
Dział naukowy. 
O WYNALAZKU MYDLĄ. 

Niema chyba człowieka na kwiecie, wy- 
ją w.s/y ludzi dzikich, któryby nic miał w rę- 
kti mydła i nic używał go, czy to do mycia i 
oczyszczania swego ciała. czv też do prania 
bielizny. 

.Niewiadomo tupewno, kto i kiedy mydło 
wynalazł, ale bez wątpienia było ono znano 

już od bardzo dawna, gdyż znaleziono pełli* 
nac/ynia mydła bardzo dobrze zachowanego 
w Pompei i Herkulanum, dwóch miastach we 

W łoszech, które blisko dwa tysiące lat leżały 
zagrzebane pod ziemią. Zasypał je howient 
popiej 7. wulkanu czyli góry ognistej zwanej 
W ozu w iuszem, z której jeszcze do dziś dnia 
od czasu do czasu ogień wybucha. Xa ślad 
tych miast natrafił przypadkiem jeden robot- 
nik. kopiąc studnią w majątku wielkiego pa- 
na włoskiego jeszcze w roku 1713. 

Jest podanie, jakoby żona ubogiego ryba- 
ka we W łoszech, chcąc wygotować bieliznę w 

ługu, wzięła na ten użytek garnek ]>o oliwie, 
w którym znajdowało się jeszcze trochę tego 
tłustego płynu. X tego utworzyła się n*a dnie 
garnka masa gęsta, podobna do używanego 
dziś mydła, Niemcy utrzymują, że to oni wvi 

należłi mydło, jeszcze w pierwszym wieku po 
Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Mówią, że wy- 
rabiali je z popiołu drzewa bukowego i kozie- 
go łoju; ale wiadomo, że Niemcy o każdym 
wynalazku mówią, że to ich zasługa. Zresztą 
takie to już dawne czasy, że niepodobna wie- 
dzieć. kto pierwszy mydło wynalazł; zdaje się 
jednak, że Niemcy najpierw si zaczęli go uży- 
wać \v Europie. 

Z postępem czasu wynalazek ten stopnio- 
wo coraz się ulepszał, i dziś wyrabiają już kil- 
kaset gatunków mydła. Główne jednak są trzy 
gatunki: mydło szare, mydło białe czyli twar- 
de i mydło pachnące. Mydło szare robi się z 

łoju czy też innej tłustości i potażu; mydło 
białe czyli twarde — z łoju i sody; mydła zaś 
pachnące wyrabiają ze smalcu i sody. z olej- 
ku kokosowego i sody. albo też z olejku mi- 
gdałowego, czy gliceryny i sody z dodaniem 
d«* tego rozmaitych pachnideł. 

Jm mydło' jest twardsze, tem jest lepsze, 
bo mniej się zmydla. Pierwsi pozakładali u 

nas fabryki mydła Niemcy; |>odorabiali się o- 

ni na tem ogromnych majątków, bo któż w 

dzisiejszych czasach nie potrzebuje mydła! • 

Anglicy powiadają, że im naród jest ro- 

zumniejszy i porządniejszy, tem więcej mydła 
zużywa. Oni też sami stosunkowo najwięcej 
ze wszystkich narodów zużywają mydła, bo 
najuboższa rodzina wydaje tam parę złotych 
na mydło tygodniowo. 

Mydło przyczynia się nawet du zdrowia, 
bo myjąc niem swe ciało, utrzymujemy w czV-» 
stości skórę i drobniutkie w niej dziureczki* 
przez ktorew krew' się odświeża, wyrzucając 
z siebie pot ożyli parę, a przyjmując powie- 
trze. Idźmy więc za przykładem Anglików, a 

oprócz przyjemności, jaką będziemy mieli z 

ocliędóżnego zachowania ciała, uchronimy się 
im»że <*d niejednej choroby. 

JAK ROBIĆ MYDŁO W DOMU. 

Niejeden sobie pewno pomyślą! nieraz, 
jak to robią mydło i z czego? 

Otóż mydło może robić każdy, kto ma 

łoj. smalec, olej. albu inną jakąrkolwiek tłu- 
siość. Zanim powiem, jak się robi mydło w 

domu, może kto będzie ciekaw dowiedzieć się, 
jak je przygotowują w fabrykach. Oto bierze 
się łój. smalec, czy sadło, olej pafłnowy, a 

szczególniej kokosowy który jest tańszy o:l 
tłuszczu zwierzęcego. Mydlarze robią z drze- 
wnego popiołu i wapna ług, dodają soli ku- 

ohcmiej, tłuszczu i gotują wszystko razem; 
potem ową gęstą papkę czyli mas^ wlewają w 

formy, ostudzają, a gdy stwardnieje, krają ua 

kawały i mydło już gotowe idzie do handlu. 
Ale ja chę opisać, jak to tanim kosztem 

można robić mydło w domu, na domową po- 
trzebę. Każda zamożniejsza gospodyni gotuje 
przecież często mięso w strawie, a szumowi- 
ny wylewa precz. Otóż jeżeli clvce mydło ro- 
bie w domu, niech postawi przy kominie la- 

seczkę próżną, do której niech wlewa wszel- 
kie nieużyteczne tłuszcze, — a obok faseczko 
z mocnym ługiem z drzewnego popiołu, któ- 
rym trzeba zalewać tłuszcz w miarę, jak go 
przybywa, mieszając często długą drewnianą 
łopatką. Gdy laseczka z tłuszczem napełni sic, 
to tłuszcz pod działaniem soli, czyli alkalij za- 

wartych w ługu, już będzie zamieniony w bia- 
łe mydło, ale jeszcze niegotowe do użycia. Do 
faseczki z ługiem trzeba dość często dosypy- 
wać przesianego popiołu z drzewa i dolewać 
miękkiej, najlepiej deszczowej wody. Można 
też przy dosypywaniu popiołu dodać trochę 
niegaszonego wapna. Gdy tłuszcz przemieni 
się w mydło, trzeba wziąć jeden funt soli ku- 
chennej na dwa garnce owego mydła, zagoto- 
wać to vv kotle czy garnku, a jak ostygnie, 
zdjąć kożuch, mydło czyste płynne zlać do 
drugiego naczynia, tusy zostawiając na dnie, i 
zagotować drugi raz na powolnym ogniu. To- 
tem płyn zlać w blaszane pudełka albo dre- 
wniane formy, a jak ostygnie i stężeje, pokra- 
jać na kawałki i suszyć na słońcu. Kto clicd 
mieć bardzo dobre mydło, niech doda przy go- 
towaniu nieco terpentyny, ale nim jeszcze my- 
dło postawi na ogniu, bo inaczej terpentyna 
zapalić by się mogła. 

Opowiedziałam to w tej myśli, żeby nie- 

jeden mógł robić mydło w domu nie potrzebo- 
wał go kupować w sklepie. Choć może nie- 
zbyt wiele pieniędzy na tern się zaoszczędzi, 
ale zawsze “ziarnko do ziarnka, zbierze się 
miarka”, — a jak we wsystkiem będzie się o- 

szczędzało, to sporo można pieniędzy zebrać. 
Przy ten i rodzice, oszczędzając sami wszyst- 
kiego, dadzą dobry przykład dżieciom, a * te 

wyrosną na uczciwych i pracowitych ludzi. 

Humor i satyra. 
Z RAJU MAŁŻEŃSKIEGO. 

—Co tobie jest stary, żeś taki niespokojny, 
i zamyślony przed jutrzejszą spowiedzią? Czy 
masz co na sumienni ? 

— Wiesz kobieto... powiem ci prawdę; 
oto przed 30 laty wziąłem z kościoła ciężki 
krzyż... 

— Bój się Boga, czy ci rozum odebrało 
Macieju! Tdźże natychmiast, ale to w tej chwi- 
li i odnieś do kościoła. Gdzie on jest? Gdzie 
go masz? 

— A ot tu!... zawołał żałujący grzesz- 
nik, wskazując na żonę. — Pójdźże, niech cip 
oddam tam, skąd cię wziąłem. 

ROZTARGNIONY. 
Chory: — Chciałbym się poradzić pana 

doktora w sprawie mojej nabrzmiałej nogi. 
Doktor: — Dobrze, dobrze. Masz ją pan 

ze sobą? 

DOMYŚLNA. 
Handlarz: —- Nic ma pani na sprzedaż 

starych butelek? 
fani: — Nie, u nas niema, ale niech się 

pan zapyta u tego pana ol>ok. Jego żona jesz- 
cze nic powróciła z kąpieli morskiej, więc pe- 
wnie tam się znajdą próżne butelki. 

ŁAGODNY. 
*— Czy ten koń aby łagodny i cieprliwy? 
— Panie... Na nim już jeździła moja te- 

ściowa! 

Rozmaitości. 
w 

IŁE JEST STENOGRAF1^ ty STAnACI^ 
ZJEDNOCZONYCH? 

Stany* Zjednoczone liczą nic mniej jak 
239077 ładnych stenogratek. Większość ich 
stanowią blondynki. 

KOBIETY NA KOLEJACH. 
Minister yum kom u ni kacy i pozwoliło ko- 

lejom skarbowym węzła moskiewskiego przyj- 
mować do służby kobiety ze stopniami inży- 
nierów z warunkiem, aby powierzano im sta- 
nowiska nieodpowiedzialne i aby stosunŁk-prer* 
centowy kobiet do mężczyzn’ pracujących- na 

kolejach nie uległ przez to zmianie. 

JAKĄ POWINNA BYĆ. 
Dobra żona powinna być jak młyn, który 

wiecznie pracuje, ale nie powinna być jak 
młyn, który wiecznie językiem miele i huczy, 
a którego trudno powstrzymać. 

Żona powinna bvć jak sosna, wiecznie 
świeża, ale nie powinna być jak sosna, która 
kłuje. f 

Żona powinna być jak dyament czysta, 
przeźroczysta, którego nic nie rysuje, ale nie 
powinna być jak dyament, który wszystko 
psuje i kraje. * 

PODRÓŻ POŚLUBNA BEZ MĘŻA. 
W tych dniach w jednem zamiast w pobli- 

żu Warszawy na kobiercu ślubnym stanęła 
panna Z., z wybranym przez rodzinę p. R. 

Po obrzędzie ślubnym w domu rodziców 
rozpoczęło się huczne wesele, podczas któ- 
rego młoda małżonka była w doskonałym hu- 
morze, co oczywiście oddziaływało podnieca- 
jąco na świadków i gości weselnych. 

Dobrana ,paraM# — mówiono głośno i 
cieszono się powszechnie, że panna Z. pod ta- 
ką dobrą wróżbą wchodzi w progi nowego iy- 
cia. 

I anna młoda cieszyła się nowem życiem, 
a ludzie z jej otoczenia, którzy już przeżyli ta- 
kie chwile, przypominali je sobie przy zło- 
tym płynie wina. Posypały się toasty, jak z rę- 
kawa, chwalono zalety nowożeńców i składano 
im całe w iązanki życzeń. *" • * » 

Wreszcie pod koniec uczty jeden 2e star- 
szych wiekiem gości uznał, iż nastąpiła naj- 
odpowiedniejsza chwila wygłoszenia toastu 
staropolskiego “Kochajmy się”. Wygłosi! go 
w mowie kwiecistej, zwracając się pod figura 
alegoryczną do nowożeńców. Z kieliszkiem w 
ręku sunął do młodej pary, miał jednak mo- 
żność trącić się tylko z kieliszkiem nowożeń- 
ca, w tej chwili bowiem spostrzegł, że panna 
młoda jest nieobecna. 

Jakżeż to bez niej spełnić taki piękny to- 
ast, więc kielichy pełne wina stanęły na stole 
i rodzina z gośćmi udała się na poszukiwania. 

Ale panna młoda zniknęła, przepadła, je- dnocześnie zaś niedołiczono się p. K., który pełnił obowiązki starszego drużby. 
Już dzień biały sprowadził szukających 

na dworzec kolejowy, gdzie zawiadowca po- 
informował strapionych, że jakiś pan z damą. 
której z pod płaszcza podróżnego wyglądał 
rąbek białej sukni, wykupili bilety za granicę i pociągiem pospiesznym pomknęli w dal. 

Po dwóch tygodniach mozolnych i koszto- 
wnych poszukiwań znaleziono wreszcie zagi- 
nioną młodą żonę w towarzystwie starszego 
drużby, do którego zapałało serce panny 7..t 
clioc już był również skrępowany węzłami mał- 
żeńskimi z inną. 

rozdwojono parę zakochanych i lekko- 
myślna niewiasta wróciła pod dach rodziciel- 
ski, gdyż mąż ślubny, wobec podróży poślu- 
bnej ł»ez jego udziału, zamknął drzwi przed 
nazbyt już płochą żoną. 


