do

butelek, zatyka
korkami zagotówanemi w parafinie
i w tejże parafmie wierzchołek szyjki macza. Na szyjkach powinny być małe karteczki z datą ściągnięcia.
Nalane butelki uslawić należy na półkach
w piwnicy, w lakiem miejsc-u, gJ.zie nie dochodzi i nie nagrzewa slońce.
Ponieważ fermentacja po 1volna wina trwa
długo, bo nawet lat kilka i dla oka jest niewidoczna, zatem czę;;tokroć w butelkach
jeszcze jabłecznik daje nieznaczny osad.
Jeżeli ktoś
chce mieć wino zupełnie czyste, powinien je w takim wypadku ściągnąć
powtórnie do innych butPlek.
Jablecznik, ściągnięty do butelek przedwcześnie, daje wino musujące tj. szampań
skie; wtedy korki muszą być zawiązane Slnurkiem albo drutem, butelki zaś mocne, pow...;zechnie do win szampań"kich używane.
Fabrykując wina mmuj ące, przy ściąga
niu do butelek dobrze jest dodawać do każ
dej łyżkę miałkiego, czystego cukru i takąż
ilość mocnego, oczyszczonego alkoholu.
Do jablecznika i innych win owo~owych
a matorowie dodają orzechów włoskich; nabiera ono odrębnego bardzo przyjemnego smaku.
Orzechy włoskie należy brać nie zjełczałe,
poskubać je na drobne kawalki i dodać do
pierwszej fermentacji moszczu albo też do
balonów przy ściąganiu wina. Zaznaczam jeszcze, że wina bez dodatku
drożdży winnych, fermentują przy pomocy
się
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Znając bowiem
dobrze skład i naturę
mleka, jako jednego z najpodalnif'jszych
gruntów do mnożenia się rozmaitych pleśni,
grzybów i bakterji, a z drugiej strony, znając także nasze przeciętne obory oraz spo-

grzybków drożdżowych dzikich, gromadzą· ' bulwki rozesłane są płytko pod powierzchnią
cych się na wszystkich owocach, a jeżeli i zostają odcinane gracą. W razie konieczdo wyrobu używamy rodzynków, to wino ności można poruszyć ziemię tylko zębami
przybiera charakter tych winogron, z jakich tj. widelkami gracy w kierunku idących
promieni.
rodzynki zebrano.
Posiadając
dobre wino, można droż
dże
z niego przechować do następnej
kampanji zalane trochą wina w gąsiorze
słabo zatkanym. Drożdży
takich dodaje
się pewną ilość do świeżego moszczu, po
uprzedniem wypróbowaniu czy nie są stęchłe
albo zepsute. Drożdże takie lepiej jest na
kilka dni przed dodaniem zmieszać z trochą
ocukrzonego moszczu i dopiero gdy zacznie
się fermentacja, dolać do balonów.
Takim
spo3obem otrzymać można pewną wlasną
rasę drożdży i otrzymywać z nich wina
o stałych cechach.

J. Biegatiski.

JARZYNY
mało

znane.

Choro-gi.

Kuchnia nasza pod względem przygotowywanie pokarmów z jarzyn stoi bardzo
nisko w porównaniu z francuską, gdzie wię
cej znacznie warz)w znajduje zastosowanie
i sam sposób przyrządzania ich bogato jest
urozmaicony. Na sałaty nap. we Francji
używają wiele takich roślin, które u nas
uważane są
za bezwartościowe chwasty
i bezpożytecznie zarastają ogrody i uprawne pola. Szczególniej.,ze upodobanie Francuzów w salatath nie ma dla nas większe
go znaczeni::~, ale należałoby rozpowszechnić w kraju kilka warzywnych roślin, cieszą
cych się od dawna za granicą zasłużonem
u:manie m.

C/wro-gi.
Roślina

warzywna,

pochodząca

z Japonji

Stachys affinis i nazywana rozmaicie:

czyść

cem .bulwiastym, korzeniem paciorkowym,
Perlawkarni i Chorogami. Japoński wyraz
~Choro-gi" najwięcej się utarł, sądzę jednak
że "pedówka"
bardziej językowi naszemu
odpowiadać będzie, aniżeli nazwy cudzoziemskie, złożone z dwóch wyrazów. Przytern
sam wygląd bulwek oraz ich barwa biało·
perlowa najlepiej tej nazwie orlpowiadać
będą.

Jako roślina trwała i obojętna zupełnie
na mrozy, perłówka daje się b:udzo latwo
hodować u nas, bez żadnego zabezpieczenia
na zimę, w każdem położeniu, byle nie za
mokrem i słońca pozbawianem zupełnie.
Ziemię lubi lekką ogrodową albo piasczystą, na ciężkiej i zwięzłej udaje się gorzej i przedstawia trudno3ci przy wykopywaniu delikatnych, a bardzo licznych bulwek. Z tego względu na gliniastych ziemiach spoistych uprawy tej rośliny nie zalecam. Co do wynawożenia ziemi, lepiej
jest zasilić za mało aniżeli nawozami przesadzić, co wywołuje tylko zbyteczny rozrost łodyg i korzeni, a utrudnia wytwarzanie się i rozrost bulwek. Nawozu świeżego
nie zalecam zupełnie pod czyściec-w ostateczności użyć można tylko przetrawionego
i w umiarkowanej ilości.
Ziemię nale:i.y przekopać, oczyścić od korzeniowych chwastów i wygrabić. Sadzi
się bulwki rzędami: co stopę i na pół do
jednego cala głęboko, poczem ziemię potrzeba lPkko ugnieść. Sadzić można z jednakowym wynikiem w jesieni i na wiosnl;',
nie wpływa to bynajmniej na urodzaj bulwek.
Roślina jest dosyć wrażliwa na suszę,
więc porlczas długotrwalej
bezdeszczowf'j
pory, gdybyśmy zauważyli więdnięcie liści,
należałoby bardzo płytko ziemię poruszyć
i podlać. W suche lata daje mało bulwek.
.Motykowanie ziemi jest szkodliwe, bowiem

rozkorzenia się bardzo silnie
i z jednej zasadzonej bulwki daje kilkadziesiąt, a nawet częstokroć i sto kilkadziesiąt
innych roślin.
Bulwki dorastają w jesieni dopiero, w paź·
dzierniku i listopadzie, i wtedy zdatne są
do gotowania. Ponieważ ziemia w tym
czasie nie zamarza, przeto perłówkę nalPży
wykopać i podług wielkości bulwki rozsegregować na mniejsze i większe.
Bulwki
wykopane nie mogą leżeć na otwarŁem powietrzu, ale powinny być zakryte wilgotnym pia~kiem, aby nie więdly i nie czerniały.
Nawet przy kilkodniowem przechowaniu powinno się koniecznie zasypywać
je piaskiem wilgotnym . Zapas na zimowy
i wiosenny użytek zabezpieczać należy tak
samo w gruncie pod okryciem z liści albo
też w zimnej piwnicy.
Bulwki duże i wię
ksze idą na użytek ku1:henny - mniejsze
do sadzenia.
Zwykle przy kopapiu, pomimo najwię·
kszej staranności, część bul wek pozostaje
w ziemi i na rok następny daje nowe ro-

soby i sposobiki traktowania mleka w drodze od wymienia krowy do szklanki czy
filiżanki konsumenta- można stracić apetyt
i zbrlydzić je sobie raz na zawsze.
"Pott·zeba tworzy wynalazców" mówi przysławi •', no, i byl sobie i jest do dnia dzisiejsze5o w Szwecji pan Ulander, który widocznie lubił mleko, ale bez dodatków

Perłówka

śliny.

l
l
1

Rys. l.

daje niezmiernie delikatną i sma·
kiem do szparagów zbliżoną potrawę. Spotykalem się z nią na stołach w przyrządzeniu
dwojakiem, tj: na parze lub m wodzie przy
gotowaną.
w pierwszym i drugim wrpad·
ku, bulwki wymyte tylko dokładnie, · bez
obierania albo oskrobywania ze skórki, uży
wane są na pokarm. Gotują je na parze
z dodatkiem masła albo też w wodzie z solą i trochą cukru, odcedzają i polewają masłem z Huczoną bułką.
Jarzyna ta godna jest sr.erokiego ro::powszechnienia i ogólnie bardzo smakuje wszy"tkim.

Widok

zewnętrzny

sila "Ulax".

Perłówka

l.

-

gnoju, ściółki, kurzu i hakterji
myślał jakby zaradzić złemu w postaci niby
to czystych płatów do cedzenia, będących
w wielkiej ilości wypadków popro~tu brudneroi ścierkami- no, i wymyślił rzecz napra w·dę dobrą - t. z w. sito • Ulax".

Biegańsld.

~-...---

No\voścl ~lleczarskie
Sita "ULAX"
d. o

o e d. z e n i a.

=

l e k a..

"Czystość
stość

w oborze i w mleczarni, czy.
w obchodzmiu się z mlekiem. Prawda

jak to brzmi pięknie?
- Ileż to razy mówiono, zalecano, pisano,
drukowano! ile butelek atramentu, ile beczek
tuszu drukarskiego poszlo na głoszenie tego
przykazania! - pragnąłbym mieć polowę
tych honorarji autorskich, a dalbym za wygrane, nie p:sałbym artykułów o mleku, u ni·
kałbym go jeszcze har·dziej,
niż go dzisiaj
unikam.

Rys. 2. Sito

"Ulax~

w przekroju.

Szwedzi to ludzie postępowi i dziwni,
ubiegają się za rzeczami noweroi i od razu
przyjmują z otwartemi rękami każdą nowość
praktyczną, chociażby to nawet pociągało
za sobą pewne koszta - przyjęli
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Rok IV.

O P l S RYC l N.
Fig. 1. Kostjum spacerowy.
Suknia z ciemno popielatej wełny, przybrana szeroką taśmą, szulasem, oraz aplikacją z sukna niebieskiego. Góra spódnicy
zastebnowana w duże faldy, dól puszczony
wolno. Staniczek zakończony na dole małą baskiną, z przodu otwarty na kamizelce
z białego sukna, naszytej aplikacją niebieską i ma1emi guziczkami stalowemi. Wycię
cie szyi otacza mały kołnierzyk wykładany
z niebieskiego sukna. Rękawy bufiaste,
przez środek zmarszczone, naszyte taśmą
(galonem.
Fig. 2.

Suknia z kołnierzem gipiurowym.

Odpowiednia dla osób pełnych i dobrze
zbudowanych - suknia ta robi się z wełny
granatowej. Przód spódnicy gładki, tyl
i boki ułożone w małe, rzadkie fałdy. Stanik gładki zupełnie, kryto zapięty, przybiera
się długim plastronem z gipiury i takimiż
ranwersami, zakończonemi grelotkami z białego jedwabiu.
Rękawy od góry zastebnowane w wąskie, gęste zaszewki, na dole
tworzą szeroką bufę, ujętą w luźny, pokryty
gipiurą mankiet.

Fig. 3. Suknia wizytowa.
Zrobiona z weiny popielatej, przybrana
kolorowym szlaczkiem haftowanym i gipiurą
białą. Dół powłóczystej spódnicy naszyty
trzema wąskimi falbankami, przytrzymaneroi
wspomnianym powyżej szlakiem· Stanik
pod pachami wyrnurszczany w drobne bufki, u góry zakończony karczkiem gipiurorowym, podłożonym błękitną materją jed-.
wabną. Ramiona rękawów pokryte również bufkami, dół zakończony podszytą gipiurą falbaną i wysokim. obcisłym mankietem
gipiurowym.
Fig. 4.
Suknia żałobna.
Suknia z ciężkiej welny czarnej. Spódnica gładka, powlóczysta, naszyta na dole
szerszeroi i wąskieroi pliskami z czarnej krepy.
Stanik gładki na bokach, ma przód i plecy
przybrane szerokim plastronem - złożonym
z zakładek krepowych, oraz plisek wełnia
nych, i krepowych. Podobne pliski zdobią
dól wysokich mankietów, kończących niezbyt szerokie, ułożone w kontrafałdy rękawy.
Fig. 5. Żakiet jesienny dla panienki od
10-12 lat
Luźny żakiet z sukna granatowego, zapięty na ozdobne guziki. S.:eroki kołnierz
stojący, oraz mankiety bufiastych rękawów,
naszyte taśmą jedwabną, haftllWaną.
Fjg. 6. Ubranko dla chłopczyka od lat 8-1 O.
Krótkie do kolan majteczki, zapięta na
drobne guziczki kamizelka, tudzież krótka,

Fig. 1. Kostjum spacerowy.
otwarta marynarka-zrobione z sukna grana to skromne i eleganckie ubranko. Z obu stron przodu kurtki
przecina się małe, ostebnowane kieszonki.
Brzegi kurtki, kolnierla wykladanego, mannatowego-składają się

kietów, tudzież majteczek obejmuje szeroka
taśma jedwabna.
Fig 7. Paltocik zimowy dla małego chłopczyka.
Wierzch stanowi sukno granatowe-spód
flanela kolorowa, nałoiona puchem, watą
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(Tyl do flg. 4).

Strojne fartuszki.

Fig

Fig. 3. Suknia wizytowa.

i przepikowana. Zapięcie kryte. Brzegi przodu, kołnierza oraz mankietów - wystebnowane jedwabiem.
Fig. 2. Suknia z

kołnierzem

gipiurowym.

Fig. 7.

Sukienka dla dziewczynki przybrana sznurem jedwabnym.

Sukienka zrobiona z wełny szafirowej,
sklada się z króciutkiej, naszytej na dole
szutasem jedwabnym spódniczki, oraz ze stanika ułożonego na plecach i przodzie w trzy
niezbyt szerokie kontrafałdy, n góry zakoń
czonego gładkim karczkiem, który naszywa
się galonem, dwukolorowym sznurkiem jedwabnym, oraz malemi guzikami srebrnemi.
Stan stacza wąski pasek stebnowany.
Fig. 8.

Sukienka dla dziewczynki od
lat 3-5.

Uszyta z szewiotu białego lub kolorowego, cała zaplisowana w niezbyt szerokie
kontrafałdy, u góry przyszyte do gładkiego
karczka, w stanie przytrzymane gładkim,
ostebnowanym paskiem. Karczek podobnie
jak mankiety, dół sukienki, oraz mały koł
nierzyk stojący -naszywa się białym galonem wełnianym.
Fig. 9.
Fig. 7. Sukienka dla dziew- Fig. 8. Sukienka dla
czynki przybrana materją dziewczynki od lat 3--5.
taffetas.
Fig. 9. Sukienka dla dziewczynki przybrana
sznurem jedwabnym.

Sukienka dla dziewczynki przybrana
materją

taffetas.

Sukienka z wełny ciemno-czerwonej. Spodniczka krótka, gladka zupełnie, bluzka wyrzucona, na środku przodu i pleców zaszyta

4. Suknia żałobna.

w dwa szeregi wązkich zakladek, u
otwarta na malej, zakończonej - av.. ,.. ,,_.
stojącym kamizelce. Kamizelkę tę
jak otaczający ią kołnierz marynarski
się z wełny kremowej, naszywa
pliskami z ponsowej materji taffetas.
tego, brzegi kołnierza obejmuje się
plisą z wymienionej powyżej materji.
kież przybranie zdobi, małe, zapięte
kiety.

Fig. 5. Żakiet jesienny dla panienki od
10-12 lat.

Fig. 6. Ubranko dla chłopczyka od 8-10.
Fig. 7. Paltocik zimowy dla małego chłop
czyka.

Fig. 1O. Bluzka domowa dla młodej
panienki.

Zrobiona z barchanu lub flaneli
na plecach bluzeczka, z przodu
na, na środku zapięta, na małe,
bne guziki i dziurki umieszczone
rokiej, ostebnowanej kontrafałdzie.
koszulkowe, na dole zakończone
w ząb mankiecikiem. Kołnierzyk
spięty krawatem ze wstążki lub materji.

Fig. 11. Bluzka domowa dla
młodej panienki.
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Zęby wykonane

robotą point-Jace .

R t< L

W ZAKLADZf€

Heleny Kuczalskiej

Gebethner i Wolff
następujących

fabryk:

J. Bluthnera w Lipsku,
Ohickering and 8ontJ w Bostonie,
Gaveau, }
n
•
PZeyeZ,
w .cllryzu,

Mn.leckiego w Warszawie.
Farrand et Votey w Detroit, MiBch
Doherty w Clinton, Canada
Teofila Kotykiewicz w Wiedniu.
The AeoZian C-o, New-York•
Br. Biegier, na Slązku Austryjackim.

.Fortepianów
ł płanin

l

Melodykonów,
.A.eoUanów i Planol
Organów kościelnych:

49

Dywany. Portjery.

przeniesiony został z Chmielnej. 25 n.a
Marszalkowska, 92 i poleca oprocz gu?,
sukmanek, serdaków i t. p., od Wrzesnia nowo-otworzony dzial tanich ubranek dziecinnych.
283
............................................... :-..·.·················_:_····· ···········-

Szkoła Masażu i Gimnastyki

Stafanji Uarji Karpowiea
przy zakładzie leczniczo· gimnast.ycznym
pod kierunkiem Dr. Wł. Kociatlnewicza
chirurga, ordynatora szpitala Dzi.ecią~
ka Jezus. Wyklady rozpocz~naJ~ ~1ę
1/14 Października. Kurs obeJmuJe Jeden rok szkolny. Zaklad wydaje patenta na prawo praktyki. Wpis rocznie 60 rb., wnosi sie pólrocznie z góry
po 30 rb. Zaklad leczniczo-gimnastyczny, znajdujący się przy szkole, egzystujący od lat kilku, zaopatrzony w
najświeższe narzędzia pomo?nicze ~y
skal obecnie obszerne pom1eszczeme.
Ceny stałe:
336
gimnastyka lecznica codzianie włącznie . . . 10 rb. mies.
3 razy tygodniowo . . . 5 "
masaż ogólny (całego ciala) codziennie . . . . 20 " "
3 razy tygodniowo . . . 10 " "
masaż częściowo codzien. 10 "
"
3 razy tygodniowo . . . 5 " "
Gimnastyka sz·wedzka dla dzieci:
3 razy tygodniowo - l rb. m., dla pracującyrh w gadzinach wieczornych 3
razy tygodniowo - 75 kop. ~· .
Wpisy do szkoły i zakładu przyJmuJą
się codziennie tylko do l-go listopada
10-12 rano i 4-6 p. p. Dr. Kociatkiewicz jest obecny w zakładzie codziennie od 4-5 p. p.
Pięlr.na 30.

ł~iranki

POKRYCIA MEBLOWE, KAPY, SERWETY, CHODNIKI,
poleca Nowo-otwarzony

Warszawski Fabryczny Skład Dywanów
Mazowiecka M.12.
Sprzedaż

detali.czna.-Ceny fabryczne.

288

Łóżka,

Materace,
Wózki dziecinne,
Lodownie pokojowe,
Wanny, Prysznice,
Umywalnie.

Nowo

założone

Biuro Nauczycielskie

E. Sadowskiej
wMińsku, róg Podg6rnej l Slerpuchowskiej Jf~ 9.
POLECA: Nauczycieli, nauczycielki,
bony francuzki, niernki, polki, gospodynie, p. służące. Na żądanie sprowadta
cudzoziemki.
318

Cetty fabrycsne.
Skład Naczyń

BIGRO NAUCZYCIELSKIE

Każda oszczędna

JAHOŁKOWSKlEJ

Kuchennych i Gospodarskich

ZABOKRZEC KI i S-ka
""VV"a:rszaVOTa., ~arszałkoVOTska ~:24. (do=. Rosja.).

P

400 . Pierwsza zatwierd:rona przez ministerjuro spraw wewnętrznych

wieś.

l

_J

zakopiańskich

Teresy WILKOŃSKIEJ

Moniuszki .M!. 9 .
stosuje sie pod kierunkiem dr. Sławiń
skiego gimnastyka szwedzka lecznicza,
z masażem dl& wątJ:ych. nerwowych, ze
skrzywieniami kręgosłupa! nie~ówno
ściami :łopatek i w rozmaitych mnych
wypadkach, oraz pedagogiczna w kompletach dla dzieci, dla dorastających,
dla pań starszych, dla cblopców. Nauczycielki wysyłają się na miasto i na

Krak.-Przedm. 17.
Reprezentanci

w y r ob6w

l

Warszawa, Marszałkowska 118.
POLECA: nauczycielki, bony, cudzoziemkl.
106

winna

l

mieć

gospodyni

mój cennik, który wysalam
franco i gratis.
297

S Z. S Z E N K M A N,

Warszawa,

Marszałkowska

Nr. 53·a.

Prawdziwy i Najlepszy Szuwaks

S.

Gr1i:ń.skiego
w WARSZAWIE

Marszałkowska

Kantor:

8.
Nowy - Świat 41.

Skład:

403

assortyment kompletny
w cenach rubli

wysyła pocztą

390

franco za zaliczeniem.

Dom Handlowy "B.

Popławski i J.

Neufeld"

WARSZAWA,

l
l

•
WIELKI MAGAZYN

UBIORÓW DLA DZIECI
Lóżka,

ulica Zielna Nr. 12.

415

Lalki,

Wózki, Pościel dla dzieci,
Zabawki i Gry. Abażury.

J. A. KOMOROWSKI, Warszawa, Czysta G.
NOWO- OTWORZONY lAKŁAD Mf~lOWO- TAriCfRSKI
Warszawa l Elektoralna l (vis a vis Banku Państwa).
397
Poleca wielki wybór mebli najnowszych fasonów, do salonów, gabinetów,
buduarów, sypialni i t. p. Robota solidna. Ceny bard:to nizkie.
Życzącym na raty.- Podejmuje się robót na wyjazd.
Druk

.Gue~y

.Rol.nic1aJ" t W. Huatelewtc1a),

JJ;oa1ouao Ueaaypom Bapmaaa 18 0KTs6p.s: 1904 r.
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też oni ten nowy wynalazek z entuzjazmem;
nie tak jak u nas -- my, panie Dobrodzieju, jesteśmy konserwaty\\ni - szanujemy
tradycję i dawne obyczaje za dzia :la
i pradziada stało byd!o w gnoju po uszyniech stoi i dalej - nowości i zmiany to
wymysły nowatorów, na które ogól nasz
patrzy z pewnem politowaniem i wzruszaniem ramion. Zdarzyło się już, że mi
jako głoszącemu owe nowatorskie zasady i jako nawolującemu do przyjęcia rozmaitych praktycznych nowości dano do zro·
zumienia, że -jestem kandydatem do czubków!
Niechaj i tak będzie, podobno każdy
człowiek jest pod jakimś względem odrobinkę warjatem ja jestem nim w tym
wypadku jeszcze o tyle więcej, że pragnę,
aby ta moja choroba była jak najwięcej zaraźliwa i plenna jak najplenniejszy bakcyl.
Dla wylamującyth się z pod tradycyjnego konserwatyzmu modernistów mleczar·
skich podaję zatem poniżej dokladnirjszy
opis sita Utandra.
Składa się ono, jak pokazuje rys. l i 2,
z silnego blaszanego lejka o szerokim cylindrycznym wylocie, o średnicy zasto5owaw~j
do wielkości otworu konwi !Jrzewozowych
W miejscu, w którem koziczy się lejek
a zaczyna wydłużenie cylindryczne, na niewielkim występie spoczywa przyrząd filtru·
jący, widoczny na rys. 2 pod lit. D.
Składa się
on z dwóch obrączek obcią
gniętych siatką z cynkowego drutu, pomię·
dzy które zakłada się krążek specjalnej waty ba wetnianej.
Na fdlr ten nakłada się kapa metalowa - C, posiadająca z boku szerokie otwory do przeply"u mleka, a sprężyna B
przy<.:iska ją i przytrzymuje we wla:§ciwem
miej stu.
W większl ch I1umerach (.N'2 1. i 2) sita
Utax zakłada się jeszcze dodatkowo w górną część lejka drugi więcej płaski, mający
w środku otwór llbciągnięty siatką mf:'talową.
Siatkę tę przytrzymuje obrączka blaszanna tak, że można po zdjęciu takowej
wyjąć siatkę
do czyszczenia lub p·o zuży
ciu się jej założyć nową. Górny b.rzeg
tego drugiego lejka jest wygięty ku środko
wi, czem zapobirga się rozpryskiwaniu mleka wlewanego prędko ze skopków dojarskich.·
Mleko, wlane do górnego lejka, przepływa
przez pierwsze góme sito, na którem pozostawia wszelkie grubsze nieczystości i spada na kapę metalową, rozpływa się na niej
i znajdując boczne otwory wpływa przez
nie na filtr, w którym oczyszcza się do-

Czem zabezpieczać drzewa
od zajęcy na zimę!

R11llg i msi11zómii.

Odpowiedź

J'ak zmusiĆ_.,tlze\1'0 •lo owo-

cowania.

(Odpou.iedź dla

dld p.

Zofji

Sobańskiej.

Drzewa tylko młode, okryte gładką korą,
cierpią od zajęcy wśród zimy; gdy ta zgrubieje narośnie warstwa kory popękanej, zające drzew takich nie ruszają.
W braku
stomy, jałowcu i t. p. tanich materjałów do
owinięcia drzew, może siużyć wrzo>. Gałązki
wrzosu są po wyschnięciu sztywne, twarde
i dobrze ocbron•ą pnie drzewek od szkodników. Wygrabiony przy obróbce ziemi perz
i przechowany do zimy w stan'e suchym.
po zwilgnit;:ciu daje się również stosować
do tego celu. Z podziemnych łodyg perzu,
kręcić należy powrósła i niemi spiralnie owijać drzewk3.
J..tko środek ochronny rrzeciw zającom,
mogę polecić także smarowanie drzew mieszaniną, złożoną z 2-ch części wapna świeżo
zlasowanego, l części tłustej gliny, l części
krow ie1ica. Do mieszaniny tej dod1je się na
kubeł 2 łuty olejku zwierzę c ego (z rogów
i kopyt), as;;~fetydy w proszku, lysolu albo
kreoliny. Zające nie znoszą również fasoli
gotowanej, więc przygotowują mieszaninę
z l części gotowanej i roztartej fasoli, l
części krowieńca albo gnojówki,
2 części
wapna świeżo zlasowan ~ go i tem smarują
drzewa pendzlem w porze suchej, aby masa
mogła zaschnąć przed deszczami.

p. Cz. Mej.)

Odpowiedź

co do tego była już dawana
w "Dobrej Gospodyni", ze względu jednak
na często wydarzające się takie wypadki-· olpowiadamy raz jeszcze. Przyczyny nieowocowania drzew mogą być różne, np. mała
pożywność gruntu, brak wilgoci, zbyt silny
wZ!'ost drzewa i w. in. Tu, o ile sądzić moż
na z lakonicznego pytania, zachodzi ostatni wypadek; drzewa s iedzą w ziemi dobrej, rosną silnie, tylko nie owocują: a przynajmniej nie\\ iele.

Opat•·zenic okien na

zimę.

W miastach, gdzie zwykle bywa cieplej,
na wsi, wystarczy opatrzenie okna, zakładając wałki z waty:
ale jeż ·· li gdzie·
kolwiek okno nie jest dobrze i szct.elnie dopasowane, to trzeba szpary utykać zwyczajną watą.
Na wsi, gdzie o wałki z waty
jest trudniej, można utkawszy szpary wszystkie burzo starannie watą i zamknl! wszy
dubeltowe okna, poobklejać na około starannie papierem białym, jeśli okna są na
biato malowane; jeśli na inny kolor, to pa·
pier slo>owny dobrać. Takie paski papierowe smarować klajstrem zwyczajnym i szczelnie równo nim oklejać wkoło okna. Robią
też i tak zwany kit.
Pót kwarty mąki żytniej pytlowej, 3 kwaterki glinki bardzo miałko potłuczonej i przesianej -3 kwaterki miałki ego piasku przesianego, łyżka stołowa smalcu - zagnieść
to wszystko. dodając odrobinę wody, by cia·
sto było takie, jak na kluski, t ·~ m szpary
u okien od strony pokoi starannie kitować, poprzednio uważać, by szyby byly
niż

Rys. 3. Sito ;, Ulax" w planie.
O ile drzewo jest jeszcze młode
nie
owocuje, tylko rośnie silnie, to niema się
czem martwić, wyrośnie większe i później
obfitem owocowaniem wynagrodzi nam czas
stracony. Jeżeli jednak nieowocowanie zbyt
długo przeciąga się, można drzewo do tego
zmu;ić,
lepiej jednak używać środków lagodnych, żeby na pewno drzewu nie zaszkodziły. Najlepiej na wiosnę ściskać pień drzewa drutem czy powrozem w odleglości kilku
stóp od ziemi, wskutek tego soki będą wolniej przeciskać się przez te miejsce, zaczną
wolniej krążyć w całem drzewie, co właśnie
wpłynie na wytworzenie się pączków owocowych. Można też gałęzie ponaginać ku
ziemi lukowato czy to poprzywiązywawszy

1

kładnie.

Kapa metalowa służy tylko do ochrony
samego filtru, aby mleko nie padało na
niego z góry ze zbyt wielką silą.
Krążki waty powinno się po każdorazo
wem użyciu wyrzucać, zast(;'pując je nowe mi.
Mniemanie jakoby w wacie pozostawała
znaczna ilość tłuszczu z mleka, jest zupeł
nie błędne, gdyż kulki tłuszczowe są tak
mikroskopijnej wielkości, że z łatwością
przez nią s ; ~ przedostają, pozostają na wacie tylko ciała większe, jak brud i rozmaite
naleciałości .

Filtry "Ulax 11 są stanowczo nowością nadzwyczaj praktyczną, kosztują one coprawda
drożej i wymagają ciągłego nakładu na zapasowe krążki waty, lecz jest to wydatek
niewielki (150 krążków kosztuje 0,75 kop.,
1,25 i 1 ,60 kop. stosownie do wielkości cedzidła), który wobec pewności i slopnia
oczyszczenia mleka nie może mieć żadnego
znaczenia, a te zwykłeroi płatami do cedzenia używanemi, o których czystości dużo
by się dało powicdzić -- porównanem być
nie może.

\

\

\
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'\
\
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\
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Rys. 4.

.,.""'--.-............

Krążki

waty przed

użyciem.

je. jedne do drug:ch,. ~zy ~eż przez uczepie-,
nte do takowych c1ęzarkow, np. kawalków
cegiel. Robi się to na wiosnę; w jes:eni
można od tego drzewo uwolnić, jak również
munąć opaskę. Gałęzie nagięte zaczną wolniej rosnąć, soki będą wolniej krążyć i pącz.
ki owocowe W)' k~ztałr.ą się. Oczywiście ad y
zrobimy to na wiosnę w 1905 roku, to d;zewo zakwitnie i wyda owoce dopiero w 1906
roku .
St. Brzósko.

dobrze wlaściwym szklarskim kitem oklejone. Gdy ciepło z pokoju nie będzie dochodziło do pierwszych od dworu ckien, to Le
zamarzać nie będą.

Lubz'cz.

Czyszczenie czarne{r;o lub
ciemnt•go atłasu.

Kupuje się w aptece roślinę nazwaną
pchle nasienie, gotuje się takową w wo-
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dzie, licząc łyżeczkę malą na kwaterkę wody. Po przecedzeniu od war powinien być
jak niezbyt gęsty syrop. AUas zniszr.zony
czyści się gąbką umoczoną w odwarze po
prawej stronie aż do zupełnego przemoczenia i po bardzo lekkiem przeschnięciu prasuje
po lewej. Uważać należy, aby do prasowania użyć na podkład czarnego perkalu,
gdyż aUas posmarowany lepką substancją
zbiera biale meszki trudne do usunięcia.
Jeżeli atlas okazałby się nadto sztywny,
przeciągnąć go trzeba w skos i jeszcze raz
po lewej stronie pt·zeprasować. W ten spJ·
:sób oczyszczony atlas nabierze gumy, czarności i lustru.

Odświeżanie

czarnej jeflwabnej koronki.

Koronkę koniecznie jedwabną czy to cienką czy klockową rozłożyć na miękkim podkładzie i gąbką umocwną w amonji przy-

ciskać do zupeŁnego przemoczenia. Jeżeli
koronka cienka i tylko zrudziala-jeden raz
wystarczy, jeżeli fanszonik, używany na wło
sy a zatem przelluszczony - należy powtórzyć manipulację, przesuwając koronkę na
suche miejsce. Po bardzo malem przeschnięc;u prasować zupeknie wilgotną, używa
jąc koniecznie czarnPgo podkładu i przykrywając również czarnym perkalem, aby
żelazo bezpośrednio nie do t ykalo koronki.
Układać na podkładzie
należy starannie
i szpilką powyciągać pikoty to jest ząbki
koronki, aby się równo uprasowała. Tak
oczyszczona nabierze koloru i sztywności.

Sklejanie naczytł ~złt.Janycb
i porcelanowych.
Rozbić białko od jajka, dodać wapna niegaszonego tyle, aby się zrobiło ciasto gę·
stawe, smarować lekko z obu stron stłuczo
ne brzegi, złączyć, związać i wstawić na
kilka godzin w piec. Sposób dobry, szcze.
gólniej do sklejania porcelany.

l

sla i po jednemu 4-5 żółtek, ucierać wał
kiem w donicy z t godziny. W końcu dodać białka ubite na sztywną pianę, sypiąc
po trochu t szklanki mąki, lub trochę wię
cej, aby masa serowa nie była zbyt wolna.
Dla zapachu dodać siekaną skórkę pomarańczową, lub cytrynową.
Wymieszać Jyż·
ką i wylożyć na stolnicę mąką posypaną,
uformować długi watek, pokrajać ukośnie
kluski i gotować na wrzącej osolonej wodzie pod pokrywą, w abszernem naczyniu.
aby się kluski nie pogniotły. Po ugotowaniu
wylać na durszlak, a na półmisku oblać
suto rumianem masłem z buł!>czką. Można
z tej samej masy smażyć t. z. "małdrzyki"
w kształcie małych obwarzanków na klarowanem nie sołonem maśle bez uprzedniego
gotowania i podawać na l · 'guminę ze śmie 
taną z cukrem.
Bardzo rlobre.

L. K. D.
Konfitura ze śliwek z orzechami.
Zrobić syropu niezbyt gęstego i na go tu·
jący się wsypać wloskie orlechy rozebrane
w cząstki i obrane ze skórki, co się da Ja
two uskutecznić, gdy są świeże, niedawno

zerwane.

Orzechy

te dobrze

w syropie

podgotować, aż się takowy zgęstnie i wtedy
w skórkach połupane na dwie cząstki, oczyszczone z pestek śliwki węgierki włożyć
w syrop z orzechami i dobrze ugotować,
nie zważając na to, że śliwki się trochę
rozpadną. Proporcja na jeden funt orzechów jeden funt śliwek funt i ćwierć cukru.
Orzechy ważyć w calości to jest w skorupkach, bo inaczej byłoby ich na funt śliwek

za wiele.

Bardw smaczna konfitura.

Masło rakowe.
w piecu rakowe skorupki, utrzeć
na proszek, wymieszać z maslem i smażyć
przez 20 minut. Potem przetrzeć przez sito
na miskę z zimną wodą. Opłukawszy dobrze, zbiera się z wody zastygnięte masło
i chowa do użytku.
K. W
Wysliszyć

nny sposób.

Wziąć mleka niezbieranego, wpuścić kilka
kropli octu winnego, a gdy się mleko zwarzy, odłączyć twaróg, dodać do niego jedno bialko i ucierać na jedną massę. Następnie wsypać wapna niegaszonego tyle,
aby się zrobilo ciasto do klejenia zdatne i dalej postępować jak w poprzednim
przepisie.

()zyszczenie figur gipsowych.
Ugotować gęstego krochmalu i posmarować nim grubo gipsowe figury, używając

do smarowania pędzelka, a potem wystawić
je na przewiewne miejsce. Obeschły krochmal popęka i razem z brudem opadnie
z figur.

Prz1pisg lultirllrn',
Strudel wołowy.
Kilka funtów wolowej pieczeni sparzyć
octem, wyżyłować, zbić i rozpłaszczyć jak
można najcieniej.
Potem posolić, popieprzyć, przykryć plasterkami słoniny, na to
położyć warstwę farszu zrobionego z podsmażonej w maśle cebuli i tartej bułeczki,
zwinąć ciasno, obwiązać szpagatem, podło.
żyć masło i wstawić do pieca. Skoro si~
podrumieni, podlać kilkoma 1yżkami rosołu,
zakruszyć bułeczką i tym sosem podlać pieczeń na półmisku
K. 1-V.
Kluski z serem.
Funt świeżego lekko obsuszonego sera,
przetrzeć prze;?: sito dodawszy t lyżki ma-

DYSPOZYCJA OBIADÓW
na

cały tydzień.

Niedziela. l. Zupa królewska z pasztecikami,
winegret ze zwierzyny, perliczki pieczone z sałatą,
krem migda1:owy.
2. Barszcz z uszkami, polędwica z garniturem,
legumina biszkoptowa.
Poniedziałek. l. Zupajuljenne, pasztet z tatarskim sosem, cielęca pieczeń z salatą, budyń cytrynowy.
2. Krupnik polski, kotlet wieprzowy duszony.
Wtorek. l. Zupa cytrynowa, pulardy w potrawie z ryżem, jemiołuszki smażone z sałatą, krem
z kwa.śnej śmietany.
2. Zupa rumiana, kaczki pieczone z kompotem.
środa. l. Zupa z jarzyn, zrazy zawijane z ka·
szą, Indyk pieczony z salatą, legumina parzona.
2. Rosól z kluseczkami, zając pieczony z buracz kami.
Czwartek. l. Zupa ze zwierzyny, pieczeń
duszona po angielsku, legumina pomarańczowa.
2. Zupa pomidorowa, rozbef z jarzynami.
t Piątek . l. Zupa kartoflana, majonez z ryb,
pieczone okoole z sałatą, bezy czekoladowe.
2. Kasza na mleku. ryba pieczona z kartofelkami.
t Sobota. l. Polewka z wina, karp w szarym sosie, krem ponczowy.
2. Zupa rybna, kotlety ze śledzi z kartofelkami.

Ogrodnika Objazdowego,
który udziela wszelkich rad l wskazówek.
Zaznaczamy jednak przytem, że w razie żądania
szczegółowych kosztorysów, celem wykonania meljoracji ogrodniczych, oraz planów na nowe kultury
1 przeprowadzenie ich na gruncie, wymagające dluż·
szego czasu, niż dwa dni, ogrodnik otrzymuje 5 rb.
za

każdą

dobę.

P. W. S. z Marjampola. Maszynka elektryczn~ z ca·
tym przyborem do wszystkie~ celów kosmetykt kosz·
tuje: sama maszynka (baterJa elektrycz.) - 20 rb.,
do faradyzacji - 10 rb., do masazu elektrycznego
10 rb., to jest cały komplet - 40 rb. Do nabycia.
u W. Kilmackiego (Warszawa, ~ie~ała Nr. 5):
Na zapytanie o migrenie znaJdzJe Sz. Pam od·
powiedź w jednym z następnych numerów.

"Pulcherin".

P. Juija w. Aparat do faradyzacj! i .Pulcherin" jest
jedno i to samu, gdyż system przyrządów, _n~zwa
nych "PnlcheriDAm", służy. za~ówno do powy~eJ wy·
mienionego celu (farady taCJi), Jak l m~;~o_sowama elek~
trycznego. Składa się on z baterJl elektryczneJ
i właściwego przyrządu. Ce~a kompletu do faradyzacji wynosi -30 rb. (baterja elektr_yczna-:- 20 r~:
właściwy przyrząd - 10 rb.). Do teJ sameJ baterJ!
można nabyć, jako oddzielną część, i dostosowac
jeszcze przyrząd do masażu elektrycznego ciała,
który kosztuje - 10 rb.
Cena Lecltholu" 100 ~r.-3 rb. Nie wiemy o któ·
rym pr;pa1 acie D-ra Unny mówi Sz. Pani i nie
możemy udzieliĆ odpawiedzi.
Na zapytanie: "czy "Lecithol" nie ~plywa na tycie?' znajdzifl Sz. Pani odpowiedź w Jednym z uastępnych numerów.
Prenumeratorka z Sosnowej. Masła pasteuryzo;
wanego niema i być nie może, a jedynie może byc
tylko masto z pastenryzowanej śmietanki! którą ~ię
następnie zakwasza ~,~;tueznie _hodowar:emt bakterJa·
mi, t. zw. ktdturaml czystem1. Ma.sl:o takie wyr~
biają dzisiaj wszelkie większe parowe mlacz.arme,
p1międą niemi także i Warszawsk:\ mleczarma pa·
rowa na Wallcowie.
Stare ubranie, postane czy to do Towarzystwa
przeciwżebraczego, czy to do Biura nędzy wyjąt·
kowej, będzie wdzięcznie przyjęte i przyniesie ble·
dnym prawdziwy pożytl'k.
P. Natalja Przegallńska w Grabówce. Prenumerata
dla Sz. Pani opłacona do końca roku, pismo bę
. dziemy wysylać btosownle do życzenia Sz. Pani bez
przerwy.
.
P. B. W. Stosownie do życzenia podajemy St.
Pani ad.res: Dr. Luster, Kraków, ul. Gt·odzka N9 35,
Lecznica kosmetyczna.
p K. D. z dziełek traktujących o hodowli dro·
blu,' poleciĆ możemy Sz. Pani dwa: D ra A. E. Bal·
damusa: Hodowla Drobiu (cena l rb.) l Pribylsa:
Hodowla drobiu (w tłumaczeniu Strzeleckiego) cena
1 rb. 20 kup. Z książek, p'lś"'ięconych mleczarstwu,
w języku polskim znajduje sie kilka za\edwi/3 prac.
Z nowych wyszla: Rigaux-Mleczarstwo (cena l rb.
60 kop.)
P. H. Stulgińsk'ł we Włodzimierzu. Za .wyrazy
szczerego i prawdziu:ego uznania" dla redak~ji "Do!Jrej Gospodyni" serdecznie dziękujemy.
P. W. losakowska w Stefanówce Podols"iej. Za
" .~erdeczne podziękowanie za tvle dobrycli rad, z ży
czeniem, by to symJatyune p18mo na11Ze rozszerzał~
się coraz więcej • i za • Szczęść Boże na dalszeJ
drodze" slemy wyrazy podziękowania.

Sklep "Dobrej G-ospodyni" obecnie jabłek nie"potrzebuje, a serki owocowe nie znajdują jakoś nabywcóJV, niestety.
P. Marja Repke w Łucktł. Za laskawa uznanie,
wyrażone w słowach: "Dobra Gospodym" jest tak

sympatyczmm pismem, że trudno nam się bez niej
obyć i niejeden długi wieczór treścią swą umili" -

serdecznie

dtiękujemy.

Witold

Chcąc przyjść

z pomocą naszym Czytelniczkom,
zajmującym się ogrodnictwem, zapowiedzieliśmy objazdy ogrodnicze. Każdy nasz prenu nerMor ma
prawo za zwrotem kosztów podróży li-gą klasą
Dr. Żel. do bezpłatnej wizyty naszego

wysyłamy

w dalszym

Laszczyński

(A L F)

---i<-+---

ODPOWIEDZI REDAKCJI.

Pismo

ciągu.

ARYA Z HALKI
komed,)a w l akcie wierszem

WIIBSZ

STIADOW

(Monolog Artystki, Straszydla Serc, Zdrado 3 Okno)
Stron 240. Wydanie na welinie. Cena l rb.
Dla prenumeratorów "Dobrej Gospodyni" 60 kop.
z przesyłką pocztową 7 5 lcf'P.

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

371
IMPORT KAWY
Dla prenumeratorów ,.Dobrej Gospodyni•·
SZKOŁA

SZLACHCICA POLSKIEGO
Artura Grotgiera.

spodyni", ul, S -to Krzyska Nr. 5 w Warszawie.

ulica Św.-Krzyska .N'!! 5.
!?rosi panie ze wsi o próby i dostawę serów
smietankowych i owo cowych, o zwierzynę l drób
w różnycl( gatunkach i o wlosczyzn ę (p . Buch.
walda) .
410

Uprasza Szanowne Panie dostawczynie o laskawe przysyłauie frachtu towarowego wprost
do sklepu na Św. Krzyską N.! 5 i podawanie wyraźnego adresu zamieszkania i poczty,
gdyż z powodn niedokładnych adresów narażeni jesteśmy na stratę czasu i szukanie
towarów po wszystkich dworcach kolej owych.
392

Wystawa gospodarstwa domowego (hygiena mieszkań). -

Roboty na listopad. -

--

,,Dobr-a Gospodyni"

Leszno Na 50. - Telefonu Nll l-Ul.
Najlepsze kawy palone w orygln. oban·
• ~ ~ derolawanem opakowaniu. Sprzedaż
"......
ws:r.ędzie.
223

11

Cztery fotoehemigraficznP, formatu foljo, reprodukcje z oryginaŁów, znajdujących się w posiadaniu Humnickich w Baczkurynie (jedyny cykl swojskiego. i sympatycznego mistrza znajdujący się
w kraJu).
Cena za komplet w okladce dla prenumeratorów
"Dobrej Gospodyni", wraz z przesylką pocztową
na walku - kop. 75.
Skład i ekspedycja: administracja .Dobrej Go-

TREŚĆ:

SKLEP

L. B. JANKIEWICZ

Dr. Leon W ER Nl C
Dermatolog (choroby skórne)
do godz. 9-ej rano i od 4-ej do 6-ej wieczór
ul. Hoża Nl! 20.
367
~

ll

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

JabŁecznik albo wino z jablek. -

Janyay mało znane. -

No-

wości mleczarskie. - Rady i wskazówki. - Przepisy kulinarne. - Dyspozycja obiadów. - Odpowiedzi redakcji. lteklamy. Ogloszenta. Dodatki
obajmują: - Opis rycin. - Fryderyk Chopin. - Mazurek - Preluiljum. - Nokturn. - Marsz żałobny.
Polonez (A-dur). Kolysanka. - Walc (F-mol),

Zakład

Najznakomitsze ule.oszenie XX wieku!

Meblowy

flrmr

Stanisław

14 Erywańska 14 wprost skweru.
POLECA różne meble gotowe i przyjnuje obstalunki na urządzenia aparta!llllntów. Wykonante sumienne, ceny
nożlłwie niskie.
Uwaga. Kanapki skla.dane, malo zaj ·
nujl\ce miejsca, slużące na noc jako
tóżko z materacem sprężynowym i miej lcem na !>Oście!.
165

KLAVVIOL
Ap. KOWALSKIEGO
(wynalazcy "Sudorynu" od potu),
Pralni "CAŁ4 PAR4" Johna Agentura ·warszawska Wyrobów Fabryki
Akc. Tow. J. A. JOHN Wanzawa Zielna N!! 4. Hurtowne Cenniki wysyła si e
gratis i franco .
207 ·

aptekarza wWarszawie, Graniczna

N~

10.

BEZ BÓLU

USUWA ODCISKI

:: Straszna Wojna!!
na Dalekim Wschodzie podają nam
opisy wstrząsających umysly epizQdów!
Do odczytania takowych znajdzie po.
trzebojący odpowiednie do wzroku wyborowe Okulary i Binokle ze wzmacnlającemi i konserwująceml szkluml
po cenach przystępnych wyłącznie w
Zakładzie Jnljana Drehera w
Warszawie, Szpitalna M. 6.Tamże są do nabycia Aparaty i przy·
bory fotograficzne, Lornetki damskie i teatraln~J Termometry lekarskie i inne. .Narzędzia lekarskie,
Suspensorja, Szprycki, środki
ochronne (Preservatifs) gumowe i
pęcherzowe (Nowość!) Bandaże rupturowe, pępkowe i brzuchowe, Iry·
gatory, Wyprawy połogowe i t. d., i t. d.
(Na. żądanie usługa kobieca). Cenniki
z wskazówkami 10 kop.) (można markami). Wysyła pocztą za zaliczeniem.
230

brodawki,

409
na podeszwach.
Cena płynu 30 l 50 k., plastra 35 k.
Wysyła się za zalicz. 110 k.: kławio lu za flO k. albo klaw. i sudor. za
80 k. Żądać wszędzie. Nie kupouć,
pomimo zachwalających ogłoszeń,
preparatów naśladowanych i wyrabianych przez flllczerów l t. p niespecjalistów-, przeto nieudolnych,
nieskutecznych i mogących zawi e rać J
substancje szkodliwe dla zdrowia.
skórę zgrubiałą

P O L E C A:

374

Modele Kapeluszy, Kapotki, Kapelusze angielskie
Ubiorki dziecinne: palta, salopki, sukienki, garnitury dla c hłopczyków,
bielizr ę, wyprawki aziel'inne, czapeczki, kapturki. Modele zagraniczne.
Wybór wielki, ceny nizkie.

Chmielna 22
Przyjmuje

się

MOJKOWSKA
Panny do nauki

róg Zgody.

kapeluszy za

opłatą.

Okryć Damskich
"CHIC PARISIEN"

Nowo-otworzona Pracownia
poct rirmą:

l

;:: Warszawa, Sienna Nr . 1, róg Marszałkowskiej.
C\1

Wykonywa wszelkie roboty podług ostatnich
modeli, z własnych i powierzonych materjałów.
Właściciel wrócll w tych dniach z Paryża z najnowszemi modeiami.
Wlaściclel E. Lew.

BIURO NAUCZYCIELSKIE

KARPIŃSKIEJ

264

w Warszawie, Moniuszki N!l 7,

poleca nauczycieli, nauczycielki angiel·
ki, francuzkl, niemkl, bony polki, fre blówki, gospodynie. p. slużące,

-

......

l. JAWORSKA

391

Senatorska 10, miesz. 55
I

piętro.

dawniej Bisla ń ska 4.
Suknie, okrycia oraz ubranka

dziecinne gotowe i na zamówienie.
Ola kaszlących i osłabionych Ekstrakt i Karm e l ki

FdBYII

''
LELI
w
A
Jl

w składach

aptecznych

~l.~~.~~~:·

Fabryka pod fir. "J. Kuchta" \
Właścici e l

K.

aptekach.

ZAŁĘSKI
Piękna

ZAKLAD GALWANICZNO- BRONZO WNICZY

Lucyana

Kardaszyńskiego

214

w Warszawie, Krak.-Przedm. N9 60, róg Bednarskiej. Telef. N 4117.

414

30.

Poleca: lodown' e, wszelkie meble,
naczynia i przybory kuchenne. Magle, pralnie, masielnice, foremki do
masła, puderklozety, windy pokojowe l t. p .
Cenniki gratis i franco.

Zakład wykonywa wszelkie reperacje najbardziej zniszczonych met~lowych
przedmiotów t. j. Biżuteryi zlotej, srebrnych przedmiot~w tak stolo~ych Jak pr_ecyzyjnych srebrzenie stalowych przyborów z dwuletmą gwaranCJI\, reperacJa,
zlocenle, bronzow"nie żyrandoli, kandelabrów i wszelkich bronzów. Bielenie
1 niklowanie samowarów maszynek do kawy, rondli l. t. p. ROBOTY I.OŚCIELIE najbardzłej zniszczone reperuje dokładnie, sumlennie 1 złoci w ogniu.

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

Najl<'Viększa

l<'V Kr61estl<'Vie i Cesarstwie
PAROWA

FABRYK~

S. Roszkowskiej,

Musztardy~

Octu l Konserw
ll. OOiersk i Inżynier, ·
Warszawa, D&rodowa

Poleca nagrodzone

59, telefonu 1010.

K~

I-ą najwyższą nagrodą,

Medalem

Złotym,

na wystawie

Spożywczo-Kucharskiej:

Musztardy w dwudziestu gatunkach, w szklaneczkach, słoikach i na wagę.
Nowe opakowanie: kury, maselniczki, jajka.
Wyborowe Octy spirytusowe, winne i estragonowe.
Sklady fabryczne własne: Ogrodowa 59, Królewska 29, Hoża 6, l Balia
Targowa N!! 100.
Prosimy żądać ws'zędzie musztardy l octu jedynej polskiej fabryki
A. OFFIERSKIEGO.
375

Michał JASIŃSKI

i

S-ka

Warszawa, Krakowskie-Przedmieście Jll'!! 7.
Specjał ny sklad maszyn i przyrządów mlecz!Jor·
Skich urządza maślarnie i udziela WSzelkich wyjaŚnirń i wskazówek fachowych.

Reprezentacja szwedzkich centryfug do mleka
•• S ""'V" E .A''
system talerzykowy

391

Nowa ce ttryfuga ,,Svea" jest naj h pszą ?~D:
tryfugą do mlekt\ 11 pod względE-m konstrukrJI I
tnvtttości przewyż < za wszystkie 1nane dotą1 sy~temy .
!! Cenniki ilustrou:a.ne na żądanie !!

NQ 3.

:w•~••••••••~•••~~~··~~••••••••~•••••••••••••••._-

l

: · I>1a. I>zieci!

t
tIII

Najcieplejsze Salopki, Palta, \\"iertciJy do futer, Kamasze
Najpraktyczniejsze Sukienki, Garnitury
Najmocniejsze Mundurki, Poilczoszki, f:.trtuszki
Wszelka bielizna. Wyprawki. Garn tury do Cbrztu
Trykotarze francuzkle chroniące od zaziębienia.
Przyjmuje się obstalunki ze swoi r· h i powiE-rzonych materj11lów

Q~

Q~

t

t

:
CI
CI
:
CI
:

..

w Magazynie "JANINY" ul. Mazowiecka .N2 12.

:

t
Palta wysortowane znacznie taniej.
401 :
··~·················~··············· ··········~wn ,,.,.,...,..,.. ..

......

u

l

n

n

Przy znanej pracowni sukien damskich

Konstancji Krajewskiej
Świętokrzyska 5 •

.l _ _
SZKOŁA

.....,.

mują

KROJU i

SZYCiA.

...

Zapisy na kursy fachowe, po których ukrtń~'zenlu uczeunlce otrzypatPnty z cecbn. Kursy prywatne l od tizielne komplety.
379
;.....,

"Parisiennes

1-~~tavac\b'll
\J'łist~~

żądanych

fJ

SI~U & Co.

Sprzedaż wszę·

dzie.

llauazy '

310

na wzór pierwszorzędnych
zagranicznych.
Krakowst.- Prze dm. N2 5, I i II piętro.
Numera od 80 kop. do 5 rb.

za-

pachach.

A.

Tekli Nal,cz-Swarymwskiej
urząd<~uny

W~OA KWIAT~W~
w

"Hotel pension"

11

Perfumy
Mydl o
Puder

381

Własny

larszałkowska

liS.

Front
l·sze Piętro
Telefon 1406
~iiii~i\ii\iii~Wt/J Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

Uostawca Dworu Jego Cesarskiej Mosci.'

Złota

Kursy prywatne i cechowe. Objaśnienia w 4 językach.
P E N S JON A T.
362

PERFUMERJA

niedoścignionym aromacie nadzwyczaj orzeżwiająca,stała się obecnie
Woda Kolonska N2 4711
niezbędną dla wszystkich osób z dobrego towarzystwa.
FERD. MOLHENS .,.. ~olonlll w Rydze·

KROJU

SZIOł.ł

J~D"ill PObS\\~

i.................... PIEitwszolł~ł;~ifE . . . . . . . . . .!1
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Warszawa, dnia 22 Października (4 Listopada) 1904 r.

DODATEK LITERACKI DO TYGODNIKA "DOBRA GOSPODYNI" .

FRYDERYK CHOPIN.
słyszycie z pod dłoni kobiety namiętnej
Pieśni jego rozkoszne i dziwne uroki?
Czy widzicie w jej oczach ten ogień głęboki,
Jakby ob!ęd palący, a jak wiara smętny?

Czy

Czujecie jak w tej naglej i mistrzowskiej nucie
Nie tylko tonów przemoc duszę jej podbiło,
Lecz inne, nowe jakieś powstaje uczucie,
Jak krzywda bolejące, gluche jak mogiła?
A tony się plączą, jak siecią pajęczą,
Dokola nas wiążą wrażenia nitkami;
I śmieją się, płaczą i tęsknią i dźwięczą,
Drżą w uchu, lśnią w oczach i nikną nad nami,
Lecz w sercu zostają. Uśmiechem proroctwa
!:>aleką gdzieś palmę wskazują w pustyni;
A potem jak w oczach namiętnej mistrzyni
Drżą żalem tęsknoty, wrą b.ólem sieroctwa.
Ból! sieroctwo! - to nie krzyki,
To wnikliwszej dźwięki mowy!

Tak jak oddźwięk tej muzyki,
Cichy. rzewny, pogrobowy.
Bóli sieroctwo! to nie krzyki,
To jest prawdy dźwięk niemylnyl
Tak jak oddźwięk tej muzyki,
Dziwny, smutny, ale silny.
Lecz cóż śpiewać wyrazami?
Gdy muzyka na pamięci,
Tak wonnemi myśl wieńcami
Opasuje i tak smęcił...
Od mazurków wieńca zacznę,
<;:o to wt·zkomo bałamutne,
Swielne, lekkie i dziwaczne,
A tak smutne, a tak smutne ...
Jak to dziewczę, co to brata
Wciąż z wojenki się spodziewa,
I ze Jzami warkocz splata,
I ze łzami piosnki śpiewa.
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W taniec proszą row1ennice,
Choć do tańca jest ochota,
Dziewczę smatno skłania lice,
Bo gdzież tańczyć ma sierota?
Na bułanym wtem ktoś jedzie ...
Dziewczę biegnie, klaszcze w ręce,
Obcy człowiek konia wiedzie,
A brat zginął na wojence.
Smutne, smutne to mazurkil
Jak ta matka, co dla córki
N a wesele przystraj~ła
Białą suknię.
Lecz IT'artwica
Wnet poczuła i zatruła
Tchem śmiertelnym córki lica.
Matka białą suknię szyła,
To też w białą przystroiła,
Qórki zwłoki pochowała,
Spij, śpij cicho, liljo biała!
Teraz brzmi ów tańca dźwit;:.k,
Co i w czapkach go tańczono:
Co na zwrocie w szablę szczęk,
Pas podjęto, wąs kręcono!
Już się snują pary Uumne,
Wygolone głowy dumne,
Wąs sumiasty lub ze szwedzka,
. Ale mina tak szlachecka,
Ze kto nawet u kielicha
Jej nie pozna, to zje licha,
A tu przy nich tanecznice,
Tak urodne
Tak rzewnością tchnące lice,
Choć w robronach, tak swobodne!
Polonezów jednak tony
Czasem tworzy dziwaczniejsze!
Mazur smutny, rozżalony,
Te bolesne, posępniejsze.
Jakby dworek modrzewiowy,
Nizki, stary, pochylony;
A na ganku od ogrodu,
Siedzi starzec pogarbiony,
Z szramą podłuż Jysej głowy,
Patrzy w krwawy blask zachodu.
4\. tam, tam ku zachodowi,
Wiejski kościół słomą kryty,
Dalej cmentarz i krzyż wbity
Tu i owdzie. A starcowi
Czoło marszczy się powoli,
Gdy zachodu barwy chyże
Zrumieniły czarne krzyże,
.lakby mówił: Jam sierota!
Krzywda losu czleka boli.
\V tern cmentarza proste wrota
Zawiózł syna mego zwłoki,
Drugi gdzieś tam w świat szeroki
Pierzchł i zniknąJ; zginął .trzeci.
Starzec! krzywdę mam bez dzieci.
Jeszcze jakby z ust sędziwych
Wyszło kilka skarg za żywych,
Ale w niebo spojrzał stary,
I zapłakał, pełen wiary. ·

Wtem chłopczyna, z jasnym włosem
I oczyma niebieskiemi,
Wbiegł i zaczął srebrnym głosem
Nucić piosnkę. Starzec z ziemi
Znowu podniósł wzrok ku niebu
I tak siuchał piosnki wnuka,
Jak rozrywki to się szuka,
Kiedy wróci się z pogrzebu.
Teraz taniec ten niemiecki,
Niby wesól, a tak mglisty,
Tak powolny, a ognisty,
Tak przelotny i zdradziecki W jakież barwy kształtne, świetne,
Nowe rzadkie i szlachetne,
Dziwne pieśni te ustroili
Jakby dumał, jakby roi!
O mazurkach, krakowiakach,
Kołomyjkach, kujawiakach,
Śród Webera tęsknych czarów;
Jakby dumkę ktoś zanucił,
Śród czarnego lasu jarów,
A niedaw~o Dniepr porzucił.
A słyszycie ·marsz żałobny?
Dzwony dźwięczą śpiew przedgrobny,
I karawan zwolna sunie
Tf!n, co go to dają biedzie.
N a nim trumna, a na trunie
Palasz z czapką w krzyż złożone,
A za trumną nikt nie idzie,
Niebo szare, zachmurzone.
Ani trąba nie uderza
Wojennego marszu dźwięki,
Ani matki, braci jęki
Nie zatęsknią na mogile
Sieroty żołnierza.
Przecie nagle, ktuś na chwilę
Wyjrzał z okien pałacowych;
Jakaś twarz kobiety blada,
Oczu szarych, wlosó w płowych,
I lza po lzie jej upada.
Czy sieroctwa współcierpienie
Znala tego, co chowają?
Dawnych marzeń, łez wspomnienie?
Dość, że płacze... Dzwony grają.
Lecz ziemi już dosyć!
Teraz trzeba lot wznosićl
Na tatrzańskich tam szczytach
Słuchać dźwięków potoku,
Gdy po siwych granitach
Pędzi fale o mroku.
Trzeba sluchać, jak w borze
Jodły szepcą tak zcicha;
Trzeba słuchać, jak morze
Rozburzone oddycha
Harmonją letniej nocy,
Melodją dziwną mroku,
Tęskną groźbą północy;
I poza-świat uroku
Trzeba słuchem muzyka
Pojąć, ująć i stworzyć;

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

347
Trzeba drzwi te otworzyć,
Które genjusz odmyka.
Tęczowych marzeń trzeba
Odblaski pojąć lśniące,
Kiedy płyną do nieba
Fantazjami tęskniące.
Albo dusza, gdy chmurna,
Pól boleje, pól śpiewa,
~ w ustępy nokturna
Zalu boleść wylewa.
Trzeba pojąć śpiewaka,
Gdy dla siebie śpiewa,
I lotem króla ptaka
Nad te góry i Jrzewa,
N ad ludzi skrzydla wzbił!
A świat pierzcha daleko,
Jak mgła ranna nad rzeką,
·
Jak pyl!
I czasem się zatrzyma
Gdzieś nad wioską płonącą;
Dym kłębami się wzdyma,
Matki z twarzą cierpiącą
,Do piersi tulą dzieci.
Płomień bucha czerwony ...
On w niebieskie swe strony
Leci.
Trzeba wpoić się w żale,
W młod:Pj duszy rozczary,
I zrozumieć, że w chwale
Najpiękniejsza korona
Ta., co lzami zroszona
Ofiary.
Bo nie wszystkim jest dane
Umieć siebie wynucić,
I marzenia rozwiane
Wstęgą chwały obrzucić;

I nie wszystkim też dane
Pojąć chwały tej blaski,
I najdroższe klejnoty
Z tej kosztownej przepaski
Spoić w jeden strój zloty.
Bo genjusz, choć z wszystkieroi
Sam przez życie przechodzi,
Tylu wiedzie na ziemi,
Ale sam schodzi;
Sam tylko jeden śród ludzi wielu,
Których tak różna robota,
Lączy ją, wznosi do swego celu,
Sam tylko jeden sierota.
Ból, sieroctwo i wiary promieniące kolo,
Przędzę pieśni w żałobnych kwiatów wieńczą
[zwoje ...
Tworząc postać z tych pieśni, ubrałbym jej
[czolo
W gwiazdy wiary, a w oczy wlaJbym smutku
[zdroje.
Jednakże, by w nich świecił ten blask przeni[kliwy,
Ta moc cierpień, uniesień, co uświęca wzrok;
Usta ubrałbym w uśmiech tęskny i cierpliwy,

Dniem za nią, przed nią świecił, a wkoło niej
[mrok.
Bo to mroku byl śpiewak, tak cichy i lzawy,
Jak od listka akacji drżący cień na śr.ianie,
kczasem tak posępny, lecz mało jaskrawy,
Jak zachodu nad rt.eką powolne konanie.
On swemi marzeniami, on &wemi pieśniami
Wszak o szarej godzinie najmilej nas pieści!
On tęsknoty dźwiękami i tęsknoty lr.ami
Wyśpiewał chwilę żalu, męztwa i boleści.
Ol to mroku był śpiewak! Dzień za nim daleki
Przypominał mu słońca swojego odbłyski;
I łudził go i nęcił, że świtania blizki,
Lecz mrokwieszczaswojego omroczy l na wieki.
~ losy skrzywdziły słowiańską ziemicę,
Ze smutku śpiewaka tak nagle zabrały;
I. dzieciom jej licznym zsępilo się lice,
Ze o jednego znów osierociały!
Ale ty, blady, uroczy cieniu,
Już. wynuciłeś co nucić miałeś;
Ty na melodji srebrnym promieniu
Leć, leć w te strony, którym śpiewateś!
Pieśni twych tęskne, świetne przędziwo
Już się wieczystym snuć będzie ciągiem;
Ty w sC>rcach naszych, co biją żywo,
Choć bez posągu, będziesz posągiem.
Leć, leć śpiewakul To dzień twój świta!
Leć, braciE>, do braci swojej!
Tam cię z nich każdy pieśnią powita,
I czoło blaskiem ustroi.
Był ongi zwyczaj, że gdy chowali
Zasłużonego rycerza w boju,
Pili na stypie, pieśni śpiewali,
By wędrowała dusza w spokoju.
Ty, śpiewak, w obcym usnąłt>ś kraju, ·
Obcy ci piasek w oczy się sypie,
Ja jednak, według przodków zwyczaju,
Choć pieśń żałoby nucę na stypie.
Włodzimierz

Wolski.

l

l

~~~--------------~~
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Mazurek.
Szynkareczko, szafareczko,
Bój się Boga, stój i
Tam się śmiejesz, tu miód lejesz
Wprost na kaftan mój.
Nie daruję, wycałuję ...
Jakie oczko, brew!
Jaka biała szyjka cala ...
Hej, spali mnie krew!
Cóż tam, bracie, wciąż dumacie?
Bierz tam smutki czart:
Pelno nędzy ... ot, pij prędzćj,
Świat ten djabła warU

Pjane nogi zbłądzą z drogi:
Cóż za WJelki srom?
Krzykiem żony rozbudzony
Trafisz gdzie twój dom.
Pij, lub kijem się pobijem ...
Biegnij, dziewczę, wczas,
By pogodzić, nie zaszkodzić:
Oblej miodem nas!

Stefan Witwicki.

Marja Konopnicka.

PRELUDJUM.
Nie kocbam jeszcze, a już mi jest drogi,
Nie kocham jeszcze, a już drżę i płonę
I duszę pelną o niego mam trwogi
I myśli moje już tam, w jego progi
Lecą. stęsknione ...
I ponad dachem jego się trzepocą
Miesięczną nocą ...
Nie kocbam jeszcze, a ranki już moje
O snach mych dziwnie wstają zadumane,
Już chodzą za mną jakieś niepokoje,
Już czegoś pragnę i czegoś się boję
W noce niespane ...
I już na ustach ślad noszę płomienia
Jego imienia ...
Nie kocham jeszcze, a już mi się zdaje,
Że nam gdzieś lecić, rozpłynąć się trzeba,
W jakieś czarowne dziedziny i kraje ...
Już mi się marzą słowicze wyraje
Do tego nieba,
Które gdzieś czeka, aż nas ukołysze
W błękitną ciszę.

NOKTURN.
Do nocy tęsknię, do srebrnego cienia,
Coby mi nakryJ źrenice płonące
I dał wspólsenną chwilkę ukojenia ...
Do nocy tęsknię i przeklinam słońce,
Które swe wszystkie blaski rzuca we mnie,
By mi pokazać więzy nas dzielące.
.
Wiem, że napróżno, i wiem, że daremme
Ten sen mię cichy kołysać przylata,
Co twoje imię szepce mi tajemnie ..
Wiem, że ooię nigdy nie zejdą śród świata
Takie d wie drogi i takie d wa duchy,
Które raz życie - jak nasze -- rozbrata.
Wiem, że to sen jest, sen wiotki i kruchy,
W który się oczy moje zapatrzyły,
I że do śmierci nam dźwigać łańcuchy.
A Z'lŚ mieć zimne, dalekie mogiły.
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Nie wiesz nawet, że za tobą
Idę blady trup,
Że prowadzą cię z Y.alobą,
Że prowadzą w grób!

Takież

moje ślubne łoże?
I ja w takim dniu
Żyję jeszcze - Boże! Boże!
Co ja pocznę tu!

[Ot!Zy.

Gdzieś

w powietrzu

krzyż jaśnieje, migają

pocbod[nie,
A prowadzą mnie pod ręce - idę tak wygodnieSame prawie się podnoszą zadrętwiale nogi Dobrze, dobrze, że mnie wiodą - nie znam żadnej
[drogi.
·

*

Byla slodka i anielska
I kocbala mnie,
Jak piosenka jaka sielska
Plynęly nam dnie.

Idę, plynę

niby śniący, bez myśli, bez woli,
Tylko w głowie, tylko w sercu coś mnie strasznie
[boli,
Coś zatapia w nich swe szpony krzywe, ostre
[szpony A tu ciągle biją dzwony, a tu kraczą wrony ...

I jam przy niPj byl bez grzechu
I anielskość mial,
Bo z jej oczu, z jej uśmiechu
Jam sakrament bral.
Byla dla mnie jak natchnienie
Genjuszu i cnót,
Wiodło mnie jej szat jaśnieule
Do niebieskich wrót.

Hal. muzykę jakąś słyszę- pięknie grają, piękniP ...
Żar mam w oczach, a po twarzy coś zimnego ciek[niaPatrzą na mnie, ale zbliżyć nikt się nie odważa
Musi coś b)Ć w mojej twarzy, co Judzi przeraża.

Gdzież zawiodło

mnie na końcu,
Po przebyciu prób?
W czarną otchłań szedłem w słońcu!
Przez nadzieję - grób!

A wóz ciągną cztery konie, okryte żalobą,
A mnie ciągnie jakaś sila, wlecze mnie za sobą ...
Wielki Boże! toż ta trumna .wysuwa się ku mnie!
Tam zagadka mego bytu - w tej trumnie! w tej
[trumnie!
Za co

Tyś

mnie tak

ukarał,

Ty,

co zwiesz
[Bogiem!

Na atlasie

piękna,

cicha,
Ręce trzyma w krzyż,
Przez sen do mnie się mim it~c ta Ob! ty już nie śnisz.
Oh! nie czujesz ty już \\"Oni
Z wieńca bialych róż
Calowaniem twojej skroni
Nie zbudzę cię już!

Takież

mojtl ślubne łoże?
I ja w takim dniu
Żyję jeszcze? - Boże! Boże!
Co ja pocznę tu!

się

Za co, za co? - Och!
nad słońcami, nad stworze:1iem mnogiem,
Mnie zdeptałeś? - Proch!
Gdzie ten Bóg,
Co mnie zmógł?
Cly go jęki dzwonów głuszą i krakanie wron?
Niech pokaże się przedemną z lronjl obliczem,
On straszny jak noc Bom ja większy w moim bólu, chociaż jestem niczem,
Niźli Jego moc!
Ha, zly On!
Ha, zły On!
tern słowem uzwony biją ... ,
Jezus, Maryo!
Jakże mnie ten razi dzwon Tan dzwon! ten dzw on!

Samowładca

toż

ciebie biedna matka
Wydala na świat,
I jam kochal do ostatka,
Bym cię w trumnę kładł·!
No

Gdzie te rlzwony? Czy w mej glo[wie huczą?
Kędy idą roje księży z taką pieśnią kruczą?
Tu przedemną o dwa kroki czarny wóz się toczy Jak mi ciemno! - ten wóz czarny zciemnil moje
Tyle dzwonów!

Wzięli trumnę

Mnie

na ramiona,

ponieśli ją śpiesznie!

zatrzymać chcą przemocą

-

ba. ha! to po[ciesznie!

bo

będzie nieszczę-

Precz mi z drogi, glupi

tłumi e ,

Młody

jestem i mam silne

[ ście

jestem,

wściekły

pięście!

Ja mam jeden do niej prawo, precz z drogi ciekawi.
Czarne mrowie! tylko równy niech mi opór stawilMego bólu żadna z waszych piersi nie pomieści;
I pierzchnęli - a ja idę, wielki król boleści!
Pośród

gwaru podziwienia, śród balasu dzwonu,
Oto zbliżam ·się do trumny, do mojego ironu!
Ty grabarzu, na tym kopcu wsparty na lopacie,
By takiego pogrześć króla, ile chcesz ·mój bracie?
A zakop mnie, a głęboko - tak mi źle na świecie!
nlili twoja ziemia, powietrze mnie gniecie ...
Precz z kropidłem! i świ~cona woda ją poplami Ja tu j eden mam kapłańst~to - pokropię ją lzami!
Ciężej

Z pod babitu zakonnego wysuwa się ręka,
jasna, jakaś mocna! duch mój przed nią klęka
Dotknęła mnie! a ja padam podcięty jak kosą ...
I wzięli mnie i ponieśli - gdzie oni mnie niosą?

Jakaś
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Ach! za kilka kropel szczęścia ludzie światu płacą
Calem morzem lez!
Glupi świecie, marny świecie-stworzonyś ty na co?
W czem twój byt i kres?
Jego ruch To mój durb!
Jam jak serce w nim bijące, on próżny jak dzwon!
Czym ja kogo prosil o to? kto tu bez mej woli
Nakazał: mi przyjść?
Chociaż bytem mnie okuto- nie jestem w niewoli!
Ja mam wlo.dzę - wyjść!
Ha, zły On!
Ha, zły On!
l te m słowem dzwony biją ...
Jezus, Maryo!
Jakże mnie ten razi dzwon Ten dzwon! ten dzwon!

Kornel Ujejski.

A z królestwem dworzan poczet dziarski, mlody Wkrótce u możnego staną wojewody.
Zwiedli most i wybiegł wszystek lud na wal;
K'niPbu wprost huknęła salwa ze stu dział E :ho na to hasło w odpowiedzi z błoni
Dalo głuchy tęten~ stu królewskich koni.
teraz głosy trąb,
wszerz pobiegŁy serc t>Jruszać głąb ...
Aż tu z piersi ludu pieśń serdeczna płynie:
"Witaj-że nam, witaj, mily bospodynie!"

Z zamku

wież zagrały

Wzdłuż i

Przybyt król, laskawern okiem spojrzał wkrąg,
Chleb i sól sam przyjąŁ z wojewody rąk,
Gdy zaś ów pokłonił mu się aż do ziemi,
Zaraz go podnosić jął rękoma swemi.
Rzecze doń, a drżal mu ze wzruszenia głos:
"Przebóg! skroń waszmości bieli srebrny w.l:o i!
nWięc choć gość u progu, mówią, Bóg przed progiem,
nPrzecież, wojewodo, nawet król nie Bogiem!"
Króla z bram prowadził w zamek cały lud,
Jejmość sam monareba tryumfalnie wiódł,
Wojewoda przodem ukazywal drogę Za królestwem strojnie ~zło rycer&two mnogie.
Przeszli próg i weszli do zamkowych sal:
Każdy róg zdobifa damasceńska stal Tam śród fraucymeru uroczego grona
Gości swych czekała wojewody żona.
- nPani! cześć ci za ten domu twego blask f"- "Tyś go wnieść san raczył, królu! Ty'e l:J.sk!"Król wojewodzinie rękę swą zasłania,
Lecz królowa data do ucałowania.
N!igle rzeki jej król: "Nie widzę synów twych ...
• Chociaż legł na.j>tarszy, drugi- zbożny mnich,
"0 olejednem jeszrze slys1.ę pacholęciu?"
A wojewodzina: "Synów mam dziesięciu!
.Każdy

z nich rycerski ten uczynil ślub:
do twych, o, królu miłościwy, stóp
,I o pasowanie blagać na rycerza,
"Bo na wiosnę w pole ruszyć król zamierza". .Paść

POLONEZ (A-dur).

-

.Dziwny traf:

dziś śnlto

mi

się dziesięć

kul!

,Żywo staw mi synów twych!" zawoła król
Jesień! ....

Wizji moich roje

Szarą snują się god~lną,

Jak na wietrze mgły ...
A w komnacie jest nas d woje:
Tylko z tobą ja, dziewcz.y11o,
Jeno ze mną tyr
Zadumania pełen stoję,
Rozmarzone serce moje
Niby listek drży ..•
Pod twą dłonią lka pianino:
Szopenowskie dźwięki plyną
W moich cezach lzy!
Z harmat pal! i szykuj biały chleb i sól!
W zamku bal: z królową zjeżdża dzisiaj król,

"Chętnie na rycerstwo tutaj ich wyzwolę,
"Aby mogli później ruszyć ze mną w pole!" -

Choć był

czas spokojny i nie grot.il wróg,
Na to wraz pnypadło do królewskich nóg
Aż dziesięciu tęgich zuchów co się zowie,
A wojewodzina: .Moi to synowie!•
Ujął w dloń l podniósł miecz rycers~i król,
Nagle skroń mu owiał smutek, lice - ból,
I z zamglonych oczu wzdluż po twarzy zblad!ejp
Niby dwa brylanty, dwie łzy drżące spadły.

A ~dy lęk pogrążył wszystki11h jakby w śnie,
Cichy jęk z ust króla wyrwat sto wa t~:
- "Wziąłeś, Boże, duszę m3mu pa11holęciu " Wojelfoda szczęsny, synów ma dziesięciu!" -
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"Królu nasz!" przemówi wojewoda w głos
masz odemnie, twój szczęśliwszy los!'A z przytomnych piersi jeden okrzyk wzleci:
- ~Nie krzywdź nas! toż myśmy wszyscy twoje
[dzieci!"Słucha król, powoli wypogarlza twarz,
Przemógł ból i rzecze:- "Tak, jam ojciec wasz!
"Niema już odemnie bogatszego pana:
"Cały lud to dziatwa moja ukochana!' Spojrzał wzwyż i podniósł po raz wtóry miecz,
Skreślil krzyż na cztery strony świata precz,
l wojewodziców mieczem swym uderzy
I pasuje z miejsca wszystkich na rycerzy.
... Z barmat pal! nieś salwę za tysiące pól!
W :camku bal: z wojewodziną tańczy król,
Zaś królowa raczy plą~ać z wojewodową,
A fraucymer hoży w tan dworzanie wiodą,

,-

"Więcej

"

Przebóg! wizji moich roje
Rozplywają się

i

giną

Jak na wietrze mgly...
A w komnacie znów nas dwoje:
Tylko z tobą ja, dziewczyno,
Je no ze mną ty!
Zadumania pelen stoję,
Ho7marzone serce moje
Niby listek drży .•.
Pod twą dlonią lka pjanino:
Szopenowskie dźwięki płyną W moich oczach lzy!

Witold

Laszczyński.

Or - ot.

Kołysanka.
Dzwoń

dzwonku, dzwoń srebrny,
Swój pacierz wieczorny,
Dzwoń dzwonku, dzwoń srebrny,
Hymn czysty jak !za.
Ku stronie podniebn ej
Z wieżycy klasztorneJ,
Ku stronie podniebnej
Niech płynie pieś1i twa!
Gdzieś w chacie wieśniaczej,
Blask pada z komina,
Gdzieś w chacie wieśniaczej,
Modlitwy szept mknie.
~a chmurnych tułaczy
Sle prośby dziecina,
Za chmurnych tułaczy
Paciorek swój śle.
,

W cmentarną mknie ciszę
Twój odgłos srebrzysty,
W cmentarną mknie ciszę
St~skniony śpiew ten
I zmarlych kołysze
Na spokój wieczysty,
I zmarłych kołysze
Na blogi, na senL..
Swój pacierz wieczorny
Dzwoń dzwonku, dzwoń srebrny,
Swój pacierz wieczorny
W gwiaździstą ślij toń,
Z wieżycy klasztornej
Ku stronie podniebnej,
Z wieżycy klasztornej
Dzwoń dzwonku... dzwoń... dzwoń!...
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W A L C (F-1nol).
Witam cię, rodzinna wiosko,
Witam was, ojczyste lany,
Gdzif:m się nie znal z bólem, troską,
Witaj, kraju mój kochany.
Gdzie jesteście towarzysze?
Czy kto jeszcze mię pamięta? ...
Szum tych jodeł znowu słyszę,
Przeszłość wstaje jak zaklęta!...
Jak tu błogo!.. jak: lu jasno!. ..
Po kamieniach strumień płynie ...
Ja tu miałem chatkę własn:t
W tym parowie, w tej dolinie .. :
Tu mi matka krzyż na czoło
Kładła kiedym szedł w bój krwawy,
'
Przez łzy
rzekła mi. weso l o:
Synu! Broń wcil!ż dobrej sprawy!"

*

»
·:+

...

*

Jak czuję urÓk tY:c~ ~lodzieńc~ych. lat!
Znam każdy kamten 1 drzewo 1 kwtat
I stary kościół i dzwonó'Y głos, .
Lecz jam już nie ten, zbielał m1 włos!
Na San Domingo, gdzie czarny lud,
T::~m wódz nas zagnał na bój, na trud,
Tam się krwią naszą czerwienił łan,
l nikt zadanych nie goił ran ...

*

*
*
Wszystko przeszło,
tylk~ j;szc~e
Czasem wstają wspommen roJt~,
Dawne mat·y myślą pieszczę,
Przypominam dzieje swoje:··
Była dzielność, męztwo, stly,
Dziś mię zmogła dola sroga,
Dziś krew stygnie do mogiły
Krótka mi została droga l

Czy śnię? ... Aż strach! Ten głosi.. Ten strój! ...
To on!. .. To Stach!. .. Tak, j 1 . Brat twój!
:r.

*

Ach! nastal radosny
Dzień dla nas tej wiosny:
Nasz dzielny Stach żyje
Niech z nami wypije!
Drużyna mu rada,
Dokola zasiada,
On dziwy opowie Słuchajcie, druhowie!
:;:

Smutueż,

*

*

smutne moje dzieje:
Patrzciel Starzec jam zgrzybiały,
Przez łzy z wami ja się śmieję,
Wśród niedoli osiwiały!. ..
Myśmy szli, gdzie wiedli wodze,
Krew dla Francji przelewali,
Setki radły w krwawej drodze,
Laur dla obcych zdobywali
Lecz wy młodzi, serca dzielne
Miejcie w piersi, zapał wiary,
Ideały nieśmiertelne

Niech wam służą za sztanflary.
Wy pracujcie na swej niwie
yv pocie czoła wiedźcie plugi,
Zyjcie zgodnie a poczciwie
W Bożej sprawie - Boże sługi.

Jerzy Orwicz.

*

*
*
Jak dziarsko
tańcują!
W oberku wirują ...
Brzmi wiejska kapela
Toć święto Niedziela.
H:l.l mlodzi, niech skaczą,
Ja, z torbą tułaczą,
Tu stanę na stronie ...
Jak serce drży w łonie!...
*

Kto tam? Czy wróg? Hej! Stój! Czy znasz?
Wciąż sami U bram. Ktoś ty? ... Jam wasz!..

*

*
tern kole,
przy stole,
Kielichy tu dajcie!
Wy skrzypki wciąż grajcie!..
Więc witaj w
Więc zasiądź

*

*

,ll,oaBoJe•o D;enypom. Bapmua 11 0KTHtipa l\;04 ro,la.
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