· Warszawa, dnia 3 (15) Marca 1877.
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darstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo
J
i' wszelkie 'gałęzie wchodzące w zakres zajęć kębiecych.
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ZAJĘCIA WIECZORNE SŁUŻBY FOLWARCZNEJ.

asu uwła zczenia wiościan, stosunki dosłyżby folwarczanej zmieniły się znacznie. P siadacze mianowicie większych przestrzeni roln ch, przyszli do przekonania, że na najem
robotników dziennych trudno je t liczyć, podczas
pilniej zych zwla zcza robót, czyli że chcąc uniknąćtrat i zawodów jakie brak robocizny w da). nej chwili spowodować może, trzeba koniecznie
po
zyć stałą łużbę fol warczaną.
oż w wielu majątkach i głównie w tych
\UOI1Ii"lu,:ycie machin rolniczych nie jest jeszcze
echnionem, widzimy dzisiaj trzy lub cztery
'ęcej tały ch robotników i robotnic dwor~d,l~
niż ich było dawniej przed znie ~ieniem
~ pań
zny.
~.
W lecie, naturalnie podczas żniw, jest to wy(..
. Gospodarz mający liczniejszą służbę ma

-1

zarazem tę przynajmniej pewność, że zboże nie
wysypie mu się stojąc na pniu i wyczekując robotnika, ani też nie zgnije w mendlach.
Ważnem jednak dla rolników staje się pytanie,
co z robotnikami którzy niezbędnemi są w lecie,
zrobić podczas zimy, skoro dzień roboczy jest
krótk4n a wieczory są długie?
I w istocie pytanie to ważniejszem jest w gruncie rzeczy, niżby pozornie zdawać się mogło.
Zatrudnić umiejętnie i produkcyjnie te siły robocze, jakiemi dane gospodarstwo folwarczne rozporządza, znaczy to samo co podnieść z gospodarstwa tegoż dochody, a to przecież przy teraźniej 
szych zwłaszcza "ciężkich czasach," dla nikogo
z rolników nie może być obojętną kwestyą.
Tymczasem mieliśmy nieraz sposobność przekonać się dowodnie, że w ogóle gospodarze wiej s-
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cy z nastaniem długich wieczorów, co do zatrudnienia służby swojej stałej w prawdziwym są
kłopocie.

DopeWa się takie np. roboty jak obieranie jarzyn i t. p. a dalej niewiadomo co począć; robotnicy przeto całemi wieczorami i rankami próż-.
nują, lub też kilku robi to co sił jednego nie
przeciążyłoby ' wcale. Policzmy ile, one tysiące
rąk próżnujących pTZy umiejętnem ich skierowaniu zapracowaćby mogły i jakie tem samem przy
braku odpowiedniego zatrudnienia, ponoszą się straty, a kwestya tu podjęta błahą nam się nie wyda.
Owszem jesteśmy przekonani, że kwestyę tę
nieraz już potrącaną w pismach, należy bądź co
bą.dź przeprowadzić i załatwić, a w czem znów
nasze panie gospodynie wiejskie czynny i bardzo
pożyteczny_ przyj ąć mogłyby udział.
Wiadomo jest powszechnie jak tak nazwany
drobny przemysł domowy, jest u nas zaniedbanym.
Weźmy choćby tylko produkcyę najmniej skombinowaną, jak np. wyroby naczyń mlecznych, narzę
dzi ogrodniczych, dalej wyroby koszykarskie,
wyplatanie ze słomy etc. etc., a mimowoli nasunie się nam pytanie, dla czego produkcya ta stoi
u nas tak nędznie, że niemała jej ilość z zagranicy' przychodzi; to zaś co wyrabiamy u siebie
zdradza wielkie niedołęztwo i stan niemówlęcy
prawdziwie?
A przecież wyroby, z których parę tylko 1'07
dzajów wyliczyliśmy tutaj, są to rzeczy najpowszechniejszego użycia, bez których żadne gospodarstwo wiejskie obejść się nie może; dlaczegóż
więc zaniedbujemy tak ważne źródło dochodu?
Ha ... dla tego, że jak w wielu innych, tak
i w tym razie, nie odznaczamy się zaradnością,
ani zmysłem rozumnej przedsiębiorczości.
Przywędruje kolonista niemiec, zacznie wyrabiać koszyki i w kTótce mając zbyt na całą okolicę, robi majątek śmiejąc się z tych, którzy za
jego niedołężną nieraz robotę, słono płacić muszą·
Miałyżby może ręce wiejskiego robotnika polskiego nie być zdolne do wyrobów o jakich mowa?
Praktyka przeczy temu stanowczo.
Kto mieszkał na wsi ten miał sposobność zauważyć, że lud nasz wiejski odznacza się w wielu
razach nadzwyczajną, do różnych robót ręcznych,
zręcznością.
W niektórych okolicach spotkać
można, zwłaszcza między młodzieżą wiejską, samouczków trudniących się wyrabianiem z pomocą
naj zwyczajniejszego składanego noża ("kozika"),
różnych figur z drzewa, a inst;ynl'iiowy że ta powiem smak estetyczny i staranne wykończenie,
jakie nieraz wyroby te zdradzają, mogłyby już

A
same dawać świadectwo, że zaniedbany dziś ręko· C<
dzielniczy przemysł domowy, i'ęce ludu naszegl·ę~
potrafiłyby podnieść i postawić nawet wyżej, Ol'3.Z
produkcyi tego rodzaju zagranicznej.
,rul
/Ale do tego właśnie potrzeba jednej najwalc~
niejszej rzeczy, to jest inicyatywy obywatele. ko.
wiejskich.
·
PI
Jak wiele innych, tak i zajmujące nas w tt WI
chwili gałęzie domowego przemysłu, stanowi~y
rozległy dział pożytecznej pracy kobiecej,
l~:
Tutaj to więc nasze panie wiejskie, mają po:, li]
c
do rozwinięcia swej działalności i pokazania kr/. ł
ua
jowi, jakie w pomnażaniu zbiorowego bogactll l
działalność ich znaczenie mieć może.
':
Obywatelki nasze, słowem mogą i powinny Z.11 •
brać się energicznie do podniesienia drobne,izl
domowego przemysłu, a dążność ich ta, skierowY~:
na praktycznie, będzie najlepszem rozwiązanie .1
pytania w jaki mianowicie sposób zatrudniaćleruE:
można podczas wieczorów zimowych służbę f[ og

oes~

warczną·

służba ta próżnuje; a więc winter€'
potrzeba siły jej użyć do podniesi e~
domowego rękodzielniczego przemysłu, to jest l
trzeba przedewszystkiem dać jej możność wy
czenia się robót, o jakich wspominaliśmy wyżej
Dać możność ale w jaki sposób?
Z
Na to niech fakt za nas odpowie.
Vilł)
W dobrach Maciejowice w powiecie Gal'\\neg,
lińskim, istnieje od lat kilku rodzaj szkoły \\'~~ZJ
. l"
'Czorno -rę k'o dZle
ruczeJ, umys'00. e dl a sł'
uz by "h2lal
warcznej urządzonej. Szkoła ta w krótkim ~'. ~~
sunkowo czasie przynosiła już pożądane owo·a~ .
, . dczyły dobrze, wyrob
a o czem SWla
y 'Jak'le Wla(
odbytej w roku 1874 w Warszawie wysta\\ rzes

Dzisiaj

własnym

mieliśmy sposobność. oglądać.

Zauważyliśmy przytern, że gospodynie wiej ~\

~~

oglądając wyrobione przez służbę folwal'czo C~
w Maciejowicach napzędzia ogrodnicze, rozmal .
formy klatki, oraz kojce dla drobiu, dalej ład'~~I
bardzo wyroby koszykarskie, wreszcie naczyL: .4
niezbędne w gospodarstwie mlecznem i t. p. I Q,Io
•
eSZCl
dawały wyrobom tym zasłuzone pochwały, a Pl , .
pochwałach niejeden głos dał się słyszeć: "j,jkid z~
to szkoda, że szkół takich rękodzielniczych ' aj
służby folwarcznej nie ma u nas więcej I"
.em l
Zape~e, lecz czyż szkoda ta nie jest do
wetowama ?
~dz'
Wszakże zdaje się, iż zamiast łamać sobie g "
ę
wę, czemby zająć kilkanaście albo więcej nie:
jednostek, lepiej jest mieć dla nich zatrudnie~ros .
gotowe, któreby właścicielom czyste i pe\\IOCzę

'::Sz

l:

przynosiło korzyści.
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że odstąpienie

na rzecz robotników pewnego prowyrabianych przez nich przedtrudności owe w niemałym pokonałoby
sprzedaży

ręko. Co najwyżej wypadałoby zakupić potrzebne naj,sze~l;ędzia i materyały, jak również sprowadzić choej ~laż na jedną zimę odpowiednio uzdolnionego in-

centu ze
miotów,
stopniu.

, ,ruktora, któryby udzielając uczącym się prakl:wa{cznych wskazówek i informacyi, nadał zarazem
Jtele~kole odpowiedni kierunek.
Przypuśćmy wreszcie że w początkach byłyby
a
w te wne koszta; lecz czyż takowe w następstwie
mj y cała służba folwarczna zostałaby uzdolnioną,
mo Le wróciłyby się z niemałym zyskiem?
o' Nie idzie atoli zatem, aby we wszystkich taą ~l' icli wi orowych warsztatach zaprowadzoną być
~a ct;Liała p dukcya jednych i tych samych wyrobów.
Ja ~wszem otrzebaby i tutaj także liczyć się z wazunkami czysto miejscowemi i brać się do tych ga~~:e~~zi z~ ującego na~ prze~y~łu, których produk>
sa
aby w okolIcy najwIększą szansę zbytu.
,ro". . N'le zeczę wreSZCIe
. zupe ł···
nIe, ze l samo w drolalllt
.
. . ..
· by t
. :1erue
tego rodzaju zajęc wleczornych
, nIez
rua~r ogó ści skorej do pracy służby wiejskiej, nie
)ę bes
y się bez pewnych trudności, sądzę jedak

Główną zaś rzeczą byłby nadzór administracyjny, obok umiejętnej do roboty zachęty, a zadanie to szanowne obywatelki wiejskie przy dobrej
ze swej strony chęci, wybornie spełnićby mogły.
Nie wątpimy też, że każda czynna i skrzętna
gospodyni raz wprowadzoną w ruch szkołą zajęć
wieczornych, mogłaby pokierować tak, iż dochód
z zajęć tychże uczyniłby w gospodarstwie domomowem jedną z poważniejszych rubryk. Przy
skrzętności, słowem przy bacznym dozorze i przy
dobrej woli, wreszcie jak największej liczby pań
wiejskich, produkcyjne użycie czasu służby folwarcznej podczas zimy, przestałoby być zagadką.
która dziś, tyle jak wiemy o tern, sprawia im kło
potu, a drobny przemysł krajowy podniósłby się
nareszcie z zaniedbania, w jakim dziś ze szkodą
kraju spoczywa.
Jan Jeleński.

ter€"
3sieL
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HODOWLA DROBIU.
WYCHÓW INDYCZĄT.

ukazanie się Gospodyni I kiś, ale po wyspaniu się wstaią raźnie i same
dziobią pokarm, bez żadnego zachodu ze strony
jako pisma bardzo użytecznogo i potrzedozorującej. Ten się zaś przyrządza z usiekanej
łar ll nego
naszych czasach, kiedy gosposie nasze
y waczynają się na seryo krzątać okolo swoich wy- , pukrzywy, zaprawionej dość gęsto z mlekiem
oy Jzial
i myśleć o wprowadzaniu ulepszeń. Zakwaśnem i osypanej mąką jęczmienną; przez kilka
m ~ hę~ wezwaniem Redakcyi i przekonana, że
pierwszych tygodni bardzo drobno zmełtą, potem
grubszą. Niektóre gospodynie przed skąpaniem
owo:a~da II nas winna dzielić się tem, czego ją <10~ie Wlad
·e nauczyło, mam sobie za obowiązek
nóżek w spirytusie, zanurzają każde pisklę w zi)ta\l rzesł~ Szanownej Redakcyi opisanie jak hodumn ej wodzie i kładą je natychmiast pod matkę·
3my mi ki tu na Litwie z bardzu pomy~lnym
Sama nie używałam nigdy tak heroicznego środ 
ka, na drugi dzień jednak powtarzałam jeszcze
iej~\kutki
a nieco odmiennie od sposobu podaneI kąpi el nóżek i pieprz wewnątrz i przez 24 lata
arczo w ~ e l-ym Gospodyni Wiejskiej.
mego gospodarowania, najmniejszej straty ani przy
;mai ?ho.Clu pr~y wykluwaniu się naturze <1opomaład·~c rue
~ezy, czuwać jednak trzeba, aby młode
koraleniu ani też z powodu innych chorób nie
I l isklęta rue zostały przygniecione i w tym celu
doznałam i uważam hodowlę indyków za najłat
cz" k Q}.'o Je
. dn e z mc
. h łupinę jajka przebiją, jajka
wi ejszą i najkorzystniejszą, bo mi tu na wsi pła
p. 1,e zcze całe kładzie się pod inną matkę, od któcą w późną jesień po 2 ruble za parę t. j. indyka
a. \ ej znowu odbierają się pisklęta na wpół wyklute,
i indyczkę· Zauważywszy jakieś osłabienie przy
~a ,ddając je pierwszej matce. Nie ruszać ich po- wysypywaniu koraii lub z innego jakiego powodu,
c em BIi się wypróżnią i staną się lekkie; wtendość jest posypać karmę tłuczonym pieprzem. Cedo ;zas
. de pisklę z osobna się bierze, zdziera się
buli nie dawałam, dostrzegłam jednak, że drób' ten
nu z iobka paznokciem łu ka, która mu przeszbardzo chętnie dziobie jak łuskę tak i szczypiór.
. ,,=adza
jedzeniu, zanurzają się nóżki w okowiWierzę zatem w odkrycia Królowej Angielskiej,
'le.;. ę i
a mu się w gardlo jedno ziarnko pieprzu
chociaż i pieprz okazał mi się zadawalająco skuIl1·.le·"lrostego, zmoczonego także okowitą. Po takiem
tecznym.
ln
l0częstowaniu leżą indyczęta jak pijane czas jaW.K.
pe

Z

raddścią powitałam

Viejs1ciej~
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KUR

Y

(dalszy ciąg).

,yci

Karmienie. Najpierwszym warunkiem powodzenych w stanie poczwarek lub gąsienic. -W lal~~::
nia wszelkiej hodowli, jest odpowiednie naturze
obfitych w chrabąszcze, dobrze też jest zhi.mu
zwierzęcia i dostatnie, w miarę potrzeby żywiete owady na zapas zimowy, przechowując jtZy~
nie. Taż sama zasada stosuje się też i do żywysuszeniu w piecu _w miejscach suchych. POfl
wienia ptastwa domowego w ogóle, a tern samem
Wymienione tu pokarmy składające natur, w
i do kur, które do utrzymania w dobrem zdrowiu,
pożywienie kur, "ymagają jednak uzupellli1i~zą,
wymagają cZQścią pożywienia twardego, jakie
szczególniej w odniesieniu du produjących jaja,; miE;
przestawia wszelkiego rodzaju ziarno, a częścią , w tym razie konieczną jest w paszy znaczna i, ~
miękkiego składającego się z różnorakich jarzyn
wapna, potrzebnego do wytwarzania siQ skul)orz
i okopowizn.
okrywajf1cej jaja, jako składającej siQ przeiYa;-sto~
Wyłączne karmienie ziarnem, nie tylko że byz wapna. Dlatego w pobliżu kurników Zllil, jzm
loby za kosztowne, ale zarazem niekorzystnie
wać się powinno rumowisko wapienne, a dllterjB
oddziaływujące na organa trawienia, szczególszy ~adawa~ej kurom niosącym się, dobrze bUją,
niej w wieku starszym lub nazbyt jeszcze młodomleszywac potłuczone skorupy z jaj lub !li arm
ttym.
kę kościaną· J estto nieodzowne mianowicie zale
Pokarmy ziarniste jak: owies, jęczmień, pszenidy, jeśli nie ma w miejscu budynków mUl';nie
ca, kukurudza, tatarka, proso i wiele innych, ponych lub bielonych, gdzieby kury łatwo porastl
bę takową zaspakajać mogły. W przed\\
daje się kurom zwykle w stanie całkowitym, ale
mogą być podawane również w stanie zmełtym,
bowiem razie, znoszą jaja z bardzo wątłą ska wtedy służą najlepiej do posypywania mniej
pą, a nawet skutkiem tego, następuje łat Wt
treściwej karmy głąbiastej, którą czynią sm awypływanie.
~:j
kowitszą chętniej spożywaną i pożywniejszą·
Wybór wymienionych tu pokarmów, za\\·i·
Z jarzyn na pokarm dla kur przeznaczanych
jest od okoliczności miejscowych, gdzie 1jak: dynie, kalarepa, ziemniaki, marchew, buraki
łatwiej i taniej otrzymać się dają. Przytem :lb i
i t. p., tylko ostatnie jako słodsze w stanie surosze jednak, uwzględniać jeszcze należy przt"c~m
wym wyjątkowo chętniej spożywane bywają, dla
nie zamierzone użytkowanie hodowanego (lr~.es
czego wszelkie głąbiaste podaje się zwyczajnie
albowiem nie każdy pokarm jednakowe ~~'
gotowane, po ugotowaniu rozdrobnione i obsypy- , wyniki, wpływając mniej lub więcej na
wane mąką, przygotowaną z pośladów lub otręrzanie się tłuszczu lub mięsa, co zawisło Lli'kor
bami. Żywiąc pokarmami: gotowanemi, należy
poniekąd od rasy i uosobionych skłonnoś~i. t~ko
jednak zachować tę przezorność, aby je podady bowiem hiszpańskim i włoskim rasom l'z .
wać kurom dopiero po zupełnem wychłodzeniu, alwana na pokarm kukurudza, wpływa na no,~~
bowiem . karma gorąca jest dla nich szkodliwą
jaj, przeciwnie u wielu innych ras, przycz
i zawsze powodującą wytwarzanie się pypcia.
się przeważnie do tuczności. W ogóle też icze
skłonne do prędkiego wytuczania, a pożytko\\ tu
Oprócz wyżej wymienionych pokarmów ziarnistych i głąbiastych, spożywają kmy w porze letna produkcyę jej, właściwiej będzie żywic l w'
niej karmę zioloną liściastą, jak: koniczynę, trasem lub jęczmieniem, aniżeli kukurndzą lub ;ticZ]
wy, sałatę, szpinak, lucernę i wszelkie młode
nicą, które przyczyniają się przeważnie clo;nię
chwasty ogrodowe, a w późnej jesieni liście buratworzenia mięsa i tłuszczu . Że jednak U y t~
czane i akacjowe.
jest ustanowić pewne stałe normy, najlepiej ll. lu
Z materjałów tych szczególniej sałata, chciwie
wać naprzemia~ podawanych pokarmów, zi,trec:
spożywaną bywa . przez kury i dla tego po ogrostych, głąbiastych i mięsnych, do których la '"
czarny jeszcze i owady.
z ~
dach największą wyrządzają w niej szkodę.
Z pokarmów płynnych, mleko także ulubionym
Obok dostatniego w miarę potrzeby k,lI poż:
bywa pokarmem i może być korzystnie użytkowane
nia, ważnem jest niemniej regularne rozda\\ ZY
albo w stanie płynnym jako poidło , lub jako pokarmy, w pewnych oznaczonych godzinach, l>da1
karm zgęszczony, w pomięszaniu otrębami.
ś ciśle przestrzegać należy. Co zaś do rozkkor:
Nakoniec karmą pożytkowaną przez kury, któkarmy, zaleca się rozdawanie głąbiastej lub ". ilf
rą same sobie wyszukują, są różnego rodzaju
tnej rano i w ciągu dnia, a twardej i ~r:l 1
owady jak: glisty, ślimaki, pędraki i wiele inczyli ziarnistej przecl wi eczorem, gdyż pl' Ltry

W
y-1m:
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awny żołądek kurzy, na dłużej paszą
,yci i funkcye trawienia normalniej

taką się
odbywać

_ będą·
la'~akoniec potrzebną jest jeszcze i zmiana pozbi'mu, stosownie uo pory roku, co wpływa na
c Jtiymanie kur w lepszem zdrowiu i apetycie.
porze cieplejszej kiedy kury najwięcej jaj zno,tu~\, właściwiej będzie podawać karmę nieco sillllltjszą, wplywającą przeważnie na wytworzenie
ja, ~ miesa, do jakiej zaliczają się materjały zasona i ~ azot czyli składniki kleiste. Natomiast
SkUl)orze chłodniejszej, gdy ju'i niesienie jaj ustae", a' stoSO iejszą będzie karma rozwijająca w 01'Zll~!. izmie ;viększe ciepło, do jakich zaliczają się
,dv Gerjały bfitlljące w tłuszcz i krochmal. Na,rz~ !)ująca abelka podająca skład najważniejszych
b n. armó pozwoli nam ocenić, jakich stosownie
ego tu prawidła w pewnej porze przeffiUl';nie
wać wypadnie.
. porastę jące pokarmy zawierają:
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'zyez
też iczebne estawienie składników w wymienio,tko\' tu pok&l'mach, daje nam dostateczne pojęcie
ywit:t wartości użytkowej na podstawie rozbiorów
lub ;ticznych, a co się tyczy ich własności i skutków
~ do ;niętych w praktyce, wiemy, że ziemniaki
i tr y tylko należycie odżywiają, jeżeli podaje się
piej ~ karm dla kur w przymieszce z otrębami;
r, zitreczka inaczej tatarka, oddziaływa korzystrclI ta wydajno ść jaj, dla czego w północnej Franz tych względów przeważnie na karm dla
. k'll pożyt.kęwaną bywa.
zda\\ zy nal 'ytem, lecz nie przesycającem, w mia3h, l>dawan ID żywieniu, ważnem jest niemniej,
rozkkury miały poddostatkiem świeżej wody do
ub ". ile razy takowej zapragnąć mogą. Należy
i ~t:l kurniki, podwórza lub opi;;ane ogródki,
\ pl' Ltrywać zaW!'lze wodą, w miej!,;cll ocienionem

I

ustawioną,

85

w dnie gorące parę razy zmienianą
i zabezpieczoną od zanieczyszczenia, dla czego
nie zaleca się stawiania takowej w naczyniach
płaskich i otwartych, ale przysłoniętych. Jest to
konieczne jeszcze i z tego względu, że kury czubat e,
zamaczawszy w czasie picia zwiszające nad oczami upierzenie, a następnie zawalawszy je, łatwo
wtedy przylegającym piaskiem i prochami, zanieczyszczają sobie oczy i podlegają wynikającym
ztąd chorobom oczu.
Aby tego uniknąć, radzić Bobie można w ten
sposób, że w wodę pouaną na misce, wstawia
się do góry dnem
przewróconą
zwykłą do niczkę kwiatową, do okoła której utworzy się
wtedy wązka rynienka wodą wypełniona, kierly
większa jej część będzie przykrytą i osłoniętą od
słońca i prochów. Doniczką w ten sposób na misce
ustawioną, zapobiegnie się nadto
zamaczywaniu się czubków i wynikającym z tego przypadłościom chorobliwym.
Obmyślono też nawet do takiego użytku słu
żących, kilka różnej budowy pojników kurzych,
między którymi zaleca się praktycznością, przedstawiony tu na figurze 1. pojnik, przeznaczony dla
llorosł ego drobiu. Pojnik ten jak dostatecznie
z budową objaśnia rycina, składa się z emaliowanej misy o!'lzczeblonej dookoła żelaznemi kutemi
szczeblami, w środku zaś zaopatrzonej żela 
znem w k ształcie doniczki, wodę utrzymującem naczyniem, posiadającem od spodu jeden tylko otwór,
który dopóki znajduje się zatopiony w wouzie
wypełniającej misę, nie wypuszcza jej więcej,
a dopiero gdy woda na misie wyschnie lub wypitą zostanie i otwór ten znów się odsłoni, wtedy przypływa znów świeża z naczynia, aż do wysokości zastopienia otworu, czyli do chwili w któr ej wnikanie powietrza przez otwór ten do wnę
trza na czynia nie zostanie wstrzymane. Rzecz
prosta, iż naczynie to ma zwierzchu szczelnie
zatkany niewielki otwór, służący do wlewania
wody, podczas której to czynności, czyli odetkania
otworu wierzchniego, zatyka się spodni, zanim
całkowicie naczynie świeżą wodą napełnione nie
będzie. Urządzenie takie zapewnia utrzymanie
wody zawsze w stanie czystym i podczas lata
nie prędko się ocieplającej.
W przecięciu
pojnik ten ma 40 centim. szerokości, a 26 '/2 cent.
wysokości, która wraz z pokrywą, wynosi 36'/2
cent.
Najpraktyczniejszym jednak, jako tańszym
i więcej pojedynczym, jest pojnik obmyślony
przez Gerarda w Paryżu, Fig. 2 składający się
z cynkowej butelki zaopatrzonej w wysokości
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to objaśniają odznaczenia kreskowe z boku
dziane, znajdują się krzyżowo umieszczone I
pierzania z desek, zaopatrzone po obu sb!:
wierzchnich ramion zasuwanemi otworami, I
które po odsunięciu umieszczona w górnej c: uv
karma, zsuwa się po pochyłości desek w kier lin
żłobków i umieszczonemi wzdłuż otwonll cy
takowych się dostaje. Karma ta nie WSZ\ w~
jednak odrazu wpada do żłóbka, ale w wi~ rOI
części zatrzymuje się wewnątrz karmnika i 1
piero w miarę spożycia przez drób co raz
się zsuwa.
się
te
Nasypywanie
ziarn;
l
.
rozgrzewały .
lepiej gdy w takierr ' nil
Jak zapopiegać należy
dzeniu uskuteczniać ,: ws
zanieczyszcza.niu się wody
dzie z wierzchu, prze: s~
przeznaczonej do pojenia,
dniesienie jednej
tak również starać się podaszku na zawiasach
trzeba, aby nie podlegała
cowanego.
zanieczyszczaniu w s z e l k a
Karmnik ten nall a,
podawana karma, którą zawreszcie zar{lwno dol st
zwyczaj porzuca się tu
J
umieszczania w knr~ pOJ
owdzie, a co jest niekorzyjak i na polu, jako ny'
stnem nie tylko ze względu.
trzony daszkiem chrol dai
iż znaczna jej częś~ niszkarmę od zamoknięcia
~
czeje, ale i z tej uwa.gi, że
sie
słotnym.
często sprowadza się tern
Nie tyle dogodn szli
Fig.!. Pojnik.
choroby, gdyż wytwarzające
o
wiele
taniej i łat" cbcJ
się w nieczystych miejscach
żna sobie przygotować podobny karmnik po
pasożytne grzybki, przylegają do karmy i żatruwa
sposób, że wziąwszy jakąkolwiek skrzyni~ ch
jącją, powodują rozliczne przypadłości chorobliwe.
z otwartych bokó co
Niekorzyściom ztąd wypati'uje się szczeblan
nikającym, łatwo jednak
ległości 7 centim. r l'
zaradzić można, przygotoczonemi, tak, aby
waniem odpowiedniej budownątrz przez otwory
wy karmników kurzych, cz,y
blowe kura wejść ni,
to umieszczonych w podwoła, a tylko swobodc
rzach, czy w ogródkach,
wę dla spożycia karu: jąc
czy w samych kórnikach
dr~
cisnąć mogla. W tn
podczas zimy.
zie na wierzchu lU'Z ię
Z przyrządów do tego
wieko otwierane, \ ow
użytku służących, z a l e c a
żeniu pochyłem o' re
się okazany na Fig. 2 karmtak,
aby ułatwić P01
nik, przedstawiający dwościekanie
wody de, d01
jakie korzyści, a mianowicie:
Tędy
również
zasy!
najwpierw, że żłobek sam
przeznaczoną karlll~
napełnia się karmą w miaKarmnik taki, '
rę jej spożycia, a powtóre,
podobnież urządzać
że karma zabezpieczoną jest
strony z każdej
całkowicie od zanieczyszFig, 3 Karmnik.
skl'Zyni, którą z dwl'
czenia.
ciwnych stron otwartą, przedziela się " i
Karmnik ten czworokątny, zbudowany z drześcianą obie połowy odgraniczającą.
i g
wa może
być w miarę potrzeby dowolnej
(.D
długości i z jednej lub z obu stron jak na
rysunku, zaopatrzony żłobkami. Wewnątrz jak
3 cen. od spodu małym otworkiem
z przystawką muszlową, napeł
niającej się stale wodą, w miarę wysychania lub wyczerpywania
przez wypicie.
Można też i samemu w każ
dem gospodarstwie urządzić sobie
podobne pojniki, ustawiając na miskach napełnione wodą i szyjkami
Fig. 2. Pojnik. na d'oł przewracane but elk'
"1, os ł aniając takie przyrządy z wierzchu pokrywami, aby
wystawione na działanie słońca nie prędko się

~1a
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Joku

me J

SADOWNICTWO.
ORZECHY

LASKOWE.

stu:

odmarznie, sadzi się je na przygotowanych zagonach rzędowo, w odległości 1 stopy rzęd od rzę
du, a co parę cali orzech od orzecha w rowkach
na 2 cale głębokich, poczem lekko przysypuje
się ziemią. Tak posadzone, powschodzą w kilka
tygodni i wyrosną w pierwszym roku na 1 do 2 stóp
wysokości, tak że w jesieni wybierając większe,
można je już przesadzać na właściwe miejsca
w szpalery, najlepiej w położeniu pochyło ku południowi zwróconem.
Rzecz bardzo prosta, iż
w pierwszym roku grunt obsadzony orzechami
czysto powinien być utrzymany i w miarę potrzeby między rzędami z chwastów opielany
i spulchniany. Ziemia zaś, im będzie głębiej
uprawioną czyli wzruszoną, tern pewniejsze i równiejsze zapewni się wschodzenie. Pod przesadzane, kopie się zawczasu dołki, dwie stopy szerokie i głębokie, w odległości metra, dając na spód
nieco bydlęcego gnoju, a przesadzane w czasie
posuchy na wiosnę, podlewa się.
Oto i wszystko co dotyczycy uprawy, zapewniającej wczesne, bo w 4-tym roku poczynające się
użytkowanie z krzewów. Prędko więc i łatwo
zaopatrzyć można kraj w produkt, na który starczy jeszcze ziemi całkiem nieużytkowanej. Są
dzę też, że tych kilka słów objaśnienia, wystarczy na zachętę do przedsiębrania uprawy jeszcze
tej wiosny.

.
Dotychczas całkiem prawie nie zwrócono u nas
. znaczący pro dukt ogroe' t: uwagI,• na ma ł o z d'
aJe SIę
k~el' dniczy, a jednak nie małych przysporzyć mogą
orm cy korzyści, jakiemi są tak zwane orzechy lasko';' \ we, z gatunków gI'eckich i tureckich, których co~:;~ rocznie sprowadza się z zagranicy znaczną ilość
ika' i wys ła za takowe poważną cyfrę gotowizny.
raz ZWI'acając na ten przedmiot uwagę, spodziewam
się za hęcić do uprawy tem bardziej, iż orzechy
te do rze się u nas udaJ'ą- i obficie obradzaJ'ą,
ł.rll il.
ien: i nieró' iąc się w jakości od wyhodowanych na
ać ~: wscb zie. Zamiast krajowych o wiele drobniej)l'Zt: szych i niepokaźnych, korzystniej wreszcie hodoj
wać ędzie tureckie lub greckie, nie tylko w ogrolach dach' parkach, ale nawet w lasach, byle rozpowsz hnić je w miejsce swojskich.
alla,
chowanie się a inaczej uprawa, nie przeddol sta 'a przytern żadnych trudności i jest bardzo
knr~ pojedyn czą, polegającą na posadzeniu wspomniaiO
nych gatunków orzechów, które w kilką lat wybrOI dadzą już pożądane zbiory.
ęch1
Z nad chodzącą wiosną, można uprawQ tę przedsiewziąść, nabywszy w sklepach świeżych zeodn szloro znych, byle nie sztucznie suszonych, orzett\\ chów, a gdyby jesze nie nastąpiła przyjazna
Lik pora sadzenia, przetrzymuje się je do stosownej
ni~ ch .. w piwnicach, przesypane warstwami z nieku co . gotnym piaskiem. N astępnie, skoro ziemia
lan

!lI, J

by

701')

HODOWLA DRZEWEK OWOCOWYCH W DONICZKACH.

; nIc

,0dI:
Dob e wynagradzającem się i wiele sprawiaanI: jącem rzyjemności jest niezawodnie hodowanie
T t ~ drzewe w doniczkach. W ten sposób otrzymuje
lU'Z ię bo iem okazałe i smaczne, a zatem cenne
>
\
owoce, a między temi, wiele takich odmian, któ"
o' re ze względów klimatycznych stale na wolnem
ić
powietrzu przetrzymywać się nie dadzą. Hodode~ dowla tego rodzaju drzewek, może być wreszcie
tS,n prowadzona nietylko po wsiach, ale i po miaprzyczyniając się do urozmaicenia i upięk
,rnlt st
i, l· zeni ogródków miejskich. Do hodowli takiej,
zaL nadaj się wybornie najpierw jabłka i gruszki,
ej jak r wnież morele, brzoskwinie, śliwki i wiśnie,
lW Ll chociaż w ogóle pestkowe, nie są tyle trwałe
ę " i tak obficie obradzające jak wszelkie odmiany
i gatunki owoców ziarnowych.

(D

j

Do uprawy w doniczkach bierze się jednoroczne uszlachetnione płonki, jabłek szczepionych
na dziczkach S-to-JaIlskich jabłonek, a gruszek
na pigwach, przeznaczając na to dziczki z foremnemi i zdrowemi korzeniami. Szczepy takie sadzi się na wiosnę w doniczkech 20 do 25 centn.
szerokich, napełnionych mięszaniną ziemi inspektowej i darniowej, tej ostatniej przygotowanej z przegniłych darni, z dodatkiem nieco rzecznego piasku i z domieszką cośkolwiek ostrużyn
rogowyćh i mączki kościanej, lub w miejsce takowych niewielkiej ilości guana.
Po zasadzeniu, ucina się pieńki w wysokości
80 do 50 centim. nad ziemią, a to celem ukształ
towania korony, w wysokości 30 do 40 cenim.
z wypustek jakie świeżo w tern wyniesieniu roz'
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się

będą

i

wytworzą

obcina się też i wszystkie
niżej wyrastające wypustki i rozgałęzienia.
W drugim roku w tym samym celu, obcina
się znów wierzchołki wszystkich nowo wyrosłych
pędów koronowych, pozostawiając jedynie po 2 lub
3 najniższe oczka na każdej gałążce. Taksamo powtarza się to i w następnym trzecim roku,
stosując postępowanie do wierzchołków rozgałęzień
w poprzedzającym roku wyrosłych, pozostawiając tylko 2 do 3' oczek najniższych, a w ten sposób otrzyma się zwartą i piękną koronę.
Jabłonki i drzewka pestkowe, najlepiej gdy się
utrzyma w formie kulistej, jak to wyobraża na
Fig. L przedstawiony rysunek. Gruszki zaś najwłaściwiej gdy się utrzyma w formie piramidalnej, jak na Fig. 2.
Podczas sadzenia, celem
zapewnienia dostatecznego
odpływu wody, wkłada się
na dnie doniczki p o n a d
dziurką 6 centim. wysoki
pokład ze skorupek, a samo
drzewko tak się umieszcza
w ziemi, aby korona korze- .
niowa znalazła się w poło
żeniu równem z powierzchnią
otaczającej ziemi, ta zaś od
3 do 4 centim poniżej brzegów doniczek, aby podlewana woda miała dostateczne miejsce do żatrzymania
się jakiś czas, zanim wsiąk
nąć zdoła. Przesadzając, odcina się gładko wszelkie
Fig. l.
psuj ące się lub uszkodzone
części korzonków, a grubsze korzenie skróca się
tak dalece, aby wygodnie w doniczce pomieścić się
mogły. Napełniając doniczkę ziemią, najprzód
wsypuje się na spód warstwę tak grubą, jaka jest
potrzebna do pokrycia skorupek nad otworem uło
żonych; na taką podsypkę ziemną, wstawia się
dopiero drzewko i przysypuje się korzenie ziemią,
tak, aby je całkowicie przykryć, przyczem uciska się lekko ziemię i wstrząsa kilkakrotnie doniczkę,
celem dokładniejszego osadzenia się
i przylegnięcia ziemi do korzonków. W jeden
lub dwa dni po zasadzeniu silnie się podlewa
i przenosi drzewko w miejscowości ochronne, nie
pozbawione jednak ani powietrza, ani słońca, osła
niając w razie spóźnionych przymrozków wiosennych przykryciem skrzyniami lub matami; celem
zas przeszkodzenia dostaniu się do wewnątrz doniczek glist ziemnych, ustawia się doniczki z drzew,
Dlatego

równocześnie

następnie gałęzie .

karni na deskach lub tabliczkach łupkowych, owi4
Skoro nie obawiamy się już mrozów, przenosi sill;arc
drzewka na stałe miejsca do ogrodu, gdzie przez Me
całe lato pozostać mają, i albo zakopuje się jtatm
wraz z doniczkami w ziemi , aż po same brzeg!.T do
zwracając jednak uwagę, aby pod doniczkami
pozostawić próżnię,
gdzie mogłaby odciekar
zbyteczna woda, osiąkająca z doniczek i aby ni,
dopuścić dostania się również do wewnątrz glis·.
ziemnych.
~
Można jednak, szczególniej jeśli przetrzymuj,
się drzewka w doniczkach drewnianych, utrzy- . BoA
mywać takowe na powierzchni bez wkopywaniil 1 ę n
ale wtedy najlepiej na pokładzie ustawion'yr~eszcl
rzędem desek na ziemi lub na kozłach.
,Veg
W lecie skoro młode jednoroczne wypust~ e p
zdrzewieją, dobrze jest poucinać ich wierzcholtveg e
na 10 do 12 centim. od góry Z
co przyczyni się do większ tlW
urodzajności. Ile razy Okil'O o
że się ziemia suchą, należveg
starannie podlewać, gdyV
w razie zaniedbania t!
czynności, owoce łatwo op~lzeni
d~ą.

~~d

Pomimo zaleconego jll1sadz
domieszania do ziemi mączhlrze
kościanej i ostrużyn rop'eg
wych, korzystnie jest t W
drzewka, które licznieobr'lstro
dziły w owoce, zasilać p Ol~ k
czas rozwoju, j e s z c z ~ć
w czerwcu, przynajmmnJlwO
raz w tydzień płynnym n"zeni
Eig.2.
wozem, przygotowanHelik
z wody, w której moczylasy
się pewien czas ostrużyny rogowe.
Gl
Chcąc otrzymać duże, okazałe owoce, nalei vanil
pewną część już zawiązanych pozrywać, gdy Zi. ) o
wiele ich się osadziło, a usuwając najdrobniejsZ',rzy
pozostawić na 3 do 4-ro-Ietnich drzewkach Iv no'
po 5 do 6-ciu sztuk, a na ~-mioletnich około : tie "
sztuk i więcej. W późnej jesieni, gdy po zebr;, sto
niu dostałych owoców listki opadać zaczną, " Ylogta
muje się drzewka z doniczek i zakopuje w ·ogtcizow.
dzip głębiej niż rosły w doniczkach, od 4 do ,bc'
centim. Przez wkopanie i przezimowanie rab
woInem powietrzu, oczyszcza się ziemia i odk'''.'')
sza, a przytem drzewka dostatecznie wypoez\ jern
wają. Na wiosnę skoro pączki poczynają 'IO}OŻ
ożywiać, wykopuje się drzewko z gruntu i zU~\ (Qnie
sadzi się w doniczki, pl'zyczem pewną część zi:izoW]
mi osypaną, zastępuje się świeżo przygotowtlJl:najd
a postępowanie takie zbytecznem czyni coro czJ
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ych.owi szanie doniczek, gdyż przydana ziemia dosi~ l;arcza nowych zasohów pokarmn.
n'ze; Można jednak, mianowicie mniej wytrzymałe
e jtatnnki i odmiany przetrzymywać przflz zimę
z~gi.r doniczkach w szopach, zabezpieczając przed
kaml
ekal

gli~·.

mll lt

Sadzenie i

pielęgnowanie

r7.;·' Sadu.ie d?'ze'w.

drzew owocowych.

Mylnem jest mniemanie jakoby

an i'~ię najprędzej przyjmowały wcześnie, na jesień

prze!l opadnięciem liści posadzone szczepy.
ące bowiem w tym czasie drzewo, doznaj przerwy w utrzymującej się jeszcze
i i do nowego położenia niełatwo nawyka.
YÓl'I Za
' stosowniejszą porę przesadzania drzew
kSZ~lW'
też należy chwilę, jaka następuje zaraz
oka'o o
nięciu liści, gdyż uśpiona w tym czasie
tleż-vege
ya na przeciąg kilkomiesięczny, pozwala
gdyV tym okresie na spoczynek i wzmocnienie się
k zewu po wstrząśnieniu, jakiego przy przesaoplłzenin
znało. Przy sadzeniu wzruszona ziemia,
:n aj duje również potrzebny czas do zupelnego
jl1lsadze~ się i drzewko nie doznaje już żadnej
1czk,rzeszkody, z chwilą budzącego się z wiosną nol'og-vego życia.
:t l W każdym razie zachować również należy tę
obp,stroŻDość aby wykopywane drzewko z miejsca
pOl~ ldórem pierwotnie wzrosło, nie prędzej wyciąc zj'ać
górę, dopóki korzenie z ziemi zupełnie
llll!lWO
e nie będą. Po wykopaniu należy koryć słomą lub tak je zachować, aby
n Y}elik
ich włókna na powietrzu i słońcu nie
3Z} J asychały .
" GłóQ mi warunkami sprzyjającemi przyjmoalezvanin si posadzonych drzewek są następuj ące:
y. Z, ) ostro' ość strzegąca nie kaleczenia korzeni
~Jsz'lrzy wyk pywaniu, 2) bezwłoczne sadzenie ich
h Iv nowO przeznaczone m miejscu, 3) nieprzesadzao :'tie w czasie mrozu, ale w temperaturze najmniej
ebl\, stopnie ciepła w-ykazującej, 4) sadzenie w ziemi
" qostatecznie spulchnionej, 5) przesadzanie po okuogI' izowaniu nie starszem nad 2 lata, 6) gładkie
do ,bcinanie i wyrównywanie podczas wykopywania
3 lub 1J czasie przewozu uszkodzonych korzeni,
iednie ułoż enie korzeni, nadając j ednym
k"',') od
poziomy innym pionow-y, stósownie do
1 ;'Iołoże
w jakiem poprzednio wyrastały j 8) nazn;\ wniec, jeśli drzewka nizko szczepione lub oku~ zi'izowane, miejsce szczepienia lub okulizowania,
iVaIl :najdować się powinno w położeniu nad ziemią

nyr:eszcze.
,Vege
l1st~ e pe
lolli.vege

)CZ!

silniejszemi mrozami obkładaniem doniczek liśćmi
i przykrywaniem samych gałęzi mierzwiastą lekko nłożoną słomą W tym ostatnim razie przesadza się w świeże doniczki co dwa lata.
I
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wynief;iouem, tak aby w czasie późniejszym osadzania się ziemi, nie znalazło się niżej poziomu.
Wstawione drzewka w doły do sadzenia przeznaczone, przysypuje się dobrze spulchnioną i sypką
ziemią, bacząc aby ziemia wszędzie równo osiadała i nie pozostawiła żadnej próżni. Zaraz po
zasadzeniu nie należy też polewać wodą, ale pozostawić czas do osadzeuia się samej świeżo nasypanej ziemi. Również nie można polecić środka
w niektórych miejscowościach praktykowanego.
a polegającego na moczeniu drzewa przez 24 godzin przed sadzeniem w gnojówce lub w rozrzedzonym krowieńcu, gdyż przyczynia się to do
wyługowania z korzeni rozpuszczalnych soków
drzewnych, które właśnie są w tym czasie tak
pożądane. Sadzenie drzewek odbywa się nadto
zwykle w tej porze kiedy ziemia posiada dostateczną wilgoć, jaka do roztwarcia dziurek w korzeniach naj zupełniej wystarcza. Moczenie bowiem wtenczas tylko znaleść może racjonalne zastosowanie, jeśli sadzenie zbytecznie się opóźni
i dokouywa się w porze suchej.
. Mierzwienie. Po zasadzeniu nie należy pozostawia~ drzewka własnemu losowi, choćby pozornie
jaknajpiękniej się rozwijało, gdyż często skutkiem
zarośnięcia mchem, wyczerpuje siły i obumiera,
albo staje się nierodzajuem. Przedewszystkiem
też konieczue jest zasilanie co pewien czas materjami uzyzniającemy, dostarczanemi w pognojach, jakie najlepiej przesadzouemu drzewku
sprzyjać mogą.

Używanie

mierzwy mieszanej, jak niektórzy poużyźniania drzewek
owocowych jest nie wiele warte, tak jak i nawozy
sztuczne. Te ostatnie dostarczają wprawdzie zuacznego zasobu naj przedniejszych materyi pokarmowych, ale nie wywierają widocznych wpływów
na. polepszenie fizycznych własuości ziemi, przez
ułatwienie wnikania ciepła i powietrza, oraz zatrzymywania dłuższy czas wilgoci i pulchności
gruntu.
Mierzwa stajenna jest więc odpowiedniejszą
a przytem i tańszą. Przygotowanie jej, podlega
jednak pewnym prawidłom a mianowicie: kilko-

stępują

w zastosowaniu do

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

90

GOSPODYNI WIEJSKA.

gnój dobrze bydłem przedeptany,
na wolnem miejscu w kupkach jeden
metr wysokich i zlewa się od czasu do czasu
wodą lub gnojówką przedrabiając kilka razy przed
tygodniowy
układa się

trzyć

studzienką,

gdzie

spływająca

gnojówk
do skrapiania mierZI
w czasie posuchy, albo i wprost do podlewal z
lu
w porze zimowej.
może być następnie użytą

Okopywanie i spulchnianie ziemi

użyciem.

Za najlepszy zaś nawóz pod drzewka, uważa
powstały z wszelkiego
rodzaju odpadków
zwierzęcych, jakoto: z kosci, mięsa, krwi, włosów,
rogu i wszelkich płynnych odchodów zmieszanych
ze słomą liśćmi i zielskiem.
Miejsce przeznaczone na przygotowanie gnoju
w sposób wyżej zalecony, nie powinno być przesiąkliwe, aby właśnie najcenniejsze rozpuszczalne materyały nie były stracone. Dla tego dobrze jest miejsce także wybrukować i zaopasię

naokoło

dr)
zimy, k

najlepiej jest uskuteczniać na początku
dy uspione korzenie mniej są wrażliwe na sk
leczenia, które jeszcze przed nastającą wio~
dostatecznie się zagoją, nieosłabiając rozwoiu l1r.
wa. Okopywanie przedsiębrane na wiosnę I
w lecie, musi być dla tego dokonywane z wszel
ostrożnością, a tem samem ograniczać się pOl\.
no na płytkiem tylko wzruszeniu i spulchnk
powierzchni gruntu.
(D. c. n
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P I E C Z Y W A.
ZASTAWY WIELKANOCNE
Nadchodzące święta Wielkanocne obudziły już
zapewne większy ruch spiżarniany, a staranniejsze gosposie krzątają się już niezawodnie około
przygotowań do wielkiej kampanii, mającej wyrokować o ich talencie gospodarskim w przyrzą
dzaniu różnorodnych ciast i wędlin, jakie składać
mają zastawę stołu wielkanocnego. Popis ten
właściwie byłoby nawet nazwać pewnego rodzaju wystawą, o której wyrokują zawsze ciekawi
i interesowani sąsiedzi i sąsiadki, dla czego sąd
w ocenianiu zwykle bywa surowy i nie dziw, że
w ogóle do usilniejszej pobudza staranności.
Odniesienie pierwszeństwa na tern polu popisu,
niezawodnie polega wielce na przygotowaniu
w porę produktów, a odnośnie do pieczywa, na
wczesnem przysposobieniu mąki, która ma być
dobrze wygrzaną czyli wysuszoną· Niemniej jednak potrzeba, aby i inne przybory zawczasu były
pl'zyrządzone, jako to: obrane migdały, oczyszczone rodzynki sułtańskie i drobne czarne, potłuczo
ny i przesiany cukier, wreszcie cykata, kon:fitlU"Y
i t. p. a nadewszystko dobre drożdże, o które
koniecznie postarać się należy, gdyż te warunkują pożądany wyrost ciasta, tak samo jak
i o świeże nie gorzkie masło, które wpływa znów
wielce na smakowitość pieczywa.
Zaopatrzywszy się w porę i przysposobiwszy
zawczasu wszel1de materyały do wyrobu ciasta
użyć się mające, możemy dopiero być pewni że
pieczywo się uda, kiedy w przeciwnym razie, odkładając wszystko na dzień ostatni, łatwo doznać
moźna zawodu, gdyż albo czego zabraknie i jak

na wsi wypadnie dopiero posyłać do miasta i l
kać, albo spostrzegłszy się zapóźno, że pro~
jakiś nie jest odpowiedni, pomimoto użyje si\
z konieczności, jak np. gorzkiego masła, ki
takiem okazało się dopiero po sklarowan~u w d
pieczenia ciasta uskutecznianem.
Jeśli z tych lub owych przyczyn nieoględll l
nie udadzą się ciasta, zawsze zawód przykry. '
jący się ud~iałem i gości świątecznych, bo hu:
Pani domu zwykle już na całe święta popsut:
Ozęsto jednak stają się także Gosposie i o;
niepraktycznych przepisów, na jakie narai,
książkowa literatura kulikarna, zalecająca prz
sy oparte nie na własnem autorów doświadcze:
ale skreślone pod wpływem fantazyi, na jakie;
przepisach książkowych i u nas nie zbywa.
Ozując się w obowiązku przyjścia z poU:
Paniom gosposiom w tak ważnej dla nich chi
podaję tu kilka rad praktycznych, tak w pr:
miocie zastawy jak i samego pieczywa.
Zastawa. Zręczna i gustowna zastawa, ,(
wa niezawoduie na dobry apetyt, dla eZ
w ubraniu stołu i ustawianiu święconego, l"
nien być pewien ład i symetrya. Stół Zil
wielkanocny, białym okryty obrusem, stoso~
będzie przystroić dookoła w gustownie rozwie'
ne gerlandki z zielonych liści, a ze względu M'
go przechowywania się ciast i mięsiw, w cb
nym umieścić należy go salonie.
Tradycyjny baranek z chorągiewką, gdzie
żna naj właściwiej naturalny, czyli jagnię upir
ne i przybrane naśladowaną wełną, wyroi>,
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masła,

umieszczony być winien w pośrodku stona wysokim postumencie i otoczony dookoła
dr;, ' wież emi kwiatami' w wazonikach. Również po
obu stronach w środkowej linii stołu umieszcza
T, k.
się po parę takichże wazoników, a pomiędzy niet sk
mi: baby, torty i baumkuchy, stawiając po rogach
vi 0' stołu mazurki.
l dr;
Odnośnie do takiego rozpołożenia ciast, grupuę I
je się odpowiednio mięsiwa i wędliny, jakoto : szynszel
ki, pasztety, galantyny z kapłonów, kwiczołów,
lO"kuro atw, bażantów lub głuszczów; rolady z proniel
siąt w auszpikach ładnie uformowanych, co
stko ustawia się na postumentach. Naresz11
o uzupełnienia zastawy, rozmieszcza się stoie: głowiznę, indyki, prosięta, cielęcinę, kieł
, jajka, chleb, masło, sery i różne sosy zimak: sos remulad, prowansal, musztardowy
arski. Wszystkie jakie są mięsiwa, powinny
nadto poglasowane buljonem czyli glasem.
akoniec dodać tu wypada, że celem udogod,i l
nienia gościom spożywania święconego, należy
roJ.
aby kucharz lub znający się na umiejętnem krasi\ j . 1, w pierwszy dzień święta rano, potranżero
kI
wał wszystko zręcznie, tak aby nie było znać
WG
. et'owania i pocięte kawałki nie obsychały.
łu

al\l

PIECZ YW O.

y.'
hu:

mąki garniec 1, z którego l kwartę, zaparza się

lut:
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Baby parzone.

Bierze się najpiękniejszej, suchej

l-ną kwartą mleka wrzącego . Po wystygnięciu
d je się do tego 8 łutów dobrych drożdży, wymie za i pozostawia do wyrośnięcia, a skoro roż
c
ten dobrze się ruszy i podniesie do góry,
dod .e się 48 żółtek, należycie pierw rozbitych
i z rzanych, a nadto pianQ z lO-ciu białek dobrze ubitą, co wszystko razem wymieszane, rozrab' się z pozostałą resztą mąki i należycie
wybi a.
Po em dodaje się 1 funt masła sklarowanego,
l funt cukru i dowolną ilość: rodzynków sułtańs
kich, drobno pokrajanej cykaty, drobno posiekanych migdałów i inne dodatki dla zapachu; potem wybija się ciasto przez dobrą godzinę, stawia po wybiciu w ciepłem miejscu i przykrywa,
a skoro ruszy się jak należy, nakłada w formy
do 'ze pierw masłem wysmarowane i znów usta. nakryte. Gdy nare zcie ustawione w form h ciasto wyrośnie, wsadza się do pieca bardzo ostrożnie, aby nie opadło .
Z przygotowanego w ten sposób ciasta, dodawszy tylko nieco więc ej milki, można również
'abiać i placki, które po zrobieniu i wyrośnie
ci przed wkładaniem dl) pieca, posypuje się

krajanemi

migdałami,

91

czarnemi rodzynkami i cy-

katą·

Mazurek makaronikowy. Bierze się l funt obranych migdałów i ubija w moździerzu na masę,
dodając po jednem białku aż do 10-ciu i dosypując cukru częściowo aż do 2 funtów, poczem ubitą
masę wykłada się na miskę i wałkiem przez pól
godziny rozwierca. Gotową już masę rozpościera
się na przygotowanem kruchem cieście, grubem
na pół ćwierci cala, a wielkości arkusza papieru.
Z tej samej masy robi się na powierzchni kratki
ze szprycy i wstawia uo pieca dość ciepłego, ale
nie zbyt gorącego.
Gdy już mazurek gotów, po wyjęciu z pieca,
nalewa się pomiędzy kratki rozpuszczone pomadki
z cukru, albo w braku takowych różne konfitury.
Ciasto 1crUCM do mazurka makaronikowego, przygotowuje się w ten sposób, że do przesianych
2-ch funtów mąki na stolnicę, dodaje się l/4 funta
masła, 3
/4 funta cukru, 2 całe jaja, 3 żółtka,
skórki cytrynowej i to wszystko po przerobieniu
zagniata się wałkiem i postępuje jak wyżej.
Mazurek angielski. Z ugotowanych IO-ciu jaj na
twardo, wyjmuje się zółtka, przeciera przez sito
na stolnicę, dodaje 1 1/ 2 funta mąki, 1 funt masła
klarowanego i zastudzonego, l funt cukru miał
kiego, a dla zapachu według upodobania skórki
cytrynowej, pomaral'lCzowej lub wanilii. Wszystko
to zmieszawszy razem, wbija się 4 całkowite jajka surowe, zagniata ciasto jak na kluski i kła
dzie je na lodzie aby dobrze za~ tygło. Skoro
stężeje, należy rozwałkować na placki wielkości
arkusza papieru, a grubości I/ł. cala, poczem wyszczypuje szczypczykami i wkłada do pieca, a gotowe już po wyjęciu ubiera się konfiturami.
Baumkuchy. Dwa funty masła sklarowanego,
wkłada się na miskę lub do rąuelka i wybija siQ
dobrze, tak aby się w pianę zamieniło, przyczem
dosypuje się potrosze cukru, aż do ilości 2 1/2 fUIltów, a przy ciągłem wybijaniu wlewa żółtka z 70
jaj. Po wybiciu tej masy, dodaje się 2 funty
mąki i pianę od powyższej ilości jaj otrzymaną
i ubitą, a po lekkiem wymieszaniu, masa ta będzi e
już gotową· Tak przyrządzoną masą oblewa się
parę razy drewniany wałek, a oprócz tego rozprowadza się trochę z powyższej masy 'mietanką i polewa na wałek, aż do zupełnego jaj wypotrzebowania.
Wałek do baumkuchów powinien być sporzą
dzony w formie głowy cukru, jednak nie grubszy
od butelki wina szampaJlskiego, oraz ma być zaopatrzony w pośrodku na wskroś przewierconą
dziurą, pozwalającą założyć w takową rożen.
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Wałek

taki obwija się starannie papierem wysmarowanym masłem i obkręca się szpagatem
dość gęsto, poczem nakłada się na rożen, a po
rozgrzaniu dość mocnem, polewa masą i obraca
tak aby masa z wałka nie spadała i równo się
piekła.

Baumkuch taki jest bardzo smaczny byle zręcz
nie i regularnie odbywało się obracanie, przy
równo utrzymywanym ogniu.
Tort migdałowy. Bierze się l funt migdałów
oczyszczonych, l funt cukru i uciera w moździe
żu przy dodaniu częściowem 10 jajek. Następnie
po należytem utarciu wybiera na miskę i wierci,
dolewając po jednem żółtku aż do 30. Osobno
na pianę ubite białka z dodaniem 1
/2 funta mąki,
wymiesza się lekko i gotowe ciasto nakłada do
przygotowanej formy, wstawiaJąc następnie do
pieca.
Formy o jakich mowa przyrządza się z łubu
od przetaka lub sita, podkładając takowy w miejsce dna papierem wysmarowanym masłem.
Po upieczeniu dwóch blatów i wystygnięciu,
skrapia się je likierem maraskino lub kirszem
albo arakiem, tak aby ciasto nabrało wilgoci,
poczem nakłada się jeden z blatów - jaką dobrą
marmuladą, składa oba razem, obtrezuje dookoła,
smaruje glazurą i ubiera według upodobania.
A. Sochacki. Kuchmistrz.

W

uzupełnieniu. pożą,danr ch

obecnej porze
przepisów pieczrwa, zamieszczamr tu jeszcze nadesła
ne przez łaskawe korespondentki przepis!, Wfpiekania różnego składu mazurków.
11'

Mazurki wodne. Weź l-ną kwartę dobrze ubitych żółtek, 1 kwartę śmietanki i 2 łuty suchych
drożdży, rozpuszczonych w paru łyżkach ciepłego
mleka. To wszystko razem zmieszawszy w dużej
misie, syp mieszając ciągle, po trosze suchej wygrzanej d(\brze mąki. Śmietanka powinna być
ciepła. Skoro wsypiesz tyle mąki, że ciasto bę
dzie tak gęste jak na bułki, przestań dodawać
mąki, a zacznij ciasto rękami wyrabiać i to póty,
póki zupełnie od rąk nie odstanie. Następnie
dodaj jedną kwartę sklarowanego masła i jeszcze wyrabiaj, tak żeby przeszło godzinę to trwało. Po wybiciu ciasta, przygotuj dużą serwetę,
ro~łuż ją na stole, wysmaruj cał równo masłem
i połuż na jej środku ciasto. Potem ujmij ją za
wszystkie 4 końce i zwiąż mocno sznurkiem, dalej, każ przynieść w duży ceber zimnej wody,
przeciągnij przez uszy kij, a na środku takowego,
zawieś serwetę z ciastem i postaw w cieple a nie

t

w zimnie, żeby wyrosło. Serweta powinna byt deg
tak duża, żeby ciasto miało swobodne miejsce do lajpl
rośnięcia i było całe zanurzone w wodzie. Skoro ~
na wierzch wypłynie, znaczy, że już wyrosło. 'yż
Wtedy wyjmij je z wody, rozwiąż serwetę, a cias· ;y
to wyłuż na nieckę, posul je trochę, dodaj cn- Ha
kru miałkiego l funt lub półtora, albo i dwa. ~~u~
stosownie jak słodko lubisz. Wyrabiaj znów. ~
a wreszcie kładź mazurki na półal'kuszach wysma. UZI
rowanego ~asłem papi~ru. U?ierz ka.żden .mazn~ ~~g;
rek czem rnnem np. mIg'dałamI wzdłuz kraJanem!' _
lub siekanemi, rozenkami drobnemi, albo piann byc
z białek mocno ubitą i ocukrzoną, ą,lbo pasecz- ~:n)1
karni cykaty, albo grubo tłuczonym cukrem z cy- .
namonem, czy skórką cytrynową, ,:zyli też tylko M
jajkiem posmaruj, a po upieczeniu ulukruj, luh. .
pucukrz, albo już niczem nie przystrajaj, tylkol ł
pamiętaj posmarować każdy mazurek jajkiem : ~
kładź w piec po babach i uważaj tylko, żeby ni p- .0
zrumieniły się zbytecznie. Jeśli pieczesz na bllt- :~ę
chach, wtedy piec musi być cieplejszy. Z tp,i J~ę
proporcyi jest aż 20 mażurków. Z połowy b~. ~e
.
.
d
3lę
dZIe 10 l t. .
po
E. Ł.
Mazurki piaskowe. Bierze się 1 funt śwież egil
masła, l funt miałkiego cukru, 1 funt piękn ej
i suchej mąki, oraz 8 całych jaj. Masło wierci
się wałkiem w donicy, ciągle w jedną stronę nil
śmietanę. Do takiej bielutkiej masy, sypie si~
jedną łyżkę cukru, jedną mąki i jedno całe jajko
wbija się i znów wierci się wałkiem. Po kwan- J
dransie wsypuje siQ znów łyżkę mąki, drugą cu'~cz
kru i jedno jajko. Po wybiciu wszystkich jajekwycz
sypie się już tylko po łyżce cukru i mąki elloasze
kwandrans. Uwierciwszy tak wszystko, co tnYil dz~c
przeszło dwie godziny, sypie się dla zapachu coś' ~:ei
k olwiek wanilii lub skórki pomarańczowej CZ:~yś1ą:
cytrynowej, a kto chce, cynamonu, ale od cyna- przy
monn ciasto czernieje. Na wysmarowane masłenJ iiI} i J
papiery lub blachy, kładą się mazlU'ki na palel' rn~~
lub grubsze, jak kto chce, gdyż równie są dobr~. lm_l_ 1
.
b'
:IOSCl.
tylko CIeńsze sła szego pIeca potrzebUją. Posma- '~my
rowane piórkiem w jajku maczanem, ubrane lulioiepot
nie, stawiają się do niezbyt gorącego piecil ~ia i
i pieką się pól godziny lub nieco więcej, bylt' PO~
się nie zanadto zrumieniły. Z tego będzie ~ :ant
grubsze albo 6 cieniutkich mazurków. Nazajutrz I} t
można je ulukrować, posypać ' maczkiem lub eu- ~ast
kierkami. Są biało-żółtawe, słodkie i smaczne. WllrtlJl
dające się długo przechowywać.

mróc

wie
P. Ł.
Nar
Mazurki anyżkowe. Bierze się ta sama propor- <ącik
cya: l funt mąki pięknej i suchej, 1 funt mialt
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być

nego cukru, 8 całych jaj, nic masła, a tylko
do Iajpierw wiercą się wszystkie jaja z cukrem przez
:01'0 l kwadranse i w końcu dosypuje się anyżku parę
slo. 'yżek, więcej lub mniej, jak kto lubi. Z tej maias-;y robią się mazurki cienkie lub grubsze. Wycu- il'awają się podłużne lub ukośne ciasteczka, powa. Hugo- woli i piecze się w niezbyt wolnym piecu,
'w [i<)ki ię nie zrumienią. Można je przechowywać
o . :t1użej
sł0jach, czy innych suchych miejscach;
ma- mogą z stąpI.,C b ISZ
' k'opty, zwła szcza b ez anyżu,
,zu~ .tle wte y wysuszyć dobrze w piecu, j eśli mają
Bru.! być na lInżej. Dobre są do czekolady, do śmie
~n~ tany j' krem podanej, do wódki i jak się podo,cz b
Z
.
.
h
cy. a_
W::ize pOWllllly byc suc e.

~

lko
M
luh. .
l
lkn
l

łu

ll~ : :lo
me .

1 31ę l

)ta~ ~zę'

PI ',.~
be.. rue""",
.

. ~lę

,. po
Bgn
tl ej

ll'ci

nil

P.
ki migdałowe.

1 funt migdałów

Ł,

słodkich

b '
O'orzkich sparzyć wodao gotowanao' o rac
ek, posiekać, a potem uwiercić w donicy,
ąc potrosze miałkiego cukru, aż dopóki
.
.
unt caty me wmIęsza . Potem wkłada się
mi znowu 1 funt młodego masła, dodaje
k'
.
'
s '01'k'
' l cytrynowei, a wymIeszawszy
pIecze
<J
opłatkach, które się układają na blasze
anej mąką, lub na papierach w wolnem
b

piecu póki nie wyschną cokolwiek. Trzeba pilnie spalily, bo wtedy nie mają
smaku. Moźna dodać trochę mąki jeśli kto ch ce,
ale bardzo mało lub nic a i tak są dobre; niczem
ubierać nie potrzeba.
Mazurki czekoladowe. 1 funt czekolady, 1 funt
cukru, l/Z funta mąki i 10 jaj całych. Można
wziąść kakao, ale zamiast funta czekolady 3 świerci
kakao a czwartą mąki i cukru trochę więcej niż
1 funt, choć l/t f. dodać. Jaj 10 wybija si ę do donicy, sypie się cukier i wierci się w jedną stronę przez godzinę .
P otem dosypuje się mąka
i czekolada potrosze i znów wierci się przez I/~
godziny. Następnie smaruje się na opłatki lub
na papier wysmarowany, czy też blachy i wstawia się w piec na 1
/2 godziny, lub nieco dłużej.
N azajutrz można ulukrować. Niektórzy mąki nie
biorą, tylko do tych jaj z cukrem ubitych i z czekoladą czy z kakao roztartych, dosypują migdałów siekanych, lub w paski krajanych i tak robią odmienne mazurki. Ale to już do woli.
Zawsze będą dobre .
1. S.
nować, żeby się

KORESPONDENCYE.
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renUll1eratot'ka Gospodyni Wiejskiej, rr:am zaszczyt
'cć WalU Szanowne Panie obywatelki i współpraco wde, jako już od łat bardzo wielu, miałam sposobność
nia w wielu pismach, narzekań Panów mężczyzn na
conasze
'c oraz zbytkowe i niepotrzebne wydatki. Rozwo'Wil dz~c sio tem bardzo szeroko, nadmieniali oni i to, że te na:oś- lze .
. rnc wymagania, odstraszają, ich od stanu małżeńskie~o l tJ1B odobnie. Mają, oni w tem słuszną racyę, alo ani po czy myślą o
, że tego wszystkiego złego oni sami są główną,
nn- p.rz~CZJllIł. o czołobitność oddają, najwięcej kobietom strojącym
tellllllJ .1 m~ e .ubranym, a w nas kobietach (jak i w każdym
Je!' męzczyzrue Jest spora doza próżności, aby więc podobać sil)
)re. im ,.i byćW'u ielbianą,
.. może zanadto zabrnęłyśmy w tej próż'1- :l?SCl. • I
pommmY'Przeszłość i sarkazmy Panów, a otrząśD, [lJJmy Się z tego błędu. który tyle familii zrujnował przez te
In 1' ~ep?trzebnc w~datki. Wychodząc z własnego nasz ego poczueell }!a l przek" nanla, s~arajmy się poprawić z tego błędu, na co
ylf [>O~eb~ tylko sIulej woli, filozoficznego i wyższego zapatry~ ~arua
na ,prawy tego nędznego żywota; słowem starajmy
e . nę
ić, stworzyć inną, i nową, epokę w naszem kolo obyił 7. t
bo d
'
h
.
'
.
l
o lUnyc sfer mOJa rada i praca nIe da się
en' lastOSO ć. Nie mam zamiaru rządzić się despotyzmem i bez;ne.
o potępiać co jest modne i strojne, ałe chcę tutaj
wagę, aby wszystko było w StÓSOIVDą, porę i wła~cia wsi mieszkającym, gdzie potrzeba wejść w każdy
e zważając częstokroć i na niepogodę, grlzie przy róż-

nych zajęciach potrzebujących naszego dozoru i nawet przyło 
żenia własnej ręki, niepodobna jest ubierać si ę w modne i jasne, dzisiejszego kroju tiuniki i nieskończenie nastrzopione falbankI, które odbierają nam zręczność, od wagę i nawet ochotę
do całkowitego a koniecznego zajęcia sil) domem i gospodarstwem.
,
Suknia nicwlaściwa przy takiem zajęciu, czyni nam niewypowiedziane utrudzenie i sprawia męczamie, na które dobrowolnie
się wskazujemy, a ile jeszcze na tem ponosi straty całe gospodarstwo łatwo to pojąć gdy zważymy, źe z obawy aby się
suknia nie zaszargała lub nie poplamiła, uchyłamy się od
rzeczywistego i koniecznego zajęcia, posługując się gospodyniami, sługami i wielu wyręczycielkami, ki;óre albt) z braku znajomości, lub przez niedbalstwo, tak prowadzą. nasze gospodarstwa, źe skutki tego częstokroć bywają, opłakane. Więc radzę
Wam szanowne Panie, przejąć się tą, zasadą, aby stroić sil)
tam gdzie potrzeba. Powinnyśmy nadto zaopatrywać się
w suknie do ubrania nitl z tyle kosztownych materyi, ile w do.
bre gatunki wyrobu wełnianego, nie zapatrując się w tem na
damy wielkiego świata, którym już nip.pt)dobna cofnąć się z tej
drogi na jaką weszły.
Nie dodawajmy wreszcie do naszych snkien tylu kosztownych

pr~yborów i upiększeń, bo to jest niesłychana próżność, pocią
gająca również wielkie wydatki, bo te kosztują, częstokroć
więcej aniżeli cala suknia.
Bez nagromadzenia tych niepotrzebnych npstrzeń i fraszek,
obejść się też można, a przynajmniej bez wielu kosztowniej·
szych, będących nawet stroną, ujemną naszej godności obywatelskiej Xatomiast zaprowadzajmy poźądek w naszych kucb.
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niach i spiżarniach, nie żałujmy na nie które naczynia kuchenne
i sprzęty gospodarskie, a to przyniesie nam pożytek i zadowowolenie. Przykład idzie z góry, gdybyśmy zaniechały strojów
niepotrzebnych i ściśle się rachowały z wydatkami, to by i nasze słng i nie były tak wymagającemi , nie zapatrywałyby się na
nas i one mimo woli nie do chodziłyby do tej niesłychanej próż
ności, która podniecana żądzą strojów, częstok"I"oĆ sprowadza
je z drogi moralności, aby tylko swoim zachceniom zadość
uczynić. Przyj mijcie moją naj szczerszą radę, Szanowne Panie
obywatelki, używajcie stroju właściwie, a w ogół noś ci niech
on się odznacza powagą, przyzwoito ścią i skromno ścią.
Takie zapatrywanie się i stałe przedsięwz ięcie podwyższy
lias moralnie, zwróci nam dobrobyt, zdmożność i szczęśc ie domowe, które dotąd najwięcej zakłócane bywa nadmiernemi
wyd&.tkami. Ile razy przyszła nam chęć sprawienia czegoś,
aby się pokaza ć, świetn i eć i wynieść się llad inne, a jeżeli na
to nie było funduszu, co to był za kłopot, a większy j eszcze
gdy wziętych na kredyt, nie ma czem zapłacić. Wtedy często
i noce spędza się bezsenne. pogrążone w myślach, jak tu dług
zaspokoić, a przytem ztąd wynikł e niezgody i nieporozumienia
w rodzinie · Czy nakoniec, która z nas zaspokojeniem próżnoś
ci zadowolniła się rzeczywiście, czy urzeczywistniła i uwieńczy
ła SWOjb marzenia? O tem bardzo wątpić należy. bo nie ulega zaprzeczeniu, że nie suknia kobietę , ale kobieŁa suknię
zdobi. Moż eby było wiele j eszcze szczegółów zbawiennych do
nadmieni.enia, lecz niechcąc uchodzić za nudną korespondentkę
na tern kończę moje w tym przedmiocie u wagi.
Z nadchodzącemi św iętami Wiełkauocnemi, wypada jeszcze
o nich coś nadmi en ić, lecz nie mam zamiaru pisać o pieczeniu
ciast, lub zastawianiu stołu, bo każda Pani domu podług swego gustu, zwyczaju i możności, święcone urządza . Lecz pragnę zwrOCIC uwagę
aby zawieI e ciasta nie piec, tak samo
i mięsiwa zawiele nie gotować, jak to po wielu domach bywa,
gdzie później ciasta pleśnieją, a mięsiwa s ię psują; jest to zbytek i marnotrawstwo, a w tak trudnych czasach jak są . dzisiejsze, zasługuje to bardzo na nagauę.
Natomiast potrzeba nam zwrócić większą uwagę na nasze
gospodynie i sługi , trudniące się urządzeniem św ięcon ego dla
naszej służby i czeladki, to jest aby im zawiele nie dawać ,
lecz niech pieczywo będzie chociażby na samem mleku zaraLiane, ,ale niech będzie mąka jasna, a mięsiwo tylko świeże
i zdrowe, a niezepsute, jak się czasami zdarza, często mimo
woli pani domu, a skutkiem nieświadomoś c i i nieo~lędnego
wyręczania się niesumienną szafarką, okazującą tem niby swoją
}lrzychylność mało doświadczonej Pani, bo rz eczywiście czyni
to z jej szkodą. Zwróceniem na ten przedmiot uwagi mam
na myśli szczególniej młode gosposie, których niepraktyczn e
wychowanie pozbyło koniecznych świadomości gospodarczych,
jakie bżua dziś obywatelka posiadać powinna.
Skoro postęp ma być w dobrem, starajmy si ę poznać, swoje
powolanie i obowiązki, wiedzmy, że na naszem działaniu, pamięci i dozorze. polega całe szczęście naszej rodziny i czeladki.
Wypełniać i przejąć się swojemi obowiązkami nam kobietom
.jest łatwiej, jak komukolwiek innemu, przysł owie niesie, (że
trudności tylko wielkim duszom przystają) a ja żywię tę bło
gą nadzieję, że każda z nas w tej sferze żyjąca, ma wielką
i wzniosłą duszę. l że ja jako wielostronie doświadczona,
balię do W!J.szych szlachetnych ser i przekonań szanowne
Panie Obywatelki i że zwrócicie większą uwagę, na sługi trudniące się urządzaniem święconego dla naszej czeladki. Biedny
to ten nasz ludek, który tak ściśle post zachowuje, na oleju,
mało co z masłem lub mlekiem potraw używa i ciężko pracuje; ni~ch przynlljmniej gdy doczeka, pożywa te dary ze smakiem

i przy zdrowiu, niech tern bodzie wynagrodzony, gdyż po
siwach cuchnących i zepsutych, najczęściej po świętach ci.isan
na zdrowiu zapada.
ko
J. r p.

Warszawianka do Gospodyni Wiejskiej. :ó
Warszawa, dnia 4 Marca 18i e

l.

~e

Droga Elżbi eto !
-tedy.
A więc moja młoda Gosposia zamierza korzystać ze 'i i zb
bn ości, aby dTugim dać dobry przykład . Ja sądZil, iż z.a do
się zbierzec.ie utworzyć "Spólkę" i założyć sklep własny uwi
Sklep "Spółki Gospodarczej" w Warszawie, to najlepiej h;
wyrobie sobie zbyt produktów gospodarstwa wiej~kiego, w
pie "Stowarzyszenia Merkury." Ja mam już na myśł i '8.
projekta : ałbo s przedawać pn:esyhne tu zapasy spiżarni :tóry
jej , Stowarzyszeniu za gotówkę, a samej zapisać się na cvem
ka i tym sposobem nabyć prawa korzystania z dywidendy:i 50
teź , wyjednać sobie u "Towarzystwa" pozwolenie da 'ej d
w korni" wszelkich produktów gospodarstwa wiejskiego. iej.
w sposób następujący: "Stowarzyszenie Merkury" pozw;:'u
ogłosić, że przyjmuje w komis takie a takie przedmiotyWT'
chodzące ze wsi (Wiślanki) i sprz edawać je będzie po c,ł PCł
oznaczonych. Co miesiąc zaś lub co dwa, stósownie do
wy, St. Mllr. obowiązuje się uiszczać na twoje ręce lub clf)'a:
przez ciebie wskazanej, dochód zebrany ze sprzedaży tal
produktów, potrącając sobie umówiony procent. Dla w·:
go interesu zapisuj esz się na członka stowarzyszenia.
sposobem zawiążą s ię ściślejsze stosunki, które będą wz a;
pobudką do czuwania nad dobrem Instytucyi, a niemniej3em
twoj em osobistern. Czyli: ty dawać będziesz jaknajlep':rw
wary za przystępn ą, cenę, aby sklep bez obawy mógł je r
publiczności. Stowarzyszenie zaś, mając w tobie członk,
dzie się czuło w obowiązku, protegowania rzeczy M
przynoszących mu korzyści moralne i materyalne. Fi<'
sposób łatwiej szy dla stron obu; dla ciebie nieco może.
korzystny, bo uaturalnie musisz przyjąć mniejszą cenę ;
to, dostajesz gotówkę zaraz, a i dywidenda także coś z śn
Stowarzyszenie znów, daje wprawdzie pieniądze z góry. c
wolne jest od wszelkiej odpowiedzialno ści. Prodnkta rc
uważa za swoje własne i odpowieunio z niemi postępuj e. IY .
rąc zaś w komis, płaci wprawdzie z dołu, ale zato mnsi c· śr
niejako nad twoją własnością, prowadzić osobną kontro! y
mu przyczyni zachodu, żwłaszcza, jeśli produkta będą ' !,!S
rodne. Gdyby jednak Sp6łka Gospodyń Wiejskich przy,.el la
skutku w waszej okolicy i wszelkie dostawy St . Merkury :~:
ło w komis przyjmować, wtedy miałoby pewną oszcz. lo 4
na lokalu, bo na to conto musiałaby spółka pewną - rok!ej
dekłarować. W każdym razie sposób pierwszy: dla cicb m::ti
godniejszy i korzystniejszy .pod pewnmi względami. Dl, z~o'
warzyszenia sposób drugi mniej dogodny, czyli uciążliwszy" gć
jednak więcej przedstawiający korzyści.
we
l'rzed~ta" proszę, te moje my~li waszemu ekonomj(: P!l .
areopagowi do rozpatrzenia, a co się tyczy Stowarzysz. :Pami
to już ja biorę na siebie. W razie odmowy, poprobujemy ; one
indziej.
:h
Jeżeli nam się uda projekt ten doprowadzić do skutk;
I dy pomyślimy o komisantkach handlowych, ho trudnoby
obi
zrobić inaczej. Przesyłki wprawdzie możnaby adresować
do Zarządu Stowarzyszenia, lub do jednego ze wskaz,~
, sklepów, ale pokwitowanie z odbioru, lub asygnatę pie~:~
to juź lepiej odbierać albo samemu osobiście, albo tez
trzecią osobę tu stale zamieszkałą, jaką, będzie ko~at . ~

":folo
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Ich ciisantka, któraby zarazem przeprowadzać mogla odpowiedkorespondencye i sprawozdania dotyczące zapotrzebowań
J. I p. s unków zachodzących między stowarzyszeniem,
. . lÓłką, czy osobą pojedyńczą, przesyłającą swoje zasoby .
.leJ.. a pociechę twoją. i naszą zarazem, dodam jeszcze to: że
l 18, e ruchliwe Warszawianki zaczynają się coś krzątać około
,dzenia Sp ółki, a dalej i Sklepu "Gospodyń Warszawskich."
-tedy, to już nie będzie kłopotu. Znajdzie się pomieszczeze 'f i zbyt
szych wiejskich produktów. Weźmy tylko do
iż La dobro gółu, a pewną jestem, że wkrótce pomyślny skulasny uwieńczy chęci nasze. eo daj Boże!
liej b
J . O.
tej sposobności przesyłam ci całoroczne ceny
ktuałów, a mianowicie: Funt masła bez soli w ziczu, zacząwszy od Października: 3D, 35, 37 112,40,
Od Kwietnia zaczyna być tańsze, nigdy wszakże
o masła nie dostanie, nad 18 lnb 20 kop. , rzadko
o solone w półroczu zim'4wem: 25, 30,33, lub 34,
wa tańsze ale o tem potem.
1 funt 15, 20, 22 1/. 16 i 30 kop. Sery zimową
20, 22 1/ 2 , 25 do 30 kop. na funt; krowie w skleo 18 kop. za funt.
sztuki w zimie od l do 2 1/ 2 kop. i na odwrot, czyę do l kop. wracają, w lecie para 1 1/ 2 kop. prawie
jna. Nie pamiętam, żeby kiedy w tych czasach
kupić po groszu. Tak jak . nie moglabym sobie
. masła tańszego nad 15 kop. za funt, kiedy tymlat temu, zwyczajna prawie byh cena w Maju,
zasem i w Lipcu za 1 flint masła 7 112 kop.

95

Mleko p1'osto od Icrowy płaci się u nas latem w mleczarniach .
po 8, 10 i 12 kop. za kwartę. Śmietanka od 20 do 30 kop.
a na kremy nawet po 60 kop. za kwartę. U kobiet ze wsi
taniej, ale gorsze. Śmietana latem od 18 do '25 kop. za jedną
kwartę; zimą nigdy taniej nad 30 kop. kwarta, a często droż
sza.
Co do warzywa, jako nowalj e, zawsze bardzo drogie. Rzodkiewka dziś j est po 30 kop. pęczek, który p6źniej, spadnie do
1 kop. Ale będzie po 20-25, kop. po 15, 10 lub 7 1/ 2 , po 5.
lub 2 ' /. i t . d.
Kalafiory w Styczniu od Rsr. l następuie 75, 60, 45 kop.
i wyżej zą sztukę; dziś jeszcze, piękniejsze, czyli większe po
30 kop. a mniejsze po 20 kop. Są piękne i bardzo delikatne
w gotowaniu czyli w smaku.
Niedługo pokażą się og6rki, a te od 50 kop. naj mniejsze
a większe daleko więcej kosztują.
Ale o tern później, tymczasem czekam odpo wied~i.

KORESPONDENOYA OD REDAKOYI.
p. W. K. z Po. w Gub. Kowieńskiej . Redakcya
wielce zobowiązaną za prak-tyczne i pouczające wiadomości we właściwym dziale o chowie drobiu pomieszczone.
Przytern mamy honor zaprosić do dalszego tak pożądanego
współpracownictwa i oczekujemy zapowiedżianego łaskawie
opisu wyrobu szwedzkiego masła metodą Schwartza, praktykowaną w Kowieńskiem.
J. W-n ej Hr. E. R. z S.
Zobowiązani za nadesłaną już
Korespondencyę, mamy honor zaprosić Panią na stałą Kores-

J . W-nej

czuje

się

pondentkę.

je z
onk;

de'
r i<:

ROZMAITOŚCI.
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1\) ',

,pr"'.iiska łapka na szczury. Wiadomo jak wielce nie-

.dno pozbyć się dającemi szkodnikami są szczu.leraz bardzo znaczne spnsztoszenia w stajniach
l spiżarniach. Poda~ zalecony w "The
can" bardzo skuteczycia się szkodników,
~niu przedstawionej
leprzerwanie działa

ualu już w samej beczce umieszczonego przymocowana jest podobna ruchoma klapa, jak w skrzynce gór,nej. Beozka zaś w ' / •
części napełniona wodą, przyk-ryta j est deską, która przez wyrznięty w pośrodku otwór jest cokolwiek oświeconą,.

~zczury ,. używanej

POłno.cnej Ameryce

Nastawiają,c taką łapkę, począt

kowo umocowuje się gwoździkami
klapę w wyższej skrzyni znajdującą
się i przez 8 do 10 dni zwabia się
szczury obfitem w niej zakładani em
odpo,m.eelniej . kar~y. Dopiero po
P!ZeSWla~c~eruu SIę że szczury już
SIę. do .mleJsca tego przyzwyczaiły,
wYJmuJą SIę zatyczki i smaruje czopy tluszc.zem lub oliwą, a wtedy
szczury Jeden po drugim wpadać
będą i10 skrzyni niż zefi przestrasz~ne szukać będą miejsca przez
ktore wydobyć się można. W popłochu tem rzecz prosta wbiegną
I do kanału, a sposlrzrkłszy światło,
klapę na końcu kanału oświecające,
niezawodnie tam pospieszą. Wtedy

ad~ .Slę z wązkiej od
. . .
. glej, a 6 do 3 cali
ą - ro~eJ l. ty
~Ięb~kiej skrzynki
cićb
. ej, . wIonej ..na drugiej
DI, zym ~ eab wysokiej , ze ściana
~oslme. chylo~emi. Jedna
VoZ~
gorne.J krzym zaopatrzona
wewnątrz otworem na jedną
mie: pę !'Wa~~ową szerokim i ta
·pdma Się zIarnem. albo pełnemi
·5Z . : ami iytniemi
Tuż przy tym
m)' : orze lila' uj e się na dwóch ezom 1lDlOCOwana i obracająca się
własnym ciężarem przeważywszy
ltko pa; •. z łatwo~cią uchyla się
Amerykańska łapka na szczury.
klapę, wpadną w wodę i w niej siępo · dołoWI 1 sama znow powraca do
t
00"
...ta.
.
.
topią. Dopóki nie wyłapie się w ten
. '
_ v~.
po ł"
oLema, przy zastosowaniu przeciw wagi obcią- I
~p~s~b wszystkIch. odmIenia się co pewien czas wodę i dostarcza
'ac
GłoWI m.
s~eze po~~tr do skrzyni góruej. Zauważywszy iż mimo znajtę najwłaśc~wiej ~~wić Vf .części budynku naj licz
dUjących Się Jeszcze szczurów przestają się łapać, znów na jakii
zczury naWIedzanej lokryc Ją słomą, cel!l'ln ułat
czas umocowuje się klapę w skrzyni góruej i znęca pierw obom. przystępu. U spodu niitl7.ej skrzyni, znajdnje
fitem zadawaniem karmy, postępując jak z początk-u.
e~y kanał, przechodzący przez mor na zew. W ten sposób w krótkim czasie da się bardzo znaczn~
-u I ?oprowadzający do wnętrza beczki w 1>0łowie
liczbę szczurów wyniszczyć, a łapkę taru. według zamieszczol\e.
'opane.J,Jak to uwidocznia rysunek. Na koncu kago rysunl-u łatwo wszędzie urządzić można.
_
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Prosimy o. wczesne odnowienie prenumeraty na kwartał następny i radzimy przesyJać
JJumeratę wprost do Redakcyi; aby nie doznawać zwłoki w przesyłce.

OGŁOSZENIA.
fAKŁAD f~El"1YSŁOWO-f. 0LNICZY

DRZEWKA OWOCO

St. KACZKOWSKI & Comp.

w najlepszych gatunkach
po :lO-to letniem łloświadczenin dla
szego za naj praktyczniejsze uznane.

w Warszawie, Uliea Ery".ńsk& N. 3, obok Tow. Kred. Ziemskiege.
LokolUobile i Młocarnie parowe

Tak z różnego gatunku Gruszek, Jabłek, Czereśni i
tak wysokopiennych jak i karłowatych od 2 do 4-ch
w cenie od 30 do i)Q kop. sztuka.
oraz
.
Różnego rodzaj u krzewy ozdobne i drzewa jak
zwyczajne i różowo kwitnące 6-cio letnie od 50 du
sztuka.
e
niemuiej
Truskawki w dwudziestu kilku gatunkach po 75 kOl
Maliny w dobrych gatunkach po 75 kop. kopa.
Porzeczki po [) kop. sztuka.
Agrest wyborowe gatunki po 15 kop. sztuka.
Szparagowe flance 2-ch i 3-ch letnie wyborowych g:
kopa po 50 kop.
są do sprzedania
Wiadomość . w Redakcyi "Gospodyni Wiejskiej"
ulica Marszałkowska Nr. 75.

z Fabryki

"CLAYTON &SCHUTTLEWORTH"
W LINCOl.N.

Żniwiarki i Żniwiarko-kosiarki "Champion", Żni

wiarki i Kosiarki Samueisona et Comp . .Żniwiarki
i Kosiarki Walier A. Wooda oryginalne. Żniwiarki
Patentowe Akcyjnego Towarzystwa Przemysłoweg~ "lilpop, rau i Loewenstein."
Pługi

Wrzesiilskie, Cichowskiego i innych systemów.
Drapacze, Brolly, Walce, Znaczniki.
Wypielacze i Obsypniki.
Ekstyrpatory i Kultywatory Cołemana oryginalne.
~iewni.ki rzutowe wszelkich systemów.
Hiewniki rzędowe Sacka.
Grabie konne Amerykańskie.
Młoearnie maneżowe wszelkich rozmiarów.
Wialnie Bostońskie i Backera oryginalne.
Arfy Cylindrowe.
Trieury Tepaza do oczyszczania pszenicy z kąkolu i groszku.
Sieczkarnie oryginalne Richmonda i Chandlera, BentalIa,
oraz własnego wyrobu.
Siekacze l ~zarpacze do warzyw oryginalne BentalIa.
Gniotowniki i ~zrótowniki do obroków.
Rozdrabiacze do kuchów.
Parowniki do' karmy dla bydła .
Pompy różnych systemów i wielkości.
Sikawki Pożarne Noola i ogrodowe.
Wagi dziesiętne.
.

3--:

Można nabyć

do

rozpłodu

JAJA
Od kaczek olbrzymich szwajcarskich z na'lII a, "·-c
jakie otrzymały na wystawie drobiu w Paryżu l-~zy zl
dal, sztuka po kop. 30.
Od kur kajeńskich szamowych, czarno
sztuka po kop. 15.
Od kur chińskich malych, wydających równie M
so jak bażantów, żyjących w stanie dzikim w Chinach
po kop. 15.
, Od kur Creve-coeurs krzyżowanych z olbrzymie'
maputra sztuka po kop. 20.

Warsztaty mechaniczne do budowy reperacyi maszyn,
NASTONA
po cenach praktykowanych w pierwszorzfJdnych
składach tutejszych.

Bliższa wiadomość w Redakcyi "Gospodyni
ulica Marszałkowska Nr. 75.
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PRENUMERATA:
Na Prowincyl Rocznie
W Warszawie Rocznie
W W. Ks. Poznańskiem
W Galicyi Rocznie 10

eor
~
LzJąc

rs. 6. Półrocznie rs. 3. Kwartalnie rs. l ko. 50.
rs. 4 kop. 80. Półrocznie rs. 2 k{}p. 40. Kwartalnie 1's. 1 kop. 20. a
Rocznie 18 marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4 1/ 2 mar.
,pog
fi. Półrocznie 5 fi. Kwartalnie 2 1/ 2 fi. Z przesyłką pocztową.
Pl't
r a z y :n.a :D1.iesią.c.

"V'U"ychc:>dz.i clvva

lpailł

N urner pojedynczy kop. 20.
OGŁOSZENIA przyjmuj d się po kop.

za wiersz szpaltowy lub za jego miejsce.
SKŁAD GŁOWNY w Biurze Administracyi "Gospodyni Wiejskiej" ulica Marszałkowska Nr. 75.
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Celem uniknięcia zwłoki w otrzymywaniu pisma, uprasza się nadsyłać prenumeratę wprost do Rell'J
lI:03BOJIeBO D;eBJypolO. BapmaBa 10 .Mal= 1817 rop;a.
Wayszawa. Druk: A. Ginsa. Zielna (z Królewslriej) li! 37 (I"" cie' .
REDAKTOR .

ODPOWIEDZ~ I WYDAWCA Józef Upiński,

http://sbc.wbp.kielce.pl/
-'·0

