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Znane nasze przysłowie o piekle, zabnlkowanem kamieniami niedotrzymanych obietnic, nasuwa mej fantazji pomysł, że gdybym piekło w dalszym ciągu dekorować
miala, to jego strop i ściany byłyby wybite bezmyślnie powtarzanemi, a w życiu nie
zastosowaneroi frazesami.
Epidemia frazesawania jest u nas powszechna, a jednym z tych pustych dźwię
ków, najczęściej bodaj powtarzanym, jest:
zamiłowanie pracy.
Czy u nas znajdują się ludzie, którzyby
kochali prac~;: dla niej samej, dla zadowolenia wewnętrznego, jakie ona daje? O ścia
ny naszych mieszkań, o uszy naszych dzieci obijają się ciągle morały o koniecznoś c i
pracy, inteligentne jednostki odczuwają instynktownie, że ona jest normalną podstawą życia, a mimo to w głębi duszy jeżeli
nie wszystkie, to znaczna więk szość marzy
jak o raju - o możności życia bez pracy.
Dotąd jeszcze cieszy się u nas kredytP.m
pogląd wysnuty z biblijnej przygody Adama i Ewy w raju, że praca jest konsekwencją ich winy, że jest karą za grzech
pierworodny, ciężkim przymusem i gwałtem
naturze ludzkiej zadanym. A przecież w tej
samej biblji, z której tę tradycję czerpiemy,
w wiekopomnych przypowieściach Salomona
znajdujemy zdanie dowodzące że pracę stawiano na jednym szczeblu z mądrością, cnotę najwyżej w pomnikach Starego Testamentu cenioną:
"Idź do mrówki, o, ll"niwcze, przypatruj
się drogom jej, a ucz się mądr'ości. 11
A daleJ, jedną z "czterech rzeczy, które
są maluczkie na ziemi, a mędrsze nad mędr
ce11 są znów: "mrówki, lud slaby, który
gotuje we żniwa żywność sobie."

j

pracy.

Niezaprzeczanem prawem dziedziczności
Otóż tu się rdzennie różnią nasze zapatrywama na pracę, z myślami króla - mędr tkwi w nas wstręt do owej mrówczej, czarca. Mądrość według nas, to wspaniała mo- nej roboty, którą przecież tak Król Salonarchini, nosząca królewskie szaty, imponu- mon wysoko podnosi, razpanowały się w nas
wzrosłe od wieków próżniackie nałogi , a siljąca i rozkazująca; praca to pokorna niewolnica, gnębiona i poniżona. Nic dziwne- nych mają sojuszników w naszych przewrago, że w ten sposób symbolizując sobie pra - żliwych nerwach, miękkich muskulach i mózgach, skłonnych do fantastycznych mrzocę, nie umiemy pracować wesoło, z wyponek.
- godzoną twarzą i błyszczące m okiem; praca
wtych społeczeństwach w których warstwy
nas przygnębia tak, jak rumaka ze stepów
arabskich przygnębiałaby uprawa roli, gdy- najliczniej reprezentowane i kierujące opinją, uznają pracę jako najdawniejszą swoją
by go . w pług lub bronę wprzężono .
tradycję-pra'!uje każdy kto pracować moPrzyczynę tego na szego uprzedzenia łat
wo odnajdziemy, gdy rozpatrzymy, jaki e że; u nas pracuje często tylko ten, kto pracować
musi, ten kogo jakaś majątkowa katastrofa
żywioly w naszem społeczeństwie grały rolę kierującą.
Tak uksztaHowanie naszego pozbawi ostatniej podstawy bytu . Ponieważ
wewnętrznego rozwoju jak i strony obyczapojęcie pracy kojarr.y się u nas przyczynojowej życia naszego odbywato się głów wo z temi katastrofami, ponieważ upadek
nie pod wpływem licznego u nas stanu z wyżyn życia bezkłopotliwego na skaliste
szlacheckiego.
ś cieżki pracy na chleb powszedni opłakuje
Szlachta, w ostatn'em stuleciu w znaczrwj my zwykle jakby beznadziejne runięcie w
części wyrzucona ze swej przyrodzonej pod przepaść, a zatem utrwala się w nas przestawy tj. roli, licznym kontygensem wsią konanie, że praca jest pokutą, karą, uosabia.
kła we wszystkie inne stany i nadała im
my ją sobie jako smutną żebraczkę, z zaswoje upodobania i poglądy; szlachta dala sępionem obliczem po ziemi chodzącą.
przykład naszej inteligencji miejskiej i dziś
Twarde w brzmieniu, a z ubolewaniem
śmiało powiedzieć możemy, że na wszystkich
i współczującero westchnieniem wymawiane
ważnięjszych
posterunkach naszego życia zdanie: "ten człowi e k musi pracować"- dzi przeważa typ szlachecki, a tradycje, które
wnym dysonansem odbija od tych wzniosten stan wyhodowały, niepodzielnie panują . łych i pogodnych zdań o pracy, które znaTe tradycje staro-szlacheckie wnoszą bez my z dziel Smiles'a, Spence'ra i in nycb,
wątpienia w nasze życi e wiele pierwiastków
a które radzi powtarzamy, zapewne dla
pięknych, szlachetnych i niezmiernie symich pięknego brzmienia.
patycznych; ale równolegle z niemi krzewią
A przecież my, nie korzystający z żadnych
się też między nami trudne do wyplenieprzywilejów wyrobni~y, li tylko pracą naszą
nia, prawdziwie rasowe nałogi, przesądy dźwigać się mogący- powinniśmy z niej
i uprzedzenia. Nasz szlachcic byt owym
uczynić rzeczywiste nasze haslo; pracę u z.
rumakiem stepowym, niezależnym i wolnym nać za swoją dobrą boginię orędowniczkę,
jak ptak, a dziś mu Każą orać i wierzyć, że wznieść jej ołtarze, a dzieci nasze wcześnie
to go uszcz~śliwi.
do jej kultu wciągaći
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Naturę naszą z gruntu zmienić i przekarnać
potrzeba, a mam tu na uwadze nawet takie
czysto fizyczne względy, jak np. przywykanie
do rannego wstawania i wczesnego udawania się na spoczynek. Największą a prawie powszechną u nas przeszkodą do
wszczepienia w dzieci zamiłowania i poszanowania pracy jest wadliwy tryb- życia domowego i nierówny podział pracy w rodzinie samej .
Przyjrzyjmy się tylko, jakim trybem żyją
przeciętne war.;zawskie rodziny.
Syn gimnazista, córka pensjonarka wstają
o 7t, pośpiesznie wypijają śniadanie, zabie·
rają kajety i idą do szkoly, bo muszą pod
naciskiem "jedynek" z pilności. Syn student
sypia do 9-ej i dlużej, bo rygor szkolny go
nie obowiązuje, może pójść kiedy zechce
na wykład. Córka dorosła sypia do 1O-ej
i dłużej, tak samo i matka, te panie bowiem,
oddając się rozrywkom niejako z "urzędu",
prawie codziennie okolo l-ej wracają do
domu lub do tejże godziny gości u siebie
bawią. Pan domu natomiast, choć również
nocy dla wincików zarywa; rano przecież
wstawać musi, aby się stawić do swej zawodowej pracy. Podczas gdy mlodsze rodzeń;;two potrzebuje spokoju do pracy, starsze myśli prz ew ażnie o przyjemnościach
i w saloniku ciągle się przyjmuje wizyty,
głośny gwar ror.mowy wciska się w każdy
kącik s zc zupłego mieszkania; naturalnie za
nieodzowny warunek gościnności uważa się
przetrzymywanie gości późno w noc (także
czysto rodzimy przesąd), czego wynikiem
jest, że praca musi ustąpić prawom rozrywki, że tryb życia, ustanowiony dla bawiących
się, tyranizuje pracujących.
N a turalnem tego stanu rzeczy następ
stwem jest, że pokrzywdzony, w rygorze
pracujący plebs,
marzy z upragnieniem
o chwili, kiedy się wydostanie na patrycjuszowską, próżniacką swobodę.

t·ą

odkryły! Notatki z pośpie
gubią, niedojadają, niedosypiają, wpadają w końcu w blednicę i rzucają wszyst-

dopiero teraz

chu

ko. Znaki charaktPrystyczne: pończoszki
zawsze dziurawe i wiecznie obdarte, w strzę
pach wiszące zaniedbane brzegi sukien .
Praca, nic ujęta w system, nie jest pracą,
tylko niezdrowym dyletantyzmem, a wła
ściwie tylko bawieniem się w pracę.
Dnie
i godziny naszych pseudo-pracowników mło
dzieńców i panien to kolumny wiecznie ruchome, kołyszące się .na falach fantazji, zależ!le od zmienności upodobań i nastrojów.
Zycie cale ująć w karby, pracę usystematyzować i podporządkować jej przyjemnośd i rozrywki, władać normalnie każdą godliną swego dnia, nadać naszym czynnościom
spoistości czegoś planowego, obmyślonego
i stałego-oto do czego zmierzać powinniśmy;
wtedy dopiero, gdy taką almosferę pracowito
ści i ładu w naszym domu stworzymy, dzieci nasze przestaną uważać pracę za twadą
konieczność życiową, z nielaski losu wynikłą, lecz widzieć w niej będą zdrowe ćwi
czenie sił przyrodzonych, normalną potrzebą natury ludzkiej do walki i czynu powołanej.

Wtedy dopiero, gdy pracę za naszą przyza dobrą wróżkę ognisk naszych
umamy, zdania, na jej pochwalę wygłasza
ne, oddźwięk w umysłach znajdą; inaczej wysławianie pracy pozostanie tylko czczym
frazesem, makatą ściany piekielne strojącą.

jaciółkę,

CIERPLIWOSć.
Często spotykamy osoby, które z cierpliwością, godną lepszej sprawy, znoszą różne
nieprzyjemności, spowodowane chociażby nieumiejętnym doborem slużby. I tak np.

jedna z moich znajomych ma ogrodnika,
domy, który nie ma pojęcia o zaszczepianiu, oczw których regularny tryb życia ścisłe jest kowaniu, sadzeniu i przesadzaniu drzewek,
przestrzegany - rodziny, których, wszyscy nie wie, kiedy co sadzić, a kiedy co sprzą
członkowie od rana do wieczora pracują,
tać a cóż dopiero wymagać od niego
uważając rozrywkę tylko jako odpoczynek,
rozumnego cięcia wina w je:.ieni albo drzew
jako urozmaicenie rzadkie, świąteczne, a nie na wiosnę. Na wszystkie uwagi z głup
jako najważuiejszą część programu życio kowatą miną odpowiada: ,.jakoś to będzie".
wego. Z przykrością zaznaczyć muszę, że Gdy się zapytałam skarżącej się sąsiadki,
moja obserwacja życiowa wskazała mi ta- dlaczego go toleruje i czy to robi przez
kich rodzin niezmiernie mało. O, ironjol litość? odpowiadała mi, że jeżeli nie
Niel iczne te przykłady znalazłam wśród lu- pracuje w ogrodzie, to zatrudnia go rąba
dzi bardzo bogatych, którzy pracować zu- niem drzewa na opał i noszeniem listów.
pełnie nie potrzebują, pracują jednakże syWięc może to stary sługa, zasługujący na
stematycznie czy to w umiłowanej szczegól- takie względy?
nie gałęzi nauki, czy też w praktycznych
I to nie "zaledwie służy u nas jedenaście
kierunkach, poświęcając swą pracę dla do- miesitr.cy".
bra innych; pracują wreszcie dlatego, że
A więc po co się dręczyć i gniewać tak
stan beżczynności jest dla nich nieznośny. niezdolnym i niedołężnym ogrodnikiem?
"0, zgrozo!" powiedzą rozbawione córeczki
Na to pytanie całe otoczenie mi odpogościnnych mateczek: "ci ludzie są tak mało
wiedziało: "bo ona jest taka cierpli wa".
gościnni, że przyjmują tylko co dwa tygodOtóż to właśnie źle zrozumiana cnota
nie i to w określonych godzinachl"
cierpliwości nie zasługująca na uznanie.
"Wolimy dla ludzi pracować, niż z ludź I nie wolno tern mianem określać biernej,
mi czas tracić i próżnować", odpowiedzieli- leniwej rezygnacji w znoszeniu zła, które
by moi znajomi.
można tak łatwo usunąć.
Może sprobuje która z warszawianek odeOdcień moralny prawdziwej cierpliwości
przeć moje zarzuty przykładami, że u nas
jest zupełnie inny: mężna i czynna znosi spowśród młodzieży, a zwłaszcza wśród panien,
kojnie cierpienia, hamuje oburzenie i gniew,
budzi się ogromna chęć do kształcenia się przemilcza dla nikogo nie zrozumiałe skarw rozmaitych kierunkach. Tak, zapewne! gi, ale walcząc tak z losem, nie poddaje
Znam ja dobrze te gnane pragnieniem wy- się zwątpieniu i rozpaczy. Cierpliwość nie
kształcenia panny, rozbiegane po różnych
narzuca nam lenistwa ducha i braku energji,
krańcach miasta. Rano ambulatorjum, póź
przeciwnie, tylko energja ta, zamiast ujawniej lekcje kroju, biologji, ch l mji organicz- niać się w zbytecznych i gwałtownych porynej, psychologji, wieczorem chóry amator- wach - powinna nam służyć do rozumneskie, no, a przyjemnośd estetycznych i to- go wyszukiwania środków, do zniesienia złe
warzyskich także trudno się wyrzekać mlo- go i zniweczenia jego przyczyn.
dym i wrażliwym osóbkom. Więc przybywają
Patrzmy np. na człowieka, dotkniętego
do programu koncerty, teatr, podwieczorki paraliżem - bez wątpienia uznamy za nai wieczornice.
ganne zachowania się jego, jeżeli głośneroi
Rezultat taki, że chciwe wiedzy i estetycz· żalami i ciągłą skargą niepokoić będzie ronie wrażliwe panienki wszędzie się spoźniają, dzinę i przyjaciół swoich i jeżeli, bijąc glo·
gdyż dzień ma tylko 12 godzin! prawda, któwą o mur z rozpaczy, złorzeczyć będzie
Jakże

wyjątkowemi

są

u

nas

swemu cierpieniu; tak sawo gorszyć nas bę 
dzie, jeżeli chory pogrąży się w rozpaczliwej
niemocy, poddając się z ciemnym rataiizmem kalectwu swewu. Energja i życie
w takim człowieku powinny się objawiać .
przez pogodne znoszenia swej doli i w inteligentnem poszukiwaniu leczniczych środ
ków oraz umiejętnem zastosowaniu tychże
w chorobie. Cnotę cierpliwości, która jest
córką mądrości, nie tylko w cierpieniach
moralnych i fizycznych zastosować trzebajest nam ona potrzebna też do każdej
pracy. Jednorazowy wysiłek często nas zawodzi, bądź to przez zbytni pośpieeh lub
złe
pokierowanie sprawy
a pierwsze niepowodzenie bez cierpliwości ubezwładnia danego osobnika, niecierpliwi go,
gniewa, i myśli on zaraz o opuszczeniu swej
placówki, na której wytrwać powinien.
Jak często widzi się dziewczynkę, rzucają
cą niedokończoną robótkę, a ucznia swoje
rysunki lub zadania - ponieważ od razu
ćwiczenie się nie udałoi
Pochwalać możemy tylko spokojną wytrwałość, która nie oblwia się przeszkód,
nie zniechęca się przeciwnościami - ale dą
ży do celu z wiarą, po raz wytkniętej drodze. Ona się nie gorączkuje i z młudocia
nym rozmachem, który prędko przemija,
nie rzuca do pracy, tylko - prawidłowo,
niezmordowanie postępuje naprzód i zwycięża zawsze.
Rzadko kiedy spełnia pię
kne dzieło hałasujący dużo polityk, literat
i przemysłowiec na początku swej karjery,
zmuszający u wagę publiczności niespokojnemi poglądami, błyskotliwemi efektami
i podniecający tylko siebie i innych - bo
zapal minie prędko. Przeciwnie, len, co
stawia kroki pewno i równo, trwa bez goryczy tak w zlej jak i w dobrej doli,
wpatrzony w swój ideał w duszy - ten
dojdzie i zrobi wiele dobrych rzE>czy.
Są kobiety niezdolne czekać, żywe, wpły
wowe, zmienne, chcące natychmiast osią
gnąć spodziewany rezultat. Energja ich, podobna do słomianego ognia - gwałtownie
wybucha, ale też i prędko gaśnie; biorąc
się do jakiej pracy, rozwijają w pierwszych
dniach moc wielkiej energji w klopotliwem
nieraz położeniu i odważnie stawiają czolo trudnościom - wkrótce jednak zapał
ich stygnie i stanowisko w połowie zaj~te
opuszczają,
zrażone często nic nieznaczą
cą przykrością.

Nie umieją t:zekać! A jednak cierpliwość,
mądra, ciągła, pracująca ze słodką filozofją, z pogodą w duszy-jest bardzo silną
bronią, przed którą wszystkie przeciwności
się usuną; to jest kropla wody, która bez
przerwy spada na granit, dopóki go nie
wydrąży.
Cierpliwość przeł.rwać i zwycię
żyć musi wszystkie złości i nienawiści,
wszystkie niechęci i złą wolę innych, za wsze odniesie tryumf nad lenistwem i obojęt
nością; praca jej cicha nie będzie rozgłoszona w bezładnych polskokach reklamy,
ale nie ustanie nigdy.
Chcąc powoli, ale napewno osiągnąć ogromne wyniki, trzeba nie tracić sił na chęć
pokonania od razu wszystkich przeciwności,
ale z osobna, jedną po drugiej. Cierpliwość ta zniewoli serca, zmusi fortunę, wydrze wiedzy najstaranniej ukryte tajemni·
ce i będzie cuda działać!
Słusznie więc skreślono sentencję: "Genjusz
jest tylko dlugą cierpliwością".
ta

lunosza

Różne
-

Szkoła

Nałęcz.

w iadom ości_

Dentystyczno - Techniczna.

W ycbowanica Kijowskiej szkoly dentystycznej,
lekarz - dentysta -panna Józefina Stawiska
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otworzyła w Warszawie przy ulicy Wielkiej Nr. 44, szkolę dentystyczno-techniczną.
Zadaniem tej szkoły jest przygotowanie zastępu specjalistów w zakresie techniki dentystycznej, którzyby z pożytkiem pracować mogli jako pomocnicy dentystów. Kurs
roczny szkoły daje prawo, po zatwierd~en iu
świadectwa w cechu jubilerskim w Odesie,
otwierania pracowni techniczno-dentystycznych w calem Państwie Rosyjskiem. Szkoła nie ma nic wspólnego z leczeniem zębów
i jamy ustnej, lecz jest rodzajem szkoły
rzemieślniczej. Oplata za kurs roczny wynosi 120 rb., płatnych w ratach kwartalnych.
Najważniejazem jest to, że szkoła przyjmuje
osoby ohojej plci od lat 16 bez żadnych
świadectw szkolnych.

- Zużycie odpadków kuclwnnych. Przed
kilkoma tygodniami w prasie podniesiono
sprawę zbierania odpadków spożywczych
po domach prywatnych i składanie ich do
postawionych na ten cel koszów czy beczek na podwórzu, skąd zabierałyby je
wozy, przez zakłady dobroczynne przysłane.
OJpadki te służyć mają na karmę dla trzody chlewnej, chowanej na korzyść ochron.
Jest to pomysl doskonały i dziwić się należy, że dotąd pozwolono marnować się takiemu bogactwu, że nie znalazł się nikt, coby pomyślał o spożytkowaniu takiej masy
pożywienia dla trzody; dziś sprawa ta zostałaby rozwiązana, gdyby znalazły się dobrej woli osoby i zechciały dołożyć trochę
starania i dopilnować służby, tak zawsze
niechętnej, gdy idzie o powiększenie pracy,
a w rzeczywistości praca to bardzo niewielka
i nietrudna. Należy kupić tylko jakie wiaderko i osobno wkładać w nie wszystko,
co może służyć jako pożywienie dla trzody,
a osobno śmiecie, popiół i t. p. rzeczy. Wszak
to chyba nietrudno!
Ze względu na ogromną korzyść, jaką
przyniosłoby takie
zbieranie pokarmów,
przypuszczamy, iż każda gospodyni domu
nie tylko uchylać się od wynikAjącego sląd
zajęcia nie powinna, ale przeciwnie, z calą
gorliwością dopilnować, aby nic z pozostalego obiadu, żadna skórka od chleba, żad
na obierzyna się nie zmarnowała. Niechby
w każdym domu nie wszyscy, ale część
tylko mieszkańców wzięła tę sprawę do serca, jużby niewątpliwie wystarczyło na wyżywienie nawet liczniejszej trzody,
któraby
w następstwie zapłaciła koszta utrzymania
służby, dostarczyła zajęcia pewnej liczbie
ludzi, co w obec ciężkiego polożenia handlowego i nieurodzaju nader jest pożąda
n e, i ostatecznie dała spory dochód ochronom. "Dobra Gospodyni~ nie wątpj, że Szanowne czytelniczki jej będą pierwsze w dokonaniu tej łatwej, a w skutkach tak wielkiej pracy, i że o ile doskonały ten projekt
nie pozostanie w dziedzinie projektów, zostaną propagatorkami i przykładem dla innych.

~~~~

Wielu zauważyło w swoich sadach, że
pewne drzewa niektórych odmian doborowych mają skłonność do corocz;nego owo
cowania, gdy inne owocują obficie co dwa
lub trzy lata. W każdym więc sadzie są drzewa, wskazujące pomologiczną cech~ miejsca,
i te tylko drzewa przedstawiają pewność
dochodu, gdy inne, owocujące co dwa lub
trzy lata, są na tern miejscu niewlaściwe.
Należy też zbadać drzewa,
odpowiadające
danym warunkom gleby, a potem dopiero
przystępować do ujednostajnienia owocowego.
W tym cdu koniecznie trzeba prowadzić
od chwili założenia ogrodn książk~ ogrodową, gdzie są ponumerowane wszystkie drzewa i pod odpowiednieroi rubrykami trzeba
co rok notować następujące wiadomości
i uwagi.
a,~.

2

~ ~~;

s~,..

;~~
l

~

~GSC~i
o ::o a:

~~::s

,_,o"'

~o-a>

0 - - Cl:l

C/)~!!:1::!

;l., tle ""

N ._"'d

.. Q
.. 0".)

o

::s,..:
..... ~

.S o

-.cen
~.s

l""""f

l Kosztela l łtodzi co l Pięć pu-

l

2 lata
drzewo
lat 30

Goląbek

różowy

l
J

dów

Rodzi co Okolo 5
2 lata
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lat 50.

UWAGI
o kwitnieniu
nawożeniu i
chor. drzewa
Kwit. oblicle,
podlewano na
wiosnę g nojówką, nigdy
uie choro
wal o
Podlewano
gnojówką
z
wios , w kwletniu chorowalo, maj,c liczne rany od
pługa (ostrze
przy oraniu
okaleczylo
pień).

Jeżeli tych książek ogrodowych ani planu
sadu owocowego niema na miejscu (a tak
pospolicie bywa), to teraz zaraz trzeba te
książki zaprowadzić.

W tym celu trzeba wybrać jakieś drzewo
pterwszego rzędu od domu, rogu ulicy, altany i oznaczyć .N2 1-szym, kolejno jedno za
drugiero zapisywać w książce ogrodowej, któ ra po latach kilku jest najlepszym dowodem,
jak ogród się opłaca i które mianowicie
drzewa nadają się do wybranego n.1 satl
rniejsra, bo co rok owocują lepiej, niż inne.
Wtedy na pod3tawie tego ma'erjalu możemy
ujednostajnić zbiór owocowy, przPszczepiając
drzewa odmian niewłaściwych na odmiany
klimatowi i geo-chemicznym warunkom gleby
odpowiednie. Dzięki temu otrzymamy pewność zbioru owocowego. Zamiast owoców
ze stu drzew w dwudziestu kilku rozmaitych
odmianach, otrzymamy z tej samej ihści
drzew owor. w kilku odmianach, co dla
każdej odmiany uczyni kilkodziesięciopudową
partję towaru,
który dopiero wtedy opłaci
się eksportować. Dziś w sadzie, posiadają
cym sto drzew, nieraz znajdzie się 60 kilka
odmian owoców letnich, jesiennych i zimowych, tak że nie można zebrać 10 pudów
jednolitego owocu i wskutek tego sad taki
nie ma handlowego znaczenia dla właściciela.
Uporządkowanie w sadzie zbioru owocowego jest celem i koniecznością racjonalnego
handlowego gospodarstwa.
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W. Wojciechowski.

ogrodów- w-iejskich.
Jak ideałem gospodarczym hodowcy-mleczarza jest takie ujednostajnienie zbioru mleka od każdej krowy oddzielnie, żeby z góry
można obrachować, przy jakich warunkach
utrzymania, jakie można mieć wyniki udoju
mleka, tak samo ideałem umiejętnego ogrodnika jest takie ujednostajnienie zbioru owoco·
wego, żeby każde.drzewo dawało co rok pewne minimum zbioru do obrachowania. Tylko
w tym wypadku można z góry uregulować
budżet wydatków ogrodowych, gdy wiadomem będ.lie, ile dochodu brutto sad przyniesie.

Pędzenie

szparagów *).

Na otrzymanie szparagów, pędzonych
w zimie, trzeba 5-ęć do 6 -ciu tygodni
czasu. Zbiór trwać może kolo trzech tygo·
dni. Chcąc więc mieć szparagi na święta
Bożego Narodzenia i później w styczniu,
trzeba rozpocząć pędzenie w polowie listopada.
Mająe szp3ragi na zagonach, jak to dotąd najczęściej w wiejskich ogrodach bywa,
".1 Z powodu zapytania p. J. O.

stawiamy na zagony skrzynie inspektowe,
brózdy pogłębiamy na 2 stopy głęboko,
wypełniamy
je gorącym nawozem koń
skim i obkładamy nim skrzynie aż pod
sam wierzch; robi się to podobnie, jak ohkłady w inspektach.
Nad powierzchnią
ziemi takie obkłady powinny być conajmniej
2 stopy szerokie.
Ziemię wewnątrz skrzyni trzeba przekopać i urównać grabiami.
Następnie trzeba
przykryć skt·zynie oknami a na to matami;
podczas większych mrozów daje się maty
podwójne a nawet i słomą lub liśćmi na
wierzch okrywa tak skrzynie jak i obkłady.
W braku okien lub przez oszczędność przykryć można deskami dobl'Ze przypasowanemi, żeby zimno nie mialo dostępu do wnę
trza.
Pędzone szparagi
nie potrzebują
światła zupełnie, więc choć użyje się i okien,
są one zawsze przykl'yte matami. Gdy wypustki szp3ragowe zaczną się ukazywać,
trzeba co kilka dni pr·zeglądać i wyrosłe
wytamywać.
Ponieważ wyrastają w zupeł
nej ciemności, to nic nie szkodzi, gdy i na
kilka cali nad ziemię wyrosną; pomimo tego są biale, smaczne i kruche. Do wyZamania szparagów trzeba wybierać dnie cieplejsze. Nawóz w obkladach trzeba co
2 - 3 tygodnie zmieniać: odrzuca się go,
a daje świeży, gvrący, zawsz~ tylko koński.
Od dopilnowania, żeby obkłady ciągle siłnie
ogrzewały zagon, zależy
całe powodzenie
pędzenia,
gdyż z tego
tylko źródła ciepło
pobudza sparagi do wyrastania.
Najlepiej, gciy się posiada zagony szpara·
gów, specjalnie do pędzenia zasadzone, gdzie
umieszcza się je gęściej w trzy rzędy i w rzę
dzie c0 stopę; wtenczas otrzymamy więcej
:::z._.:aragów ze skrzyni i zachód pędzenia lepiej
opłaci się.
Wypustki będą wprawdzie cień
sze, ale od szparagów w tej porze nie wymaga się wiele. Pędzić już można w trzecim roku po posadzeniu. Lepiej jest co
drugi rok zagon temu poddawać, przez ten
czas karpy mogą odpocząć i wzmocnić się.
Posiadając starą szparagarnię,
przeznaczoną na zniszczenie, można karpy wykopać
w jesieni i posadzić, jak można najgęściej,
do gorącego, świeżo założonego inspektu.
Inspekt taki zakłada się ciepły, jak zwykle
pod ogórki lub melony z grubą warstwą
nawozu pod spodem. Po rlobrem zagrzaniu
się nawozu udeptuj~my go i sypiemy ziemi
kilka cali, a po wygrzaniu się jej sadzimy
karpy, skróciwszy im przedtem korzenie, poczem przykr·ywa się oknami, a na nie kła
dzie maty. Karpy takie już drugi raz użyte
być nie mogą.

St. Brzósko.

CIEMNE BRAHMY.
Zewn~trzne cechy rasowe kur, zwracanie
na nie bacznej uwagi w hodowli i ścisle
ich przestrzeganie - to nie zabawka lub
sport, to niejako podstaw a i pewność
materjalu, potrzebnego nam w pracy hodowlanej, to przeświadczenie, że rozporzą.
dzamy właściwościami pewnej rasy już wy-

robionemi i utrwalonemi.
Z przestrzegania cech zewnętrznych czerpiemy gwarancję, że właś~iwości danej rasy objawiać siQ będą stale w dalszych pokoleniach, i im która z ras starsza, tern siln:ej się trzyma swego sztandaru, gdyż dawny i surowy dobór wytworzył pewną zdolność spadkową, a jest to siła, na której
wspierają się wszystkie hodowle.
Wśród Brahm odróżniają jasne (opisane
przez nas w .N2 24) i ciemne. Pomimo tego, że zarówno ciemne jak i jasne Brahmy
przedstawiają jedne i te same zalety, hodowcy, w myśl wyżej wygłoszonych zasad,
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szego uszkodzenia, i mają przytern jako nasiadki wysoką bardzo temperaturę.
W tern właśnie leży wielka wartość
Brahm, a przytern dodać winniśmy, że są
to ptaki wielkiego zahartowania i niewybredności w paszy.
S. K.

ściśle utrzymują te dwa typy przez staranne zwracanie uwagi na odpowiednie opierzenie.
Ciemne Brahmy to prześliczne i okazale
ptaki i, choć w niczem nie przewyższają
swych jasnych towarzyszek- zyskują coraz
większe kolo zwolenników dla swego pięk
nego opierzenia.
Opierzenie to na udach, brzuchu, no~~ch
i ogonie zupełnie czarne, przyczem pwra
w ogonie mają piękny zielonkawy połysk
tak u kur, jak i u kogutów. Głowa i szyja srebrzysto-białe. Grzebień powinien być
strączkowy, t. j. składać się z rzędów mię
snych narośli kształtu sznurka perel. Klapki uszne i podbródkowe żywo czerwone,
dziób żółty z ciemnemi prążkami.

Zakładanie

szpa1·aga1·ni.

Zamierzam na wiosnę posakilkaset karp :'iZparagów; proszę

Pytam'e.
dzić

staje na zimę; bronować ni grabić nie tr?.eba ani po oraniu, ani po ręcznem kopaniu.
Na wiosnę po rozmarznięciu i obeschnię
ciu ziemi przygotowany przed zimą kawałek gruntu bronuje się kilkakrotnie, poczem
wyznacza na nim linje, idące z północy na
południe, odległe od siebie na 4 5 stóp.
Na tych linjach pokopać trzeba rowki na
6 - ~ cali głębokie. Następnie, środkiem
takiego rowka ustawiać należy paliki co
22 - 24 cale jeden od drugiego, kolo każ
dego palika usypuje się kopczyki z dobrej
kompostowej ziemi i na nich sadzi karpy
szparagowe t. j. rozkłada się korzonki tak,
7.eby każdy byl oddzielnie, i przysypuje
również dobrą żyzną 1.iemi~.
Po zasypaniu calego rowka, ziemię koło każdej kat·py
ugniata się rękami, robi male zagłębienie do
podlewania i wyklada naokoło nawozem
drobnym, aby zabezpieczyć ziemię od wysychania.
Karpy najlepsze są jednoroczne silne,
wykopywać trzeba bardzo uważnie,
żeby
nie uszkodzić korzeni, gdyż korzonek szparaga przycięty nie wypuszcza z siebie innych, jak lo ma miejsce u wielu roślin,
tylko usycha, dopiero później na jego miejsce wyrasta inny na środku karpy. Sadzi
się zwykle
w pierwszej połowie kwietnia.
Po posadzeniu podlać wodą, co trzeba kilkakrotnie w lecie powtórzyć, o ile deszcze
nie padają.
St. Brzósko.

Pieczarki.
(Odpowiedź

dla praco1cnicy z Galicji.)

Tak przenieść pieczarek do piwnicy, jak
zamierza Sz. Pani, nie można. Wogóle założenie
pieczarek w piwnicy jest dosyć
trudne, a tern bardziej dla niedoświadczo
nych. Pieczarki wyrosłe można zebrać, to
nie osłabi bynajmniej znajdujących się w
ziemi zarodków, o co Sz. Pani obawia się.
Na zimę radzi.tbym to miejsce przykryć ni~
zbyt grubo liśćmi, a zarodki w ziemi
przechowają się dobrze i na wiosnę pieczarki będą wyrastać.
St. Brzósko.

Tuczenie
(Odpowiedź

Ciemne Brahmy.

mnie objaśnić, w jaki sposób najlepiej je
Oto cechy zewnętrzne, teraz przejdziemy
sadzić, jakiego nawozu i ziemi użyć?
do opisu wewnętnmej wartości Brahm.
]. Chmielewska.
Kury te dosięgają ogromnej wagi 15 funt.
lecz, jak już mówiliśmy przy opisie białych
Odpowiedź. Zi~mię p~~ . s~~aragi trzeba
Brahm, rasa ta posiada grube kości, a mię wybrać jak mozna naJzyzmeJszą,
przeso ustępuje w swej wartości francuskim puszczalną dobrze, cieplą, byle nie wilgotną
specjalnie w tym kierunku hodowanym ra- zbytnio i nie zanadto spoistą. Najlepsza
som i angielskim D01·kingom. Jaj znoszą będzie piaszczysto gliniasta, będąca od da wniewiele (120 - 130 sztuk) i stosunkowo na w dobrej kulturze, np. pod uprawą wamalej wagi.
rzyw, gdzie się ją nawozi co kilka lat.
Lecz jeśli prowadzimy hodowlę w kierunWybrany kawalek trzeba przed zimą
ku, wymagającym obfitego przychówku: kur- sto:;ownie oczyścić z chwastów kilkakratnem
cząt, kaczek, indyków,
a gdy nie posiada- l bronowaniem broną sprężynową i zwyczajmy aparatu wylęgowego lub z rozmaitych l ną, następnie na wieźć na wozu stajennego,
przyczyn nabyć go nie cheemy, albo nie jak można najwięcej, przynajmniej l furę
możemy wtedy zmuszeni jesteśmy za- parokonną na pięć pręłów kwadratowych.
Nawóz rozrzuca się i cały kawałek przeoopatrzyć się w Kochiny lub Brahmy. Zaletę siedzenia posiadają one w niezwykłym
ruje plugiem lub przekopuje ręcznie lopatą;
stopniu rozwiniętą, umieją siedzieć pomimo i tak, czy tak postępując, trzeba starać się
swej ogromnej wagi lekko, wysiadując na- 1 o to, żeby nawóz dob~ze byt ziemią przywet delikatnP baiancie jaja bez najmniej- kryty. Tak przygotowany kawalek pozo-

l

clla p. Z. W. z
mineralne.)

gęsi.
Ka~tkazu,

Wody

Gęsi, przeznaczone do tuczenia, żywi się
w pierwszych 3 lub 4 miesiącach przewaznie młodemi trawami na pastwiskach lub
w korytkach. Fasienie na pastwiskach ma
t~ wyższość nad karmieniem z ręki, że gę
si, używając ruchu, lepiej wyrastają i ::najdują większą rozmaitość w przyrodzie, niż
w paszy, szykowanej w domu.
Oprócz
traw, gęsi otrzymują w tym okresie ziemniaki, śrótę kukurydzową, otręby pszenne,
proso itp. artykuły, lecz w stosunkowo niewielkiej ilości, ażeby się gęsi od nich
(zwłaszcza od kukurydzy i ziemniaków) nie
tuczyly.
Pora tuczenia powinna się zacząć na
2 do 4 tygodni przed sprzedażą gęsi, co
zależy od ich wieku, od pory zapotrzebowania gęsiny lub szmalcu przez targi lub
nabywców. Wówcza<> gęsi się nie wypuszcza na pastwisko ani na wodę, lecz cho ·
wa w nie wielkich stajenkach, ażeby nie
używały zbyt wiele ruchu.
Zupełne pozbawianie gęsi ruchu jest bezcelowem barbarzyństwem, stosowanem w okolicach, gdzie
cbQdzi o wątrobę możliwie wielką na pasztety sztrasburskie.
Do tuczenia używa się płodów, bogatych
w węglowodany (przeważnie krochmal), mianowicie: kukurydzy (ś róta i mąka), ziemniaków gotowanych, a nadto ziarn pszenicy
i owsa. Od zieleniny należy zamknięte gę
si stopniowo odzwyr,zajać tak, aże-by w
drugiej połowie okt-esu tuczenia wcale ich
nie dawać. Wody ze zwirem nigdy w sta·
jence brakować nie powinno.
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Warszawa, dnia 29

Października

(11 listopada) 1904 roku.

Fig. 2. l Paltocik dla dziewczynki od lat 7 - 9.
Fig. 1. Okrycie z peleryną.
Fig. 3. Peleryna zimowa dla panienki wieku lat 10 -

O P l S RYC l N.
Fig. 1.

Okrycie z peleryną.

Długi luźny sak z ciemnej welny angiel-

skiej, l~kko podwatowany i podbity cieplą

Rok IV.

=====================================

wełnianą materją, zapięty na duże guziki ozdobne. Brzegi ostebnowane jedwabiem. Paltot ten nie ma rękawów , tylko starannie wykończone wycięcia pach. Z pod
wysokiego, stojąco wykładanego kołnierza,
opada szeroka peleryna, naszyta aplikacją

12.

z sukna granatowego, wyste bnowaną bialym jedwabiem. Takaż aplikacja zdobi
wierzch kołnierza.
Fig. 2. Paltocik dla dziewczynki od lat 7--9.
Ladny ten paltocik, luźny zarówno z przodu jak i na plecach - kraje się z granato-
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Fig. 8. Kapelusz

Fig. 9. Kapelusz

krawat.

kołnierz

(Szczegół

do serdaka zakopiańskiego lit. a).

Garnitur z baranków krymskie

w ego sukna "Crewl",
niem z jedwabiu. Przód
rzędy guzików, u góry
wyłogami, które kączą się z
kładanym. 'Na ramiona i
lerynka naszyta dwa razy
ku pleców i na ramionach
ka w malą kontrafałdę,
szytą guzikami pateczką.
zakończone sztywneroi ma

Fig. 3.

lej wychodzi szeroka wstążka, opasująca
na środku przodu związana w sutą,

talj ę,

podwójną kokardę.

Fig. 6. Szlafrok przybrany koronkami.
ana nabufiaste,

Peleryna zimowa
wieku lat 1o-

Praktyczne, bardzo eJ
robi siiJ z czarnej lub burej
Brzegi ostebnowane jed
ty na trzy ozdobne guziki.
kaplur z sukna białego,
dwabiem, naszyty aplikacj ą
jak peleryna koloru.

banką .

e okrycie to
"Crewl".
przód spię
wykończa

nowany jesukna takiego

Fig. 4.
Uszyty z welny lub barcha -luźny, nieco powłóczysty szlafrok ten przybiera się
pliską oraz w~tążką. Zap ię
kryte. Górę
szlafroka zdobi szeroki kołnierz, zakończony
na przodzie ściętą śpiczasto r'~lbaną, ulażo
ną w formie żabota. Stan o~acza pasek ze
wstążki.

Fig. 5. Szlafrok dla

Fig. 4. Szlafrok.

Fig. 5. Szlafrok dla

Fig. 6. Szlafrok przybrany koronkami.

młodej

osoby.

mło

wełna kolorowa, szeroka koronka,
wstawka koronkowa składają
ten elegancki i strojny szlafroczek.
Przód gladki, kryto zapięty, przybrany ża
botem z koronki, plecy w talji kilka razy
drobno przemarszczone. Szeroki kołnierz
pelerynowy, tudzież dół rękawów objęte fal-

Lekka

tudzież
się na

ej osoby.

Szlairak z różowego lub Iękitnpgo barchanu bez podszewki, u gór zmarszczony
i przyszyty do szerokiego ka zka, pokrytego gipiurą kremową lub wyhaftowanego na
cienkim batyście. Na środku leców umieszcza się szeroką faldę, u góJ'}' Wszytą w koł
nierz razem z szlafrokiem, n dole zaś rozpadającą się w niewielki trel Z pod faldy

Fig. 7. Suknia domowa.
ZLObiona z granatowego barchanu lub
flaneli w deseń, suknia ta sklada się z glad·
kiej spódnicy i bluzki ujętej w talji wąskim
paskiem aksamitnym. Góra spódnicy lekko
przymarszczona, dół naszyty pliskami, objętemi z obu stron wypustką tego koloru
co deseń sukni. Takąż wypustkę wszywa
się w brzegi fałd, pokrywających przód
i tyl bluzki. tudzież brzeg rękawów wymarszczonych w drobną bufkę. Dół rękawów
obszyty w wąski mankiet zapinany.
Fig. 8.

Kapelusz i krawat.

Kapelusz i krawat futrzany. Krawat dłu
gi na 40 cm. zrobiony z futra foki, objęty
futerkiem z królików i przybrany ogonkami.

Fig. 9. Kapelusz i

kołnierz.

Kapelmz i kołnierz z futra króliczego
przybrany frendzlą jedwabną i ogonkami
czarnem i.
Do numeru niniejszego dolączarny formę
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Fig. 7. Suknia domowa.

bibułkową.

(Szrzegól do serdaka zakopiańskiego lit. b.)

Śprzedaż na rozpłaty miesięczne l za gotówk~.

konkursowy Antigorset Platinum

!u

odznaczony 1-szą nagrodą i listem pochwalnym nR
konkursie "DOBREJ GOSPODYNI~ 1904 r. i uznany przez komitet konkursowy za odpowiadający
wszelkim wymaganiom hygieny l estetyki,
poleca w różnych kolorach po cenach możliwi e
umiarkowanych, jako to:
Drill rb. 4 kop. 85; batystowy rb. 6 kop. 50; tiulowy rb. 7; batystowy jedw. w deseń rb. 9.
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"BOSTON"

Wyłączna sprzedaż w Magazynie Naczyń
Kuche'Młych i Gospodarczych

Specjalna Pracownia

Zabokrzecki i S-ka

Gorsetów nieszkodliwych

nBIGIIIAu

Marszałkowska

.N2 124, (dom Rosja).
CENNIKI NA ŻĄDANIE FRANCO GRATIS.

Warsza w a. Senatorska .M!. 32.
Zlecenia zamiejscowe wysyłamy akuratnie za zalicz. pocztowem, doliczając za przesyłkę 50 kop.
Przy zamawianiu trzech lub więcej sztuk prze. . .. .
sylka na nasz koszt.- Do obstnlunku należy dolą·
pOdWiąZki
hIQiemczne czyć miarę w jednym z niżPj wymienionych sposo·
po 50, 75 kop. i rb. 1.25. bów: A, B lub C. Sposób A) numer noszonl'go
~~ł;;i;)l!!or:setu; Sposób B) wyrnilu szerokości jednej polowy noszonego gorsetu: w piersiach, talj i i biodrach
i Sposób C) pełny obwód biustu, mierząc będąc
ubraną w staniku -wokoło pod pachami na piersiach, obwód talji l bioder, mierząc również woko·
~~~=!)lo na staniku, i wysokosć boku od pach do taljl,
[(C
nic nie dodając ani ujmując.
335
Gorsety życzeniu nie odpowiadające zamieniamy na nasz koszt.

Nowość!!

N

Poręczenie }'iśmierme za trwałość i
trzymalość.
Nowy ulepszony system
żymaczek Amet·ykańskich.

NAJTAŃSZA FABRYKA CUKIERKÓW
Czekoladek, Karmelków, Herbatników i wyrobów Pralinowych

K.

Wiśniewskiego Złota

35
40
40
50
25

poleca wyborne herbatniki z najlepszego marcepanu funt
Ciasteczka kremowe deserowe . . . . . . . . .
Pudelko funt. cukierków od . . . . . . . . . . .
Karmelki kwiatowe . . . . . . . . . . . . . .
Wielki wybór pralinek z najlepszerui smakami naturalnemi.
Taniość lokalu pozwala sprzedawać 20% taniej.

387'

"Fenomen"

Crem do Czyszczenia metali

S.

a.-1i:ń.sk..iego

Dywany. Portjery. Firanki

w WARSZAWIE
Marszałkowska

Kantor:

8.
Nowy - Świat 41.

Skład:

POKRYCIA MEBLOWE, KAPY, SERWETY, CHODNIKI,

404

poleca Nowo-otwerzony
Skład
Mazowiecka M.12.

Warszawski Fabryczny

!! Ula naszych

Sprzedaż

417

Pań !!

Dywanów

detaliczna.-Ceny fabryczne.
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l

Pracownia Gorsetów
w rodzinie i

ZOFJA

społeczeństwie

Podręcznlk życia

praktycznello dla. dziewic polskich wszelkich stanów, opracowany
na podstawie licznych źródel swoj skich i obcych przez llieczysława Rośoiszew
sklego. W oprawie kartonowej rb. 1.50. W oprawie w płótno angielskie rb. 1.80.

[Skarbiec porad praktycznych dla Polek

wsz~lkich

stanów.

Na podstawie licznych zródel swoJskich i obcych opracował Mieczysław Rości
szewski. Cena w oprawie kartonowej rb. l kop. 70, w oprawie w płótno angielskie rb. 2.

P~dstawy

i1cia

r~dziDDegc

Krucza .N2 44.
3-ci dom od Alei Jerozolimskiej.
Poleea na sezon bieżący, najnows1.e fasony paryskie.
Ceny jak najprzystępniejsze.
Na prowincję uysyła za zaliczką pocztową.

l

P O L E C A:

Przez C. Wagnera. Tlóm. Białeck!l. - Cena rb. l, w kartonie rb. l kop. 20,
w oprawie w plótn'J angielskie rb. l kop. 50. Nakład A. G. Dubowskiego w Warszawie, Marszałkowska 91. Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Ubiorki dziecinne: palta, salopki, sukienki, garnitury dla chłopczyków,
bielizt ę, wyprawki dzierinne, czapeczki, kapturki. Modele zagraniczne.
Wybór wielki, ceny nizkie.

Chmielna 22
się

MOJKOWSKA
Panny do nauki

Nowo- wynaleziona maszynka "HAFTOGRAF" do artystycznego wyszywania, XX wiek, tak
bogaty w rozmaite WJnalazki, i dla pań przyniósł iścia
piękną nowinkę nHartograf", za pomocą którego każ

da z pań, bez poprzedniego przygotowania i żadnego
trudu może wyszywać na serwetach, dywanach, portjerach, poduszkach i t. p. rozmaite desenie. Robota
bardzo przyjAmna, nieszkodliwa dla wzroku, nie męczy or~anizmu. Za pomocą "Haftografu" można wyszyć w godzinę więcej niż ręką przez cały dzień. "Haftograf" zagranicą tak jest rozpowszechniony, że prawie niema domu, gdzieby go nie używano. Stanowi to bardzo przyjemną rozrywkę.
Cena z przesyłką rub. 4 kop. 85, za zaliczeniem 10 kop.
drożej . I Ilustrowany sposób użycia dołącza się bezpłatnie.
Plękne desenie w rozmaitych kolorach do haftu poauszek po 20, 25,
30 i 40 kop. sztuka, do haftu dywanów 40 kop. Prosimy się przekonać . Nie
dla zarobku, lecz dla próby wartości "Haftografu" wysylamy fantazyjny
deseń w cenie 3 rub. na prześliczną poduszkę wyhaftowaną na dobrem kolorowem suknie.
Prosimy O odwołanie SlQ na niniejsze pismo.
256

J. FRANCUZ, Królewska
Redak1.or l Wydawca:

łqulp

Nł

u.

49 B. w Warszawie.

-.a~eukł.
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Modele Kapeluszy, Kapotki, Kapelusze angielskie

Przyjmuje

Niespodzianka· dla Pań!

róg Zgody.

kapeluszy za

opłatą.

Karmelki
w Warszawie

ul. Zielna 21.

SZKOŁA RĘKODZIELNICZA

CECHOWA DLA KOBIET

~n•ypoll

282

H~ZittiiERY .. tti~(JZYŃ8RIE~
w Warszawie dawniej Mazowiecka 11, obecnie Ś-to Krzyska 31 m. 7.
Przyjmuje pensjonarki, przychodnie, ną różne rzemiosła; kwalifikuje na
nauczycielki robót. Uczennice otrzymują patenty szkolne i świadectwa cechowe.

Drllk .Ga1ety RolniczeJ" (W. Mu•telelf1csa). Zlot& 24.

Aoa1o.1no

386

Bapmau 25 0&Ta6pa 1904 r.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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tuczenia należy zachowywać
w stajence czystość powietrza i ściółki, ponieważ pora tuczenia jest okresem chorobowym, w którym gęsi łatwo zapadają na
choroby pomorkowe.
R. S.

'V czasie

Zachowanie ś w ieżej kapusty na zimę.
Wy~opać rów mniej więcej na 20 cali
w mieJscu suchem, najlepiej piaszczyslem
i poukładać w niem średniej wielkości ścisłe
główki ka~usty korze~iami do góry tak jedn~k, .aby s1ę z sobą me stykały, i przysypać
ziemią suchą, c.zystą na 6 cali grubo. Gdy
mrozy nastaną, przykryć grubą warstwą
suchy~h liści. Tak zachowana kapusta tnva
do maJa! .a pod~zas ,zimy, z łatwością można
odkopac 1 wyb1erac kapustę częściami.

L K. D .
Kapusta kwaszona.
Najlepsza jest parzona, aby jednak po
kwaszeniu byla biała, trzeba, by w głów
kach leż3;~a. czas jakiś, obrana tylko z pierwszych hsc1: Beczka d~bowa po-winna być
wyparzona 1 wyszorowana, w przeddzień roboty .. Je~li. kapustę urządza się na sałatę,
to naJlepleJ w baryłce po winie. Uszatkowaną kapustę sypać przetakiem do becz~łki, J?~zesyp_uj.ąc za każdym razem garscią soh 1 uwazaJąc, aby nie przesolić bo
będzie miękka. Kminek zawiązać lub' zaszyć w kilka woreczków i te rzucać mię
dzy kapustę, gdyż kapusta przesypywana
kminkiem żołknie.
Każdą warstwę kapusty sparzyć ukropem wociy, która powinna się warem gotow3;ć. Nie ~rzeba niczero innem, tylko rę
kami upychac mocno. Postawi ć w temperaturze 12-14° R. G~y zacznie fermentować, przetykać kijem aż da dna, aby goryc~ wychodziła.
Po 8 -lO dniach, gdy
nabierze przyjemnego kwasku, a nie czuć
już będzie goryczy, zrzuciwszy wierzchnią
warstwę - przykryć czysteru płótnem, przylożyć denkiem i kamieniem i wynieść do
piwnicy. Przynajnmiej raz na tydzień
plótno powinno być przepłukane w czystej
wodzie, a kapusta zawsze uciśnięta; nigdy się wtedy psuć nie będzie i do wiosny
zachowa stnak wyborny.
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Kall carbon.

5.

Extr. Huld. Qulllajae
10.

Rekomendacja pracy.

PrzBplsv iulinllrnB,

Rp. Splrlt. rectlf.

t Sobot a . l. Folewka z wina, ma.ionez z ryby, karp na szaro, o:nlet z konfiturami.
2) Zupa kartoflana, jaja twarde w chrzanie śmie
tanowym.

~allczr c i e l~a z patentqm. gimnazjalnym - posiadaJąca ~redn.1l\ konwer~acJę francuską, niemiecką 

poszukuJe mteJSCa. Muzyka początkowa.
. Oso ba starsla, dobrze wychowana, znająca dobr te
Język francuski l niemiecki - poszukuje miejsca
na.!Jczycielkl lub do towarzystwa.
Freblanka, zdolna doświadczona z dobrem! świadectwami, poszukuje miE~jsca.
'
. Rol nik .doświadczony! :G wyższem wyksztalcenhm
1 dobrem! rekomendaCJami, poszukuje posady rżll,d'
cy lub administratora.
. Gosp.odynl w średnim wieku - praktyczna, zna·
jąca stę na kuchni wyjedzie zaraz.
Ogrodnik w śr~dnim wieku, żonaty - wyjedzie
zar~z. Zakrada t prow adzi ogrody i chmielniki.
uW!adectwa bardzo dobre.
o.orod.nik. kawaler, znający dobrze swój zawód,
posia.daJący chlubne świadectwa poszukuje posady.
PenSJa od 300 do 360 rb.
Zwracam się z gorącą prośbą do Szanownych
Ma.tek o zare~o~end.owanle .bony po.lki, mlodej, zdroweJ, skromneJ, tnteltgantn.eJ, latwEIJ w pożyciu. Wymagana .d~bra kouwersa~Ja fra.ncuska, szycie oraz
do?re swtadectwa. ZaJmowac się będzie jedną
dzw.wc~ynkę czteroletnią: Adres: Klopotowska, st.
Pamutmo Kurs. Ch. Sew. dr. żel.

M. S. Do wycierania wlosów.
Dr. Lt"ter.
Mira. Drażniących środkó~ stosować nie wolno,
albowiem recydywa przebyteJ choroby skóry latw_o
mogłaby J;>OWStać. Proszę wcl~rać w skór~ prz~>pt
saną maśc ~wa razy w tygo.dnm, .a z koncern ty ·
godnia umyc glowę w cieple] wodzte i. my~tem n~
ftolowem D· ra Eichho!Ia. Wlosy wymerac nalezy
w miarę potrzeby plynem wyżej .PrL.episanym. Po
miesiącu energicznie faradyzowac skórę na głowie
(po 15 minut dziennie).
Rp. Thiol. Jlqutd.
Extr. chtnae
aa l.
Resorbini
30.
l\1. f. ung. S. Do wcierania
Dr. Lt'ster.
Ada. Proszę ćo wieczór naparzać twarz, po pa·
rówce ochłodzić wod~~t wystałą z do~atkie~ bora~su,
a przed spaniem l~kko posu;tarowac mieJsra z,aJęte
pryszczykami przep!sanl\ ~asclą, którą przaz noc
na twatrzy zostawtc nalezy .
Rp. Resorcini
Tbigenol.
aa 0.5
Resorbin.
Vasel. alb.
aa 15.
Ungu. Zinci benzoal.

5.

M. f. ung. S. Zewnętrznie.
Rano i IV południe zmywac twarz eiepła, wodą

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
NajmocniAj przepraszamy niektóre uasze Czytelniczki za wyjątkowe tym razem opóźnienie porad
kosmetycznych. Mamy ua1zieję, że z. Panhl ;;.
chą wybaczyć to - zawsze chętnej na ich uslu<>i
Redakcji.
~

Nadmierna wydzielin a potu.
Ni~jasna blondynk.a. Nadmierną wydl!iellnę potu
rąk 1 nóg usu n stę Skuteewie lll.ydlem płynnem
formalln~we~. Za P.omoc.ą male~ Ilości wody wyt~_Varza się ptanę,

wc1er.a Ją w dłonie (g~zbletu ręki
me nacierac) l zostawia przez dziesięc minut na
sk~r.ze, po~zem zmyw.a się wodą z dodatkiem octu.
J~sh wydzielany pot Jest zimny, stosuje się do mycia cieplą wodę, w przeciwnym razie zimn~~t. Po
osuszEinlu skóry należy wcierać "Bromtdrolw (w
proszku) lub proszek tannoformowy Krewella za
pomocą ,waty. Mydła uniwersalnego niema, musi
ono byc zastosowane. ~o. ~arunków skóry. Sla!>y
rozczrn płynu na pojasmeme włosów nie sprowadza siwizny. Plyn, podany w poprzednich nomerach
.Dobrej Gospodyni~, przyrządti każda apteka.
Dr. Luster.
L. K. D .
P. Z. B. Pro~zę wcierać trzy razy w tygodniu
Pieczeń barania.
przepisaną maśc a raz w tygodniu ciepłą wod~~t
Po wyjęciu pieczeni baranięj z octu i mydłem antrasołowem umyć głowę. Po miesiącu
stosowania powyższej procedury konieczną będzie
lub ziemi, przed upieczeniem trzeba .ią moc- faradyzacja.
no natrzeć bardzo roialko stłuczonym jalowl'łp . Extracti chinae
Balsami peruv.
cem, aby mi a la smak sarniej pieczeni.
aa 0.5
Lubt'cz.
Resorbln i
30.
M. f. ung. S. Zewnętrznie .
,
Dr. Luster,
DYSPOZYCJA OBIADOW
Swier zb u dzieci.
H. S. Wobec tego, iż wszystkie dzieci, w domu
na caly tydzień.
przebywające, cierpią na świerzb, przypuścić naJezy, że przyczynę cierpienia wywołuj!\ wplywy
N iedzie la . 1. Zupa z jarzyn, polędwica z ma - zewnęt,rzne lob też pokarmy. Z pokarmów wywołać
moga, sw~erzb: herbata., kawa, sery, trufle, ryby,
karonem, perliczki z sałatą, galareta .z wina.
wędliny 1 t. d. Radzilbym stosowac kąpiele letnie
2) Rosół z pasztecikami, prostę pieczone z kaz dodatkiem wyciągu świerkowego,. a na noc popustką, suflet cytrynowy.
smarować skórę przepisanym płynem.
Ponie działe k. l. Zupa szczawiowa, pasztet
ze zwierzyny, huzarska pieczeń z satt~tą., ciastka
Rp. Olei llni
Aquae calcis
owocowe.
2) Krupnik polski, zając z buraczkami.
.
aalOO
Wtor e k . 1. Zupa pomidorowa, sztllka mięsa
Acidi carbol.
zapiekana barania piecżeń z salatą, krem palo~y.
Aqoae lauroc.
:l) Czer~ina z kluseczkami, cielęce sznycl'l z Ja·
aa 2.
M. S. Zewnętrznie.
rzynaml.
S r od a . 1. Zupa cytrynowa, ~óżdżek w naleWewnętrznie zażywać należy:
śnikac.b, sarnia pieczeń z sałatą. Jabłka opiekane.
Rp. Natr . salicyl.
2.
2) Grochowa zupa, kiełbasa z kapustką.
Czw a rtek. l. Barszcz z u~zkami, vinegl'et~e
Aquae
z cielęcej główki, indyk z sałatą, kram pomaran·
100.
M. S. Trzy razy dziennie po łyzeczce
czowy.
kawowej.
Dr. Luster.
2) Rosót z kaszą, zrazy z kartofelkarni
t Pląte k. 1. Zupa z lina, sandacz z wody
Tłu ste wło sy
z masłem, karasie pieczone z saltt.tą, planka wa.Uczy!lić puszys.tc:nt" można, wycierając je gąb
niljowa.
.
ki\, zwilzooą w nizeJ podanym plynie:
2) Zupa grzybowa, ryba smażona z borówkami.

i OJJdłem boraksowrm Bergern..
l\fleko ogórkowe zbyteczne, praparat U:nny !' St.
Pani przeciwskazany, pudru st.an,owczo uzywac nie
wolno. Skórę na głowie napaJac d~a razy w tygodniu olejkiem sesamowym, a z koncern. tygodnia.
umyć glowę w cieplej wod.zie z do.datkte~ sody
1 mydlero petrosulfdlowem Bergera. Po umy~tU gło
wy wytrzeć wŁosy gąbką zwilżoną w spirytusie.
Skórę na glowie naJeżaloby po dwóch tyg?dniach
stosowania powyższego przepisu faradyzowac. Wło
sy na czole usunąć dalyby się prąciem galwanlcZ"'
nym radykalnie. Procedura dNgotrwala i ~o.s'l.t~wno..
wewn!Hrźnych preparatów pr.~;eciw otyłoset nte radziłbym używać. Przepisu :tablegów ze~nęt,rznych
dać nie mozemy, albowiem organizm musi byc przed
rozpoczęciem leczenia skrupulatnie zbadany.
Dr.

!Ałster.

Maritana. Przyczyni\ wypadania wlosów jest u Sz
Pani cierpienie, wymleolon~ w liście. Radtlibym zasięgnąć porady specjalisty chorób wewnętrzny?b,
a lokalnie, po usunięciu łupieżu za pomocą . napaJania ciepfą oliwą stołową i mycia (naprzem1an) glowy w cieplej wodzie i mydlem ~n~rosolowem, ~ner:
~icznie proszę skórę na głowte far~dyzowac (lo
minut dziennie). Cena aparatu wynosi 30 rb., do
nabycia w Warsztt.wle u Kllmeckiego, Niecara 5.
D.

!Ałster.

Julj a w. "Pulcherin" jest aparatem do faradyzacji. .Pulcherln~ l "Leclthol" Riedla ~ą do naby·
bycia u Klla..ecklego w Warszawie. Preparat Un·
ny nie może być u <ażde~o st'lsowany. Prostmy
w tym kierunku o informaCJI'.
.
Za7.y .vanie Leciholu wpływa na tycte.
Dr. Luster.
P. A. R. 'rodka uniwersalnego przeciw wypadaniu włosów niema. Jeśli córka bawi obecnie w Krakowie, byloby dobrze zwrócić się do specjalisty
chorób wlosów.
W. S. Maszynka z :przyrządem do elektry~znego
masowania sluży do leczenia bólu głowy, rotgreny
l t. d.

Słód jako pokarm dla dzieci.

Sfód jest dla d.~;lecka pokarmem
zdrowym i posilnym . .Mówimy o dzi~cku normalnem,
nie cierpiącem na zaburzenia trawienia . W razie
niewłaściwego funkcjonowania organów pokarmu·
wych, szczególniej przy wzdęciach i fermentacji
w kiszkach nie można dawać słodu . Stodu dzieciom
młodszym niż 3 miesiące dawać nie nalezy.
Dr. Kowteh.
W sprawie hodowli.
Szan. d z ierżawczyni z pod Warszawy.
zkoda,
że Sz. Panl nie podala w swym liście adresu i nazwiska, gdyż to ułatwiloby mi odp:>wiedź szczególniej w kwestjach na prywatnie dotycząc ych. Ponieważ dala mi Sz. Panl możność jedynie odpowiP dzenia w "Dobrej Gospodyni", na. którą się Sz. Pa.ni
powołuj~, przeto odpowiadam, że najzupełniej racjonalnym Jest zamiar polepszania rasowości kurników, gdyż tylko dorodny, szybko rosnący a nieśny
drób może się opłacać w warunkach, w których
wszystko albo za gotówkę się nabyw \, albo za go·
P. J. Tyszko.

tówkę spieniężyć można.

Upraszam o szczere i otwarte, nie anonimowe
zwrócenie się do mnie, a o wszystklem szczegółowo
odpisać będę mogla.
Irena Ryx.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Ochrony niżej podane
nastaniu mrozów.

Pp. A. Banisławska w Koniecpolu, A. Dybowaka w
Gródku. Żądane numery wystane. Nr. 35 wyczer-

Choroba

p~ny.

Pożywienie

cząbru

indyków.

dyfterytem

ogt·odoroego, piołunu i pokrzyw,

pełzającego

P. H. Miohniewi ~ z w Białymstoku . Pasy ochronne
papierowe, zabezpieczające drzewa od pełzających
owadów, posiada skład apteczny pod firmą S. Wyrzykowskiego, Ś to- Krzyska Nr. 2G w Warszawie.
Pasy takie mają szerokości 70 cm. i skręcane są
IV rulony. Rulony kraje się podtużnie na paski
20 cm. i\1etr papieru karbowanego kosztuje 10 kop .
Przy krajaniu pasków zwracać nal eży uwagę, aby
przez uciskanie nożyczkami nie pozatykać dolnych
wylotów kanalików, a owiązując silnie sznurkiem
.u góry, pota c iskać wierzchołki i zatamować przejś cie na drugą stronę paska. Górny kranlec powierzchni paska smaruje się jakimkolwiek plynem
odstręczającym owady. Gdy nastaną przymrozki, pasy ochronne należy zdjąć i z cala, zawartością spalić. Cenę karbowanego papieru na pasy ochronne
wskuż e p. Wyrzykowski.
Zada.nle pasów papierowych częstokroć zastępują
opaskami z mchu łąkowego albo poprostu przez owijaniA gałązkami, które j e dnakże muszą być odpowieduio mocowanA do pni. luzie tu o ułatwienie
do stępu owadom do załamów ga~gana o l dolnej
strony i zamknięcie komut.ikacjl po za gałg a n .

J. B.

świń.

Praczkę, utrzymującą

rego od

czworo dzieci l

dłuższego cza~u.

Szwaczkę z dwojgiem
Mąż w woJsku.

dzieci i

męza

cho-

matką staruszką.

Wobec coraz większego zainteresowania, które
ziemian pr1edsięwzięcla meljoracyjne, :.~wracamy uwagę na bros:.~urę

świń.

budzą wśród

Nie podaję opisu tych chorób, ani środków Z'\radczycb, gdyż opis ich byl przezemnie podany
w Nr. 46 i 47 "Dobrej Gospodyni" w roku zeszłym,
odsyłam więc do takowego.
W "Podręczniku" moim wydanym w roku zeszlym
nakładem "Gazety Rolniczej" opis tych chorób mieści sie na str. 44 i dalej części I-ej podręcznika
"0 chorobach pomorkowych". Podręcznik ten nabyć
można w trzech częśc!acłJ w Hedakcjl "Dobrej Gospodyni" lub "Gazety Rolniczej" - cena 3 rb. za
wszystkie trzy c..:ęści.
L. Buczwiński
(lek. weter.)
P. Blażewicz w Hołynkach. Za prenumeratę od
Sz. Pani nal e ży się nam do końca roku 2 rb. t. j.
za III i IV kw.

które się wszędzi e znajduj ą na miedzach, po ro wach, ląkach i t. d. Zaleca się także siekany ko rzeń marchwi i buraków.
R. S .

Pasy ochronne do drzew od
robactwa.

palone po

P. Tyszko w Usmaniu. Z przBsłanego opisu choroby padlej świni oka.zuje się, że chorowala na
jedną z form "panującej choroby świń" a mianowicie najczęstszą jej forme Róźę Awiń, pro ięta zaś
na inną formę tej choroby zwaną zarazą świń albo

P. M. Nawrocki w Ząbko1oicach, Oprócz podstawowych artykułów, slużących za główne pozywienie Indyków, mianowicie kukurydzy, pszenicy,
jęczmienia, owsa, otrąb ps ·ennych, kaszy jaglanAj,
jęczmiennej, tatarczanej, ziemniaków z dodatkiem
zieleniny (kapusta biała, liście buraków białych,
sałata, nać cebuli, koniczyna, seradela, lucerna, zielona ozimina), powinno się używać - zwlaszcza w
pierwszych miesiącach az do wykorałeola się brodawnika,

także muszą być

"BIURA MELIORACJI

419

ich

wpływ

ROLNYCH

i znaczenie"

Cena 25 kop.

Skład Główny: Księgarnia

Naukowa w Warszawie
i F. Nowicki'lgo w Częstochowie
oraz wszystkich iunych księgarniach krajowych.

Dr. Leon W ER Nl C

Grottger.

Dermatolog (choroby skórne)

P. S. Bobnowska w Olchowcach. ,,Szkota szlachcica polskiego" wyslana pod op:r.ską poleconą.

do godz. 9-ej rano i od 4-ej do 6-cj wieczór
ul. Boża N!! 20.
367
~
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...............................

O P I AR Y.
P.

Łozińska

(st. Koreltcze) dla biednych kop . 50.

Polecam1 miłosier~ziu ~zan. Clfłelniczet i CZJtelnitów.
Biedną ociemniałą Gajewską, pozbawioną
żyjącą na lasce obcych ludzi.

rodziny,

fRBŚĆ: Umilowanie pracy. - Cierpliwość. - RóżLe wiadomości. - O uporządkowaniu ogrodów wiejskich. - Pędzenie szparagów. - Cieillne Brahmy.
Rady i wskazówki. - Przepisy kulinarne. - Dyspozycja obiadów. - Rekomendacja pracy. - Odpowiedzi redakcji.- Ofiary. - Polecamy miłosierdziu Szan.
Czytelniczek i Czytelników. - lteklamy. - Ogloszenla. - Dodatki obajmują: - Opis rycin. - Cień Chopina. - Dziwne lo~y. - Z podróży po Krymie.
Ba.ronowa von Hermansdorf. - Liścik. - Basia. - Pod okrętem. - Książki nadestane. - Ltóżne wiadomości. - Sprostowanie.

BIURO NAUCZYCIELSKIE

Kaucjonowane Biuro Nauczycielskie

l.

ZALĘSKI

Ilu~S\{\~J

przeniesione z ul. Berga na ul. MazoNl! 3, teł. 4214 polecił: nauczycielki, nauczycieli, bony, sprowadza
Francuski z własnego biura w Paryżu.
wiecką

poleca nauczycieli, nauczycielki, bony
Polki i cudzoziemki, panny służące .
WARSZA WA,
198

Najznakomitsze ulepszenie XX wieku!

Marszałkowska.

Nr. 79-9.

K8łęgarnia J. Fiszera, Nowy-Świat 9
w Warszawie- zaleca dzieła pedagogiczne Reussnera do bardzo prędkiej i
najłatwiejszej
nauki Języków Obcych
bez nauczyciela z objaśnieniem wymo·
wy l z kluczem, pod tytulem:
Polsko-Niemlecki kurs wstępny
1 1
~ (Elementarz) po kop. 5, 12, 24,
~ i 40;- kurs I-y kop. 80,- kurs
1"1'\ li-gi rub. 1.60.
\1.1
Rusko-Niemiecki po kop. !i, 12,
24, 40 i 2.20.
Polsko-Francuski kurs 1-v kop.
C) 1.20- kurs II-gl kop. 3.2Ó.
~
Gramatyka Polsko - Francuski
p...i kop. 1.20.
Wypisy Francuskill kop. 80.
Polsko-Angielskl kurs 1-y kop.
75- kurs ll·gt kop. 1.20.
Amerykański Przewodnik kop.
~
10, maly kop. 5.
l.V
Polsko-Ruski Elementarz po kop.
rll 5, 12, 24, 40; -kurs lszy kop.
IJ.i 1.40;- knrs II-gl kop. 1.80.

Kwiaty artystyczne
TYLKO U

77

WANDY SIWIŃSKIEJ
Krakowskie-Przedmieście

61.

N

Każda oszczędna gospodyni
winna mieć mój cennik, który wysalam
franco l gratis.
297
S Z. S Z E N K 11 A N,
Wanzawa, Marszałkowska Nr. 53 a.

Pralni "CAl.4 PAR4" Johna Agentura Warszawska Wyrobów Fabryki
Akc. Tow. J. A. JOHN Warszawa Zielna Nll 4. Ilustrowane Cenniki wysyła się
gratis i franco.
207

Rewieńska

Q

S

Ludwika

skarpetki, dziecinne kolana
potrójne. Nadrabianie 25 kop.

Pończochy,

Chmielna 33 m. 19

Michał JASIŃSKI i S-ka

411

Warszawa, Krakowskie-Przedmieście ;M 7.
Specjalny sklad maszyn l przyrządów mleczarskich urządza maślarnie i udziela wszelkich wyjaśnień r wskazówek fachowych.

Tasiemka "Faworyta"
Z powodu nagromadzenia. się srtykulu sprzedajemy tasiemkę "Faworyta"
detaliczni'! po kop. 3 za łokieć. Hurtowym odbiorcom znaczne ustępstwo.

Reprezentacja szwedzkich centryfug do mleka
•• 9 'T E

.A.''

system talerzykowy
391
Nowa centryfuga "Svea" jest najlepsza, centryfuga, do mleka a pod względem konstrukcji i
trwałości przewyższa wszystkie znane dotąd systemy.
!l Cenniki ilustrowane na żądanie 11
_

325

u

~
l

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

Józef Gu~waczewsti i S~
Warszawa, Warecka 10, fel. 103J

!ZWRÓĆCIE UWAGĘ!
To·warzyst~To
._

Gebethner i Wolft'
Krak.-Przedm. 17.

.!Jo '

Reprezentanci

,,E K O • O M J A''
w

Zapotrzebowania

kowicie.

adresować:

Towarzystwo EKONOMJA w Łodzi.
!!

Szczegółowy

'1

nasz cennik patrz w N! 36 i 40 !!

l

fabryk:

J. BWtlmera w Lipsku,
Chickering and Som w Bostonie,
Gaveau, \
n
•
Pleyel, J w .caryzu,
Maleckiego tD Warszateie.
Farrand et Votey tD Detroit, Misch
Doherty to Clinton, Canada
49 Teofila Kotykiewicz tD Wiedniu.
The Aeolian C-o, Ne10- York.
Br. Biegier, na Slqzku Austryjackitn.

Łodzi

podaje do wiadomośei swoim licznym odbiorcom, że otrzymało
wielki wybór czapek zimowych męskich, kapeluszy damskich,
mufek, gorżetek (kołnierze-szale) z zagranicznego, błyszczącego,
mi~kkiego, puszystego futra im. fok, zupełnie nie różniące się
wyglądem i miękkością od prawdziwych drogich fok,
wysyla
się po otrzymaniu zadatku lub należności każdemu, życzącemu
mieć elegancki fason ostatniej mody.
Czapkę męską za rb. 5 kop. 50.
Kapelusz damski z szerokim zagiętym rondem ostatniej
mody paryskiej za rb. 5.
Elegancka mufka na je d wab. lub futrzanej podszewce za rb. 4.
Gorżetki, elegancki fac-on od 4.50 do rb. 12.
Przy obstalunku prosimy p rzesłać wymiar obwodu głowy
w centymetrach lub też miarkę papierową. Prosimy również '
o poinformowanie, czy kapelusz ten jest dla młodej panienki
czy też dla osoby starszej.
Obstalunki wysyła się natychmiast akuratnie, zapakowane
w eleganckiem drewnianem pudelku.
Zapakowauie i przesyłka na koszt firmy. Do Zachodniej
Syberji i Turkiestanu dolic·za się 5% a do Wschodni ej Syberji
10% od sumy obstalunku. J eśl i się roś z wysłanych rzeczy nie
podoba, przyjmujemy napowrót, a pieniądze zwracamy cał- 1

następujących

Fortepianów
i pianin
Melodykonów,
.AeoUanów 1. Pianol
Organów kości.el!nych:

Wydawnictwo Gebetlmera i lVolJfa
KACRODZONA

2

l
423

WIELKlML MEDALAMI
S RE BRNEM I na Wystawach Kucharskich

""" 'N' a.rsza.-w-ie i Lod.zi.

oraz

Zasz~zytnem

poleceniem na Wystawie Hyglenicznej w Warszawie

NAJ.NOWSZA 1\UCHNIA
WYTWORNA i GOSPODARSKA
ulożyla

Marta Norkowska

zawi~ra 1032 przepisów gospodarskich

z uw.t~lę.fnieniem kuchni jarskiej, z ilust.rac]ami, wzorr nakrycia stolu, sposób ogólny. po~nwan~a przekąsek i potraw, 70
wzoz ów "Menu skromnych l wyst.awnych ŚDI!ld!ln, obzadów i kolacji na kazdą
purę roku i t. p.
W ozdobnej okładce, str. 420 większego formatu. Cena rb. 1.80 w kart.
rb. 2. Przesyłka pocztowa kop. 30. Do nabycia we wszystkich księgarniach .

AP. KOWALSKIEGO

"K L A W l O L"

(wynalazcy "SUDORYNUU od potu)

408

aptekarza w Warszawie, Graniczna 10,

KNURKI
wielkiej,

białej

rasy angielskiej są jeszcze w niewielkiej
liczbie do nabycia

ZAKŁ.~.Z\DZIE

1. Ryx w

\\S \1 'łł

"

BEZ BÓLU

Q\) C\ S\{\

brodawki, skórę zgrublalą na piętach 1 podeszwach.
C. płynu 30 i 50 k., plastra 35 k. Wysyła się za zalicz. 110 k.: klawiolu
za 80 k. albo klaw. l sudor. za 80 k. Żądać wszędzie. Nie kupować pomimo zachwalających ogloszeó, preparatów naśladowunycb. '
.....

HODOWLANYM

l
e

b

Gimnastyka :f:~~~~ ~só~~ła~v n~~~

Prażmowie

dzielę

lekcje

tańca. Zakład

Heleny Ku cz a l s k i ej
Moniuszki M. 9.

398

Pe>kói
d

~--------·-----------------~

Jndyki

Solońskie (francuskie) i Amerykańskie

hodowane na swobodz ie, niezwykle wytrzymale na zimna
i niewygody, jednem słowem zahartowane i nieuh•gające tak
częstym chorobom pomiędzy indykami, są jeszcze w niewielkiej liczbie do nabycia

w

dla jednej
osoby z
całkowitem utrz} z:naniem. Fortepian
4.:.8 na miejscu. Zórawia ~ 6 m. 3.

Zakładzie Drobiowym l. Ryx w Prażmowie
poczta Grójec, gub. Warszawska.
425

".....------------------------·----·--~~

JJzimy Żyeia

Pismo ilustrowane traktujące o Spirytyzmie, Magnetyzmie, Jasnowidzeniu,
Telepatji, Somnambulizmie, Okkultyzmie, Teozofji i wogóle o mal:o znanyrh
zjawiskach przjrody z dziedziny psjchologjl. Zamieszcza popularnie pisane
artykuly naukowe, jak również, ogromnie Interesujące powieści o róznych faktach nadzwyczajnych, dostarczane Redakcji z kraju l z zagranicy, ilustrując je,
w miare potrzebr..
"·DZIW Y ZYCIA" doblegają 3-go roku swego istnienia. Prenumerata ich
Wjnosi:
w Warszawie kw. rb. l pól. 2 rocz. rb. 4.
Pocztą
" ~ 1.25 " 2.50 " " 5.
429
RedakcJa w domu M. 5 ul. św. Krzyska. - -

ftfORI\~10R

przez cały świat
uznany naturalny śro9ek
do czyszczenia ZĘBOW,
łączy w sobie wszystkie
przymioty niezbędne do
racyonalnego czyszczenia
i pielęgnacyi zębów oraz
jamy ustn~J. - Pasta ta,
stanowiąc wynik najnowszych badań naukowych,
celuje ponad wszysiki mi znanymi dotąd środka
mi dla pielę
zębów.

Portfelowy, astronomiczno· geograficzno -statystyczny, rachunkowy,
szkolny i ogólno adresowy z mapką
Królestwa Polsklego, oraz Kalendarzykiem, wyszedl świeżo z druku
nakładem autora Plato v. Reussnera
w II-ej edycji.- Ta maleńka broszurka, obejmująca 128 stronic uajdrobniejszego druku, w formacle 11X7
cm., dająca się wygodnie pomieścić w
małym pugilaresie, możą slużyć wszystkim, a szczególnie młodzieży szkolnej
za przewodnika i pomocnika nieocenionego.-Cena top. 25. Czysty zysk prze znacza autor na wpis dla niezamoż
nych, a pilnych uczniów. Gtówna qprte.
daz w kslęgl\rnl J. Fiszera, Nowy-Świat
N2 9 w Warszawie.
39!ł

L. JAWORSKA
Biuro Nauozyoielskie

Senatorska 10, miesz. 55
201

Leokadji MAX
Warszawa,

Karsułkowska

394

Nll120.

-

I
dawniej

piętro.

Elelańska

4.

Suknie, okrycia oraz ubranka
dziecinne gotowe i na zamówienie.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Oryginalne MASZYNY do SZYCIA

KROJU

SZIO~ł

S. Roszkowskiej, Złota

NQ

Ko=.pan.ja.

250

Kempisty Kasprzycki
Najwięcej

gwarantowane i najtanlej za
i na raty.
SPRZEDAJĄ MAGAZYNY:
WARSZAWA

3.

gotówkę

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

fowo-Sanatorskl 8.
od Trębackiej.
LUBLII

Krat.-Przadm. 198.
naprzeciw Ko-

!!50°j0 ta:n..iej!! sk~edp~!~ch

r/.1
.....,.
o
c;

Maszyny do szycia syst. Singera
Ręczne

. . . . . .
rb. 18
Nożne
. . . . . .
" 24
Nożne pierścieniowe •
" 35
Nozne centros7pulkowe
" 40
Gwarancja na 5 lat. Cichy i lekki chód.
Do nożnych maszyn dodaje się aparat do hartów. mustrowane cenniki gratis i franco. Sklad fabr. maszyn do szycia
·

l WysyŁka

B.

R

warszawa,

na

Marszałkowska

146

121.

prowincję za zaliczenlell! kolejawem po otrzymaniu zadatku rb. 10

Nowość.
}l

I N O "W I C Z

A B

BlURO

, erft kł

"

() " Korona

~~~

f

Ludwik W. Szwede
Senatorski!. 37, telefon 1728, Aleja Jerozolimska 35, telefo 3317.

ZAKLAD GALWANICZNO - BRONZO WNICZY

ele-

informacje, w za~resie mleczarstwa
SKŁAD

Nowy system
Wirówka do mleka

f

m

99

Maślarń, Serowarń

Porad~.

1!1 60% taniej

Sprzedajemy maszyny systemu Singera
ręczne rb. 16 - nożne rb. 22.

najlepsze i najtańsze aromatyczne mydlo '~ prosr.ku do prania bielizny, przedmiotów welmanych,
j-·dwabnycb i t. d. PERFEKT nie zawi~>ra chlorku
ani żarlnycb pierwiastków niszc:r.ących. Kto r:\z
PERFEKT sprobuje, ten innego my dla rlo prania
używać ule będzie. Wielka oszczędność na opale,
pieniądzach i pracy. PERFEKT myje wszystko: drzewo, szkło, metale az do He bru.
środek doskonały i hygieniczny do kąpieli. Sposób użycia na każdej paczce.

Mleczarń,

maneżowych, parowych,
ktro- motorowych i t. pJ

Kompania Kempisty Kasprzycki

l

Z. Rudowskiego

ręcznych,

dom W·go Kozerklewicza.

sprze.daż wszędzie.
~
MAGAZYN WŁAS ~Y O
Marszałkowska liG. Front 1·sze
239 piętro Telefon 1406.
Sprzedaż burtowa i dt~tallczna

~1LECZAR~KlH

Instalacje

KIELCE

ulica Dula K! 15.

(tłO

pod klerunkiem specjalisty

Cu Korona

ścioła św. Ducha

Maszyn, Narzędzi i Naczyń Mleczarskich

214
Kardaszyńskiego
w Warszawie, Krak.-Przadm. Nł 60, róg Bednarskiej. Telef. Je 4117.
Zaklad wykonywa wszelkie reperacje najbardziej zniszczonych metalowych
przedmiotów t. j. Biżuteryi zlotej, srebrnych przedmiot~w tak stolo~ych jak pr.ecyzyjnych, srebrzenie stolowych przyborów z dwuletmą gwarancJ~, reperacJa,
zlocenłe, bronzowanie żyrandoli, kandelabrów i wszelkich bronzów. Bieleole
t niklowanie samowarów, maszynek do kawy, rondli 1. t. p. ROBOTY KOŚCIEL·
KE najbrmlzlej zniszczone reperujfl dokl'arlnla, sumlennie l złoci w ogniu.

Lucyana

zaopatrzony stale w wielki wybór ostatnich
nowości

~adeusz Xowałski

~rylski

i i\.

WARSZAW A, Miodowa 4.

skład

Jedyny

w WARSZAWJE

Marszałkowska Ng 141.
Meble

Eau Vegetale (woda

w cenach rubli

Eau Ve. . ge. . tale

390

roślinna)
włosów

jest jedyny
środek rady2 kop. 50 bez szczotek
Sklad główny w maga-

kalny 1 solidny
i pu<illlka rb. 2,
zynie w. Kwiatkowskiego Bielanska róg placu Teatralnego.
Handlującym

zamawiające

listoumie

rabat.

zechcą nadesłać próbkę włosów

brania farby.

dla doklaclmgo do.
232

franco za zaliczeniem.

Dont Handlowy "B.

Popławski i J. Neufeld"

WARSZAWA,

ulica Zielna Nr. 12.

J:ledu\or 1 WydAwca:

na kolory: Chatalu,

Eau y eo·e
. . tale
n

liczną kli;entelę.
przeciw siwiźnie. Cena kompletu rb.
za przes,rlkę pocztow!\ kop. 50 drożej.

Osoby

wysyła pocztą

.m
~

poleca w wielkim wyborzfl
412
S POR T OW E Artykuły

najlepsza i najpewniejsza do farbowania siwych
Brun i Noir.
zjednala. sobie

assortyment kompletny

giętych

TH ONE T

Braci

413

fabryczny' mebli

&qułJI'

lir.

~tal.aawakł.

NOWO- OTWORZONY lA~ŁAD MEBlO«O- TAriCERSKI
Warszawa l Elektoralna l (vis a vis Banku Państw&).
397
Po!eca wielki wybór mebli najnowszych fasonów, do salonów, gabinetów,
buduarów, sypialni l t. p. Robota solidna. Ceny bard.:o nizkie.
Życzącym na raty.- Podejmuje si" robót na wyjazd.
Druk

"Gaze~y

.

RolniczeJ" (W. Mu$loiewle:n), Zlota 24 .

J[o11osa.o Uenypom Bapmaaa 27 OKTaGp.ll 1904 r.

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

