Warszawa, dnia 19 KwietJlia 1877.
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GOSPOD AR STW U DOMOWEMU
obejlllujące

odarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo,
i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych.

Jedwabnic!~o

Rybactwo. - Gospodarstwo mleczne. Holenderski e urząuzenia mleczaru (z drzeworytami !. Wyrób serów - SadowJeżyny. - Ogrodnic;łwo warzywne. Kalafiory, Kawony i Ogórki. - Pszozolnicłwo .- Rośliny włókn iste . 'l'rojeść (z drze). -- Kucha rstwo . Sniadanie.- Przeroby gospodarcze i sp i żarn i ane . Zużytkowanie jeżyny.- Wiadomosci bież ą c e. --

R Y B A C T VV O.
rybne w kraju naszym pozostaje
na nizkim nadzwyczaj stopniu i ogranisię wyłącznie do rybołówstwa. W miejsco\\'o~
w których poławiają się ryby, wlaśeiciel
troszczy się bynajmniej, ażali się ryty mnożą
nie, czy liczba ich się zmniejsza, czy mają
. dla siebie wyżywienie, lub jakie
wpływy są przyczyna stopniowego wyowiania się stawów. Dotąd" bowiem nikt nie
~zczy się o swoje stawy, a tern więcej o rzeczl strugi przerzynające jego posiadłości, z któnieumiejąc ciągnąć właściwych korzyści
. c nad rozwojem racjonalnego rybactz Owych obszarów wody, mamy jedynie tyle
iż zakwaszają nam grunta i psują łąki.
w swem przekonaniu gospodarz, ,

o tyle zaledwie umiejący wyzyskać swe wody, gdy
mu siQ uda wydzierżawić rybołówstwo za pal'eset złotych rocznie i otrzymać kilka lllb kilkana~
cie funtów ryt tygoduiowo na kuchnię, sądzi iż
doszedł kulminacyjnego punktu, w tej gałęzi przemysłu naturalnego. O powiQkszenie jednak tej
korzy~ci, o pomnożenie dochodu w sposób racjonalny nie stara się bynajmniej.
Xie przeszkadza to jerlnakże przy zdarzonej
sposobności rozprawiać szeroko: o praktycznyl;h
sposobach hodowania ryb zagranicą, rozmnaża
nia, polepszania, oraz krzyżowania g'a tunko\\'.
Targ za Żelazną Bramą w Warszawie jeSt tego
najwymowniejszem świadectwem, gdyż cały towar
wystawiany na sprzedaż w dnie piątkowe, ~pro 
wadzany je;:;t przeważnie z sąsiednich Pru::;, bo
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dwóch miejscowości kraju naszego,
ryby w tej ogólnej sprzedaży. Wedle
jednakże źródeł historycznych przekonywamy się,
że ta gałęź gospodarstwa wiejskiego nie była
obcą przodkom naszym. Literatura bowiem nasza 6 praktycznych środkach zakładania stawów,
hodowania i rozmnażania ryb, z drugiej połowy
X V i początku XVI stulecia, posiada kilka pism
specyalnych, niebędących i dziś bez wartości.
Również i w dawnych lustracyach, znajdujemy
liczne wzmianki o stawach rybnych. Między innemi, lustracya zajętych w roku 1789, na skarb
koronny posiadłości biskupów krakowskich, wykazuje w samym kluczu Kieleckim, piętnaście
stawów rybnych i 'pięć zarybkowych, które dozorował oddzielnie ustanowiony oficjalista.
Dziś
w wymienionych powyższą lustracyą wsiach
i fo lwarkach, .nawet nie ma śladu bytności dawniejszych stawów.
Niegdyś w dobrach duchownych szeroko rozwiniętem było rybactwo, ale po przej IŚciu ich
w ręce skarbu upadło zupełnie, pozostawiając po
sobie smutne jedynie wspomnienie lepszej przeszłości, w obec tak głośno sławionego postępll.
Zapatrując się bowiem bezstronnie na dzieje rozwoju cywilizacyi bieżącego stulecia, przyznać musimy, iż postęp jakim słusznie szczyci się zachodnia Europa, n nas objawił się wyłącznie w czczej
i pustej frazeologii, a w rezultacie wytępił lasy,
wyjałowił grunta, wody, sady, ogrody, obory,
kurniki, słowem przyprowadził do upadku cały
zasób bogactwa naturalnego i w końcu zbudował
koleje żelazne, dla ułatwienia przywozu z zagranicy tego wszystkiego, co możemy wyprodukować na miejscu u siebie, a nie produkujemy jedynie dla tego, że nam się nie chce, że nie myślimy
co jutro będzie, troszcząc się zaledwie o dziś.
Wszelka zatem praca podejmowana w tym kierunku, naturalnie taką jedynie potrafi przynieść korzyść, iż nas zaledwie wyżywić zdoła.
W ogólnym przeto interesie, potrzeba podnieść
gospodarstwo rybne, zwłaszcza iż takowe poprowadzone racjonalnie bez wielkich mozołów i nakładów ,
jest źródłem znacznych dochodów, a obok tego dostarcza tanie, łatwe, smaczne i zdrowe pożywienie.
Właściwie eksploatacya przemysłu rybackiego,
należy wyłącznie do atrybucyi gospodarstw męz
kich, z uwagi jednakże na nader trudne warunki
w jakich się obecnie znajduj ą, nie jeden z ziezaledwie z
nczestniczą

mian nie zwraca nawet na to uwagi, jak
korzyści mogliby osiągnąć z małym nakłall
tę gałęź przemysłu naturalnego. Dla tego zanu,
czarny je w piśmie specyalnie dla pań prze7
czonem, w tern przekonaniu, iż przeświadczy,\
się o ważności tego przedsiębiorstwa, nie
kają nań zwrócić bliższej uwagi swych m
ojców lub braci i tym sposobem przyczynić
nader skutecznie do podniesienia wszechs
zakłopotanych stosunków ekonomicznych,
również i tę gałęź gospodarczą w swą
nie skuteczną op iekę.
Sprzedaż ryb zawsze i wszędzie znaj cll1je c
nych i łatwych nabywcó,y, racjonalna zatem
hodowla zapewnia znaczne korzyści, dające
osiągnąć z małym nakładem. Najwięcej są
kiwanemi karp, szczupak, lin i karaś, a
niemi karp przedstawia największe korzyści i
tego produkcya karpi, jest głównem zadan
racjonalnego rybactwa.
Dla wychowania znacznej liczby karpi,
ba mieć trzy stawy przynajmniej. Pierwszy
tarcia, ma być płytki i zarosły roślinami wod
mi, między któremi starać się potrzeba, aby
wiele manny (Glyceria fiuitans), karp, bowiem
tylko składa ikrę na tych roślinach, ale ch
zjada trawę manny i chciwie połyka jej
Samica ważąca dziewięć funtów, zawiera w
przeszło 600,000 ziarn ikry, stąd więc są
zwyczaj mn ożne i rozmnożyłyby się
gdyby żaby, jaszczurki wodne, kaczki oraz
gatunki ryb, nie pożerały jego ikry.
Do tego stawu puszcza się kilku mleczak
i tyleż ikrzaków, czyli samców i samic,
zostawione w spokojności, wkrótce staw do ~1i
nale zarybią. Starać się należy, aby staw .
płodowy był wystawiony na wpływ
i ciepła słonecznego. Przypływ wody
być nieustanny, lecz nigdy z zimnych źródeJ.
bowiem ciepła woda i światło słoneczne, są g
nemi warunkami pożądanego bytu rybiej
dzieży.

Nadzwyczaj szkodliwem dla ryb jest pojenie '
w stawach rozpłodowych, a
' ,
karpiom w czasie ikrzenia, kiedy niszczy
mnóstwo ikry deptaniem po niej lub
czaniem takowej, odchodami. Dla tego star
się należy, aby przynajmniej w przeciągu :Mil
Czerwca, Lipca i Sierpnia, spokojność sta'"
pławienie
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kiej ilości nawet w niezbyt dużym stawie lub sadzawce, jeśli tylko ma obfite pożywienie, a którego
dostarczyć mu można: sypiąc słód, rzucając kar tofle, banie lub dynie, albo też pędraki, chrabąsz
cze, jak również wszelkie gatunki liszek i gąsie
nic. Karmione w ten sposób karpie nadzwyczaj
szybko rosną, tuczą się i dają bardzo smaczne

była zakłóconą.

Stawy do których
.'_ drapieżne łatwy mają przystęp, nie są
owiednie do rozpłodu karpiego, gdyżby im
;szkadzały w czasie tarcia się, a oprócz
pochłonęłyby wielką
ilość ikry. ' Woda
wie rozpłodowym powinna mieć jednostajną
.~" n.V'::"j . inaczej ikra, którą karpie w gruzłach
ą, łatwo ulegnie zepsuciu. Oiepło sloneczpowinno wylQgać jajka, leżą ce w długim szenad brzegiem.
staw rozplodowy mial obszerność jednewtedy wystarczą cztery ikrzaki i dwa
: _ ' ''U;IU do zarybienia,
w stawie mniej niż pół
obszaru mającego, potrzeba tylko mieć jemleczaka i dwóch ikrzaków, w stawach
mających 'więcej rozleglości niż morgę, nie
ba więcej ryb rozpłodowych jak tyle ile
powiedziano.
ylęgła młodzież, jeśli jej nie zbywa na pow końcu roku dobiega wzrostu około
cali, poźniej jednakże nie rosną tak pręd
Po upływie roku, narybek po spuszczeniu
przesadza się do drugiego stawu, w którym
'e dla wyrośnięcia przez lat dwa, a po
ie tego czasu, przenosi się do trzeciego
w którym pozostaje do wyprzedaży lub
ania.
wszystkich w ogóle zarybionych stawach
rzegać należy, aby w lecie gdy pionlll
uderzy, natychmiast wodę zeń spu8cić
ej napuścić, a przynajmniej na jednę stodo pozostałej dodać, a to najpóźniej
ągu sześciu godzin, inaczej ryby u snęly
względu, czy staw jest wielki lub mały.
grzmocie potrzeba zatem zajrzeć do
, a gdy się nad brzegami okazuje masa
piany, podobnej do saletry, jest to oznaką
w staw uderzył. 'W porze zimowej,
wodę ścina i lód staw zaczyna pokryporobić gęste przeręble, gdyż ryby
powietrza łatwoby posnąć mogły. Dla
ryb, koniecznie wypada utrzymywać 1'0w stanie czystym; stawy zaś
mniej co piętnaście lub dwadzieścia lat
ć, inaczej bowiem ryby podlegną choJ.

należy do istot nadzwyczaj żarłocznych,

to ch'
.
ow Jego nie wymaga znacznych
gdyż może być utrzymywany w wiel-
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Obok tych , wszystkich dodatnich przymiotów,
karp ma jednak tę ujemną stronę iż nadzwyczaj
łatwo się wyradza, a nawet karaś miesza swój
mlecz z ikrą karpia, z której powstają mieszańce
znane pod nazwą karp-kara~. Praktyczni hodowcy pomiędzy wielu odmianami, dają pierwszeIlstwo
do ro zpłodu temu, który ma grzbiet wzniosły,
brzuch cokolwiek odęty i czerwonawe kropki na
pletwach. Kto chce zatem hodować karpie aby
z nich mial przychód, powinien do rozpłodu wybierać długie, wyrosłe, pięcioletnie okazy, nie
mające żadnej wady, do których nawet zbyteczna tłustość siQ zalicza.
Wyłączyć od rozpłodu wypada takie, które
okazują skłonność do rozmnażania przed piątym
rokiem wieku swego, jak również i te które
w trzecim roku maj ą brzuch wielki i są miękkie
w dotknięciu, które w skutku uderzenia zostały
uszkodzone i plamy dostały, albo też zbyt krótkie i o wysokim grzbiecie, gdyż potomstwo z podobnych osobników zawsze bywa nieksztaltne
i karłowate.
W ogóle w racjonalnej hodowli ryb. szczególniej należy zachować na · tępujące warunki, które
niegdyś przez b. Komisyę Spraw wewnętrznych
podanemi zostały do publicznej wiadomości.
1. Ochraniać ryby od potowu w czasie ich
tarcia; gatunki ryb złowione w niewłaściwym
czasie, wpuszczać napowrót do wody.
2. Nie używać w p o ł o ,;yie ryb trucizny, wQdki,
ości i fuzyi.
3. W stawach i jeziorach zachowywać i pielęgnować pewną liczbę ryb, sto ownie do miejscowości tak zwanych stal'o~tó\\' wodnych, to jest
ryb największych w swoim gatunku; t e bowiem
od ::;pustu do spustu, od połowu do połowu, nietykalne przechodzić winny.
ol. Narybek celniejszych gatunków ryb, niepowinien być wył awiany, to je~t ryb zbyt mały ch. a tem samem \\ła~ciw eO'o smaku je zcze nie
mających.
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pokryte łuską ostro grzbiecikowaną, barwy
5. Dla ochrony od wytępiania narybku karpi
i innych celniejszych przez drapieżne gatunki,
no lub oliwkowo szarej z czarnemi p
tam gdzie miejscowość dozwala, to jest, gdzie
i bardzo wyraźuemi, dwiema żóltemi plaman:
kilka stawów po sobie następuje, należy drapież
tyle głowy, jako wyłącznie żywiące się ża
ne gatunki, a mianowicie: szczupaki, okunie
wodnemi, oszczędzać należy.
i sandacze z górnych stawów powyławiać i do
My zaś dodać j eszcze winniśmy, że mo
najniższego poprzenosić. Do tego także stawu
lnu i konopi w stawach, jeziorach i
głównie przyczynia siQ do wyrybiania wód,
przeprowadzić należy drobne gatunki białorybu,
, wywierające najszkodliwszy wpływ na
jako potrzebny żer dla drapieżnych.
li. Żaby w stawach i jeziorach zjadaniem ikry
i życie tych istot. Dla tego to w wielu kI
do wyrybienia wód przyczyniające się, starannie
a mianowicie w Prusach, przepisy adm
wytępiać należy. Z tego samego powodu chono-policyjne, zabraniają moczenia tych
wania przy tych stawach kaczek ikrę wyjaławia
w wodach zarybionych, co jednakże
jących, jak najmocniej unikać. W ęże zaś wodue, I nie jest jeszcze uwzględnionem.

GOSPODARSTWO MLECZNE.
H O L E N D E R S K I E U R LI ~ D Z E N I A lU L E C LI AR Ń.
Odkąd zwrócono więcej starań i uwagi na gospodarstwo mleczne, powstały wielorakie odręb 
ne metody zbierania śmietany, których trzymają się z całą ścisłością w różnych krajach oddawna
lub dopiero w nowszych czasach. Zapoznanie
się ze sposobami naj-

brzegom morza północnego, oddawna
przerabiano mleko na masło i sery, i do tak
kiego stopnia uuoskonalono tę gałęź gos
wiejskiego, że Holandya przez długi czas s
bQdzie za wzór pod tym względem. Jeżeli

więcej uży

w a n e m i,

spodziewamy si ę z
wielorakich
wzglę dów
będzie pożyteczne i
sądzimy nawet, że każdej z postępowych

gospo d Y ń,
systemy te
nie powinny być obce. Te m i
względami

powodowani, podamy
tu z kolei
na większą

Pig. 1.

prz ećc

zasługujące

uwagę,

nia "
ny pl
na tri
Ś IV i r

a mianowicie :
Holenderski sposób zbierania śmietany. N a obszernych nizinach Holandyi, roz ciągających się ku

ne mleko, czy to wydojone w oborze, czy U,l
wisku, przecedza się po raz drugi, wlew!t II
czynia mosiężne lub miedziane wewnątrz
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ustawia lub zawiesza w kąpieli wodnej, celem
ochłodzenia, a to w sposób wyobrażo
pod Fig. l-ą lub 2 -ą.
na. rycinie Fig. l spostrzegamy, nad korywodą, umieszczoną jest poręcz· do opieraprzy wstawianiu i wydobywaniu naczyń
Na rycinie Fig. 2-ga, przedstawia się
zbiornik z wodą do chłodzenia mleka,
ący się drewnianą przykrywą. Koryta
połączostudnią

jak
. 1, umieszb y w aj ą
w mI egdy tymmurowane
jak na
przy oborze.
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Co do obszerności piwnicy, liczy się na jednę
przy holenderskim sposobie zbierania śmie 
tany: l -1 1/ 3 metra kwadratowego podstawy
piwnicy i 2-3 metr. sześciennych przestrzeni.
Temperatura w piwnicy ma wynosić 12-15° Cels.
Cały czas do wydzielenia się śmietany trwać ma 24
godzin, licząc od chwili nalania mleka; śm ietanę
zbiera się dwa razy t. j. co 12 godzin, sądzą bowiem że przez dwukrotne zbieranie, więcej się
otrzymuje masła
aniżeli przy jednorazowem .
Zbieranie t o
które uważają za
krowę

czynność

ze

ważną

względu

na
dokonywa się zwyczajną drewnianą warzęchą wtedy, gdy śmietana
dobroć masła,

ciepłota
spadła

do
eIs. co wykrótszego

zupełnie dojrzała.

Opowiadają,

Uższego

że

pilne mleczarki
w Holandyi, nie
dają się odstraszyć burzą i w
nocy nawet kilkakrotnie zaglą
dają do mleka,
aby uc h w Y c i ć

stosownie
okoliczno ści,
przecięciowo

1 1/ 2 do 2 gonatenczas

właściwą

chwilę

zbierania śmieta
Fig. 2.
ny.
Do jrzałość
śmietany ocenia się jej ::lmakiem, a prócz tego
Te ostatnie dawniej wyrabiano z drzewa
tern, że przy zagłębieniu palca w śmietanę, nic
gliny wypalonej i bywały wysokie, teraz zaś
z niej na palcu nie zostaje, jak niemniej, że chu.ą powszechnie wanienek płaskich podłu
de mleko nie występuje na wierzch, chociaż warstwę
, długich na 78-90 centymetrów, sześmietany przebijemy nożem.
na 47 - 58 ctn. i 14
Zebrana śm ietana umieszcza
ctn. głębokich, z wysię w starannie zrobionych
ąCym brzegiem z blachy
i czysto utrzymywanych
.
niepobie l a n ej.
arewnianych wiaderkach, ob3). Mleko wypelnia ~
jętych
obręczami mosiężne
na głębokość 10
1
Fig.
3.
mi
i
opatrzonych
przykrywą
centym (4 do 5 /2
zdejmującą się lub na zaiwnica na mleko zagłębiona w ziemię tylko
wiasie przytwierdzoną· W naczyniu tern śmieta2-3 stóp, powinna być chłodna; wysoko~ć jej
na pozostaje dopóki nie uzbiera się jej dosyć
się na 2 -2 1
/2 metrów, a oświetla się ją do zrobienia masła, lub dopóki dostatecznie nie
oknami. Dokoła przy ścianie znajduje się
zgęstnieje. Stopień zgęszczenia poznaje się popOdmurowanie, po nad którem umieszczone
tem, gdy w niej długa i cienka drewniana łyżka
dy jeszcze 2 lub 3 drewniane pulki na
stanie. Jeżeli w lecie śmietana nie gęstnieje
''''''7f>'7A~'
naczyń z mlekiem, jak uwidocznia , dusyć
prędko, przyspieszają to, przez clocla . (Fig. 4-ta).
i nie niewielkiej
ilości maślanki; w zimie zaś
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przez lekkie ' z kąpieli wodnej do piwnicy i przez wylew anf
lub czerpanie mleka w naczynia, służące do n
jej ogrzanie, umieszczając wiaderka na odpowiedrania śmietany. To też zdaje się, że przL aki
nio w tym celu zbudowanej fajerce z węglami, poilość p ' he.
uobnej do
kan ego
tych jakich
przyspieszają

dojrzenie

śmietany

używająko

sła

biety do 0grzewan i a
się, albo też

landyi
jest wi
a prz
mniej
jest

stawiają

naczynia na
rozgrzanej
blasze.
Przy tej
meto d z i e
postępowa nia, niepomyślną dla

w

wielką

mleczn ego
jest ta oko-

by być h
winna.! e.
od Je
krowy
jącej l'
fI
cię C i ll i ć
3000 kI
mleka
rok, ot
muje ~I
Hola n i'
300 k

liczność, że

śmietan,

l

dokładnego

wydzielenia
masła czyli
tłuszczu

rozpocz ęte
wydzielanie

zniej 69 e
(170f) 1'0
Naczynia mleczne w Bolandyi, malują z",r y l
l'z
na zewnątrz olejnemi żywemi barwami.

Fig. 4.

się śmietany
zakłóceniu

w~

podczas ochłodzenia mleka ulega
i przerwie przez l)rZenoszenie mleka

I

II

Ć

le

WYRÓB SERÓW.

ó(

Wyrabianie sera polega w ogóle na wydzieleciwie rozkład sernika, tluszczu i cukru mlecZ
niu sernika. (kazeinu) z mleka i oddzieleniu go
go, na rozmaite powiększej części lotne produ
od serwatki, poczem sernik soli się, zaprawia
jak kwas masłowy, wa1mjanowy i koprono
korzeniami, zabarwia, układa w formy, wyciska
siarko-wodór, amylamin i amoniak, jak nie
i zostawia do dojrzenia, przez co nadaje się mu
na niektóre nielotne ciała, jak: leucyna, tyrOZ~ ra
rozmaity wygląd, twardość i smak.
i aposedyna. Wiemy również, że z pomiędzy t, y
Od różnic w postępowaniu dotyczącem sposobów ' produktów rozkładu, amoniak rozpuszczając "\V el r
przerabiania, zawisła jakość naj rozmaitszych znaci sernik, nadaje niektórym serom przezroczysll cc
Z tern wszystkiem nie jest nam wiadomo,
nych w handlu gatunków serów. Przedewszystkiem jednak odróżnić należy dwie główne grupy
używane przy wyrabianiu serów rozmaite mell
jakoto : sery z mleka kwaśnego i słodkiego.
I przyczyniają
się do powetowania jednych
Dotychczas nie posiadamy dostatecznej znajo- I drugich produktów rozkładu. Dla tego to., :
mości przyczyn działających przy przerabianiu
na dziś nauka fabrykacyi serów, ogranicz a~
• sera, ani ter): skutków jakie one za sobą pociągamusi przeważnie na zestawieniu wskazówek pl
ją· Mamy jedynie cały szereg wskazówek z praktycznego ich wyrabiania, z pomiędzy zaś [,
tyki poczerpniętych, do przygotowania rozmaitych
mówić będziemy tylko o przepisach, odn oszą',
gatunków serów i wiemy. że charakterystyczne
się do najbardziej upowszechnionych i cbara~
cechy i właściwy swoisty smak każdego rodzaju
rystycznych gatlmków serów,
Sery z mleka słodkiego. Do wyrabiania
sera, zależą od jego dojrzewania.
Wiemy dalej, że to dojrzewanie stanowi właś- , z mleka słodkiego, używa siQ mleka świeżeg"
[1
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anego. Sernik strąca się czyli ścina do- , się on serem nazywać; właściwie bowiem jest to
twaróg, przygotowany ze słodkiej śmietanki.
n podpuszczki. W tym rodzaju, odróżniamy
Wedle Villm'oy'a, ser ten zwany fromage a la crerne
ZL akie sery: 1) miękkie i wilgotne, i 2) twardsze
przyrządza się w nastQpujący sposób: Mleko świe
p ' he. Różnica polega na tern, że dla sera mięk
~o , sernik strąca się z mleka w nizkiej tempera- , że w ilości 8 - 10 kwart zmięszane ze słodką
śmietanką, strąca siQ w przeciągu trzech kwadranv i takowy nie poddaje się żadnemu lub też
podpuszczką, puczem kawały sernika nim'ozsy
'i zo małemu tylko ciśnieniu, gdy tymczasem
drobnione, wkłada się w okrągłą dziurkowatą forera twardego, mleko strąca się w wyższej
mę wyłożoną cienkiem płótnem, pokrywa masę drez eraturze i sernik silniej naciska.
wnianym krążkiem i obciąża nieznacznym ciężar
leżnie od różnego stopnia twardości, sery te
kiem. Płótno zmienia się co godzina pl'zyczem ReI'
lOgą być jednakiej wielkości; sery miękkie
należy odwracać.
ą 'ządzają się mniejsze, twarde zaś o ile moSkoro ser daje się bezpiecznie ująć rękami, wyj'ielkie, aby stosunkowo niewiele tracić na
się go z płótna i kładzie na liściach (najlemuje
e.
Je,
piej jesionowych) lub na słomie. Ser taki zachoV
SERY MIĘKKIE KROWIE.
wuje się świeżym przez 8 -] 4 dni. .J eżeli chcemy
go dłużej przechować, należy go cokolwiek posolić.
francuzki ze śmietanki. Ser ten należy po(d. c. n.)
i ,) ić na pierwszym miejscu, jeżeli w ogóle ma
kI
~'"

I

ot

,i
n i'

k

SADOWNICTWO.
JEŻYNY.

wszechnie a niesłusznie wzgardzonym u nas
i nieco ocienionych. Wyjątek stanowi tylko
'em rodzimym jest jeżyna, rozrastająca się
odmiana wyszczególniana nazwą maliny północnej
rodnie po zaroślach, nad brzegami lasów
(rubus arcticus), która porasta na ziemiach bawy y płotach. Pochodzi to myślę z tej główgnistych i pojawia się u nas głównie w powierzyczyny, że w ogóle użytkowanie jej owocie Wiłkomirskim; kwitnie czerwono, wydaje fiomało jest znane, jakkolwiek w gospodarletowo -- czerwone jagody pachnące i odznacza
domowem, pod wielu wzgędami prawdziwy
się wybornym smakiem.
ieść może pożytek. Wiadomo bowiem, że
Rozsadzanie uskutecznia się w późnej jesieni lub
ód jeżyny mogą być wyrabiane wyborne
wczas na wiosnę w ten sposób, że młode krzewy do 7 cali na wysokość skrócone, sadzi się
rwy, nalewki i wino jeżynowe .
racając uwagę na pożytek jaki krzew ten
w odległości 1 1/ 2 do 2 metrów jedne od drugich
przy ścianach, albo też w szpalerach w miejscu
ieść może, najpierw zapoznamy się tu z jeodkrytem. Po zasadzeniu, podlewa się krzewy
rawą, która jest bardzo pojedynczą i w każ
obficie i powtarza się takowe kilkakrotnie w miaJZ, razie dobrze się wynagradza.
rę potrzeby w śród lata, albo też celem utrzyt,
yna zaliczająca się do rodziny różowatych,
mania wilgoci w porze letniej i zarazem ochrocI
rośliną, jak już wspomnieliśmy, w wielu
ny w zimie, wyścieła się międzyrzędy mchem.
SIl Cowościach naszego kraju
dziko rosnącą ,
Pielęgnowanie podczas wzrostu, polega na niegach kolczastYCh, czasem ścielących się,
dopuszczaniu zachwaszczenia, na głębokiem spulcieniach 3 lub 5-cio listkowych, o kwiatach
chnianiu między rzędami i podlewaniu 2 do 3
onych lub białych i o jagodach purpuroworazy w ciągu lata, gnojówką na p ó ł z wodą rozch, gładkich i lśniących. Z wielu odmian
puszczoną, w czasie chłodnym i wilgotnym, przerawy w ogrodach zalecają siQ najlepiej
znaczając po parę kwart pod każdy krzak, a wlepl'
upowszechniające się gatunki amerykańwając takową w rowki w tym celu dookoła krza(rUbus americanus) jako zapewniające barfite zbiory.
ku. w odległości 7 cali wyrobione.
W jesieni przerzedza się krzaki wycinaniem,
,elkie ?drniany jeżyny, do powodzenia upra~agaJą w ogóle ziemi żyznej, a najlepiej , pozostawiając najsilniejsze gałązki, które również
skróca się o 1/3 ich długośc i. W tymże czasie
~lQ na ,lekkich glinkach i gruntach marokopuje się krzaki dookoła i obkłada dostatnio
,I
h~ zarowno w miejscach otwartych jak
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przegnilym gnojem stajennym, najlepiej świń
skim.
Rozmnażania dokonywa się: zasiewaniem nasienia w zimowych inspektach, rozsadzaniem korzeni 1 1/ 2 do 2 1/ 2 cala długich, rozdzielaniem
i sadzeniem odrośli korzeniowych, albo te~
przez odkladanie, czyli przyginanie do ziemi gałązek, wypuszczających wtedy nowe korzenie.
Niektóre odmiany z pełzającemi po ziemi odnogami, same wypuszczają korzenie i w ten sposób nowe tworzą krzaki. Inny system uprawy,
praktykuje się jeszcze w ten sposób, że
rozsadza się krzaki w rzędach 1 '/3 do 12/~ metra odległych, a rośliny w odległości 1 do
11/~ metra wzdłu~ rzędów.
Następnie pomię
dzy każde dwa krzaki, wbija się palik % metra (28 cali) wysoki i od jednego palika do drugiego przeciąga się foremną sieć, po której piąć
i rozpościerać się będą łodygi . Wiadomo jest
wreszcie, że jeżyna daje się zastosować do two-

I

rzenia żywopłotów, przedstawiających tę korzyść·
iż zapewnia zarazem u~ytkowanie z jagód.
Do najlepszych odmian jeżyny zalicza si~
amerykańska Lawton i New-Rochelle, a po tej
dopiero, zasługują na zalecenie: Wilsona Earl}'.
Geant, Kittatinny i Dorchester, wszystkie prosto w górę rosnące odmiany.
Ktoby zechciał uprawę jeżyny na większe
przedsiębrać rozmiary, co w każdym razie dobrze
wynagradzać się mo~e, ten najlepiej gdy upra·
wiać będzie tak zwane jeżyny ogrodowe, które
są odmianą dziko-rosnących z wielkiemi czarnemi.
przyjemnego smaku jagodami, albo też nowe
wypróbowane gatunki amerykallskie, zapewniające zbiór przechodzący oczekiwania.
Zwraca się tu jednak jeszcze tę uwagę, aby
w uprawie amerykańskich gatunków, wyniszczac
starannie boczne wypustki korzeniowe, co najlepiej dokonywa się glębokiem między rzędami
przekopywaniem.

OGRODNICTWO W ARZyvVNE.
Poniewa~

nie wszystkie gospodynie mogą. mieć
inspekta, w których mogłyby mieć wczesne t1ance kalafiorów, ogórków, kawonów i t . p. nowalii,
przeto po(laję tu rady tylokrotnie przezemnie do-

ka nie

świadczone .

Kalafiory . .Jeżeli na wczesne, to w Marcu nasypać
dobrej ziemi (przygotowanej w jesieni na rozsadniki) na miskę dużą, w której dnie powinien być
przekręcony otwór, posiać kalafiory dośe gęsto,
przysypa~ zi emią lekko, przykryć szmatką i po galganku polewać wodą nie zbyt zimną, ile razy bę
dzie tego potrzeba. Postawione przyoknie, od czterech do sześciu dni kalafiory powinny zacząć
w. choc1z ić jeśli nasienie dobre, a wtenczas trzeba
szmatkę odjąć, i skoro wszystkie zejdą, należy je
przesadzić, bo zwykle roślinki te zbyt wybujałyby
w cienkie łodyżki. Na ten cel bierze się szufladkę lokieć długą a pół łokcia szeroką i pół
łokcia wysoką, ella tego nie zbyt dużą, aby nie
byla ciężką do przenoszenia. W szufladce nakłada
się gnój kOliski ciepły, troszkę uciskając, do polowy, drugą zaś połowę nasypuje się ziemią dobrą,
(ziemia powiuna być na kilka dni pierwej przyni esioną aby się wygrzała i przesuszyła jeśli
zbyt mokra) potrząsa lekko szufladką, aby później flance zbyt nie zapadały i przesadza w ten
spostJb: brać l ewą r~ką za listeczek, a prawą
podkopywać korzonek nożykiem, ~eby się 1'0 'lin-

wyrywała

a

wyjmowała,

w szufladce zroaby ~i~
cała roślinka zachowała, a tylko listeczki na
wierzchu zostały, poczem obcisnąć z lekka i tym
sposobem w, zystkie flance poprzesadzać dość g~
sto; można cal jedna od drugiej . Do trzech dn~
już się przyjmą. Teraz ile razy uędzie dzień cie'
pły, lub deszcz ciepły, trzeba je wynosić na dwór,
a na no c wnosić. W czasie dni śn ieżnych lub sł o
tnych, może rozsada stać przyoknie choćby kilkil
dni, byle nie w zbyt ciepłym pokoju. Polewa ,i ~
ile razy będzie sucho, ale polewa zawsze ostrożnie.
uizko trzymając naczynie z wodą, gdy~ lejąc z gi,'
ry roślinki się pozalewają. Gdy ju~ rosada lw'
dzie w pięciu listkach. trzeba ją sadzić w gnIli·
Jeśli w ogrodzie jest ziemia pulchna, to tylko j:l
podgnoić drobnym gnojem, przekopać głęboki'
i porobić dolki na pół łokcia głębokie, a na ,1/.
tora oddalone od siebie i nalać w każdą j '
wiadro wody, a to dla tego, że kalafiory lubi:l
wilgoć ze spodu. Skoro woda wsiąkni e, wsy!,:ll
ziemię z dołków wyjętą, ale nie zupełnie pełno. l
flance powinny siedzieć w dołkach. Wszystkli
przesadzone flance powinno się podlewać, trZ:
mając wodę nizko, lejąc tylko pod korzeli, a 11:1
z góry na liście, bo tym spo obem roślinki .:'
zalewają i giną . .T eMi 'nosna sucha, to trzeba I"
lewać po trochu każdego dnia pod wieczór. a j:l\
bić dołek tymże nożykiem dość

głęboki,

,I

I
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dobrze podrosną osypuje się pod same li- I brze korzenie trawy, pokrzywy, a ziemia dobrze
stki. Na kalafiory o ile można wybierać miejsię spulchni i kwiatki rość będą.
sce zasłonięte od północy i zachodu, w nizkiem .
Kawony. Wziąść nasienia kawonów gruntowych,
położeniu. W grunt wysadza się w Maju kiedy
tak zwanych basztanowych, bylf~ nie inspektoobawa przymrozków minie.
wych bo się nie udadzą, wsypać w szmatkę i dość
grubo tąż szmatką owinąć, zamaczać w wodzi e
Jeżeli ziemia w ogrodzie jest twarda, gliniai położyć w ciepłem miejscu, pilnując żeby szmasta, nieodpowiednia dla kalafiorów, to trzeba
kopać głębsze dołki, przynajmniej na łokieć głę
tka nie wyschła; często ją też maczać tylko ui e
bokie, tylko nie szerokie w górze, w takich saw zbyt zimnej wodzie, a w takiej co stoi w pomych odstępach, ponalewać wody po wiadrze, nakoju. Szuflaelkę urządzić tak jak do kalafiorów,
kłaść gnoju owczego, udeptać, do połowy na
i wnieść do pokoju aby s ię ziemia ogrzała.
Skoro nasienie zacznie kiełkować, trzeba wywierzch nasypać ziemi lepszej, a jak nie ma to
bierać zkiełkowane i sadzić
w ziemię ostrowydobytej z dołków i sadzić rozsadę. Dobywa się
rozsadę ostrożnie łopatką, aby korzeni nie osypać I żnie, aby się kiełki nie połamały, a resztę znów
zawinąć i zostawić do dalszego kiełkowania i tak
z ziemi i sadzić po jednej w dołku, obciskając ręką
wybierać z kolei wszystkie. P(}ki nie zaczną
i polewając dopóki się nie przyjmie. Sadzić trzeba
wschodzić mogą stać gdziekolwiek, lecz jak się
pod wieczór, albo w dzień pochmurny. Jeżeliby
zaczną pokazywać zielone listeczki, zaraz je trzejeszcze flance podrosły, to jeszcze osypać i czyba postawić przyoknie. Przesadzać nie trzeba,
sto z zielska opielać, a tak postępując otrzymamy
tylko wynosić w ciepłe dni na dwór, a gdy się
kalafiory wielkie i obficie obradzające.
powietrze o zi ębia wnosić napowrót.
Na późniejsze kalafiory zasiewa się rozsadę w Ma\V Maju skoro już minie obawa przyml'ozków,
ju, w ciepłym rozsadniku i zawsze na noc nakrywa
pokopać doły na dwa łokcie jeden od drugiego
matą, a jak rozsada WyTO śnie, rozsadza się w grunt
w miejscu odkrytem, wystawionem na połu
w dołki tak samo jak poprzednio z gnojem lub bez
dnie, a zakrytem od północy, nałożyć gnojem
niego, polewa, oczyszcza z zielska, a będą kalafiory
ciepłym, ud ep tując, a na wierzch ziemi dobrej nado późnej jesieni. Gdyby w jesieni były już zimna,
sypać. G<1zie nie ma dobrej ziemi, to naskroba(··
a na kalafiorach były jeszcze małe kwiaty, które
na drodze przejezdnej, porozcierać, bo ta ziemia
mogłyby rość, wtenczas wykopuje się rowek na
się nie roz ypuje i nasypać wysoko w jamki,
długość głąbia kalafiora w szopie, lub piwnicy
a będzie doura. Wyjmować flance bardzo ostronie wilgotnej, ustawia się kalafiory i osypuje ziemią z rowu wydobytą pod same liście. Byle wy- I żnie, żeby ziemi od korzonków nie osypac i sadzić po trzy koło siebie, który zaś będzie silniej
kopując z gruntu uważać, aby ziemi będącej
rósł ten zo tawić, a wątłe wyrwać ; można po
przy korzeniach nie otrząsnąć, to będą jeszcze rodwa silniejsze zostawić. Gdyby było podobieństwo
sły i można je mieć długo do użytku. W czasie
że będzie mróz, to trzeba się starać czemkoł
Wzrostu kalafiorów i kapusty, liści dla krów nie
wiek
ponakrywać, garnkami, wazonami, czem moobłamywać, bo im to szkodzi, chyba tylko zżółkłe.
żna, a na drugi dzieli jak się ociepli odkryć.
Podobnież jak kalafiory wychodować można w poKawony nie potrzebują żadnego obcinania tylkoju i inne flance, jak ogórków na wczesne, kako częstego opielania. żeby ziel ka nie było, bo jak
wonów i t. p. Melonów nie podaję, bo mi się nie
się rozłożą, już pomiędzy niemi chodzić nie moudawały.
Wszelkim kwiatom które potrzebują
żna, gdyż przydeptanie łodyg bardzo im szkodzi.
przesadzania, gnoju całkiem podkładać nie trzeCzy są dojrzałe poznaje się po usychającej ło
ha, a tylko jak powschodzą poprzesadzać w drudydze,
na której kawon rośnie.
~ ~~ naczynia i w ciepłe dni na dwór wynosić,
:
M
ożna
w początku Maja sadzić kawony odrazu
, ł~ roślinki z powietrzem oswajać, a jak dorosną
w ziemię przyrządzoną jak pod rozsadę, tylko zaoUpowiedniej wielkości, przesadzać w grunt dowsze powinny być pierw pokiełkowane, a jeżeli
Lrze przekopany i wygrabiony, poczem polewać
Maj będzie ciepły to się dobrze udadzą.
i opielać z zielska. Dobrze jest grunt pod k"iatKupując kawony można poznać czy dojrzałe ści
ki w jesieni pokryć liściem z drzew, a gdzie
snąwszy
obiema rękami, a jeśli wydają szelest
takowych nie ma, to nasypać drobnym przetrawiot.o
są
dobre.
nYm gnojem. Na wiosnę jak tylko rozpuści przeOgórki. Tak samo prowadzi się flance ogórków
krJpać tylko, przewracając ziemię do góry, a jak
w pokoju jak i kawonów, tylko nasienie sypie
lJę(!zie pora siać lub przesadzać w grunt kwiatki, to znów przekopać głęlJoko, wygrabić do- , s ię do kieli zka i nalewa ciepłem krowiem mle-
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kiem, zatyka gałgankiem zwiniętym, a jak pokiełkują sadzi się w ziemię.
Flance ogórków sadzi się na grzędę podgnojoną i głęboko przekopaną w rzędy. Do siania
ogórków w grunt, nasienia moczyć nie trzeba.
Pierwsze sianie ogórków powinno być w wigiliją
Św. Wojciecha, bo wcześniejsze ~eby w nie wiem
jakie ciepło siane, nigdy się nie udadzll: ostatni
siew uskutecznia się w pierwszej połowie Czerwca; I
z późniejszych także już korzyści nie będzie. Chociaż siać ogórki ka~da kobieta potrafi, jednakże
dobrze jest kiedy i sama pani zna się na tej 1'0bocie. Ogórki lubią ziemię pulchną, drobnym nawozem podgnojoną, głęboko przekopaną, z wystawą
południową. Sieją się rzędami, ziarnko od ziarnka
na cal odległości, rzędy od półtora do dwóch łokci
jeden od drugiego oddalone. Nasienie winno być
pełne, nie puste, dwu lub trzy letnie, bo takie
najlepiej się udają, a nigdy przeszłoroczne. Gdy
będą w trzecim i czwartym listku, trzeba je
opleć i osypać pod same listki, utrzymywać czysto I
aby chwastami nie zarastały i jeśli lato suche ,
I

----~ --~--------'R

Niekiedy pomiędzy ogórkami sadzą albo
rudzę albo kapustę; tego robić nie trzeba,
ogórki lubią odkryte położenie, a te rośliny j
zacieniają i przeszkadzają wyrywaniu ogór ków.
Można jednak siejąc ogórki posiać
niemi rzodkiewkę miesięczną, rozsadę
lub sałatę na tlance, bo te się wyrwą nim
zaczną ogórki rozkładać. Na nasienie zo
się kilka z najpierwszych, naznaczając je za
zaniem włóczki na ogonku. Kwiatu pustego
wać nie trzeba, bo to im szkodzi, w jesieni gdy ~
nasienniki miękkie to już dojrzały, a wtenczas
je lll'zyna, kładzie na oknie żeby lepiej
.
a potem wyciska w garnek, trzyma kilka
wraz z sokiem, poczem wypłókuje, wysusza
słońcu i wsypuje w ,paczkę pisząc rok. Jest
konieczn em aby wiedzieć z jakiego roku się si
bo nasiona olejne, jak: ogórki, kawony,
rzodkiew, balsaminy i t. p., są lepsze w
szych latach, aniżeli w pierwszym lub
a do ośmiu lat wschodzą.
Ze. Ro . ... a.

często podlewać.

PSZCZOLNICTWO.
WIOSENNE CZYNNOŚCI W PASIECE.

W poprzedniej mej korespondencyi (Gospodyni
Wiejska Nr. 4), przyszedłem do punktu, w którym pszczoły na wiosnę, po obleceniu się ich (po
przegrze) nale~y podczyścić, wosku czyli suszu
im nie zabierać, nie rabować, lecz w miarę konieczności miodem zasilić, obtulić aby miały ciepło, i czekać ustalenia się ciepła, aby można było
ule otworzyć i takowe na lato uporządkować.
Wielu pszczolarzy pisze kalendarze czyli przepisy, co i w którym miesiącu potrzeba dla pszczół
zrobić, uważając przepisy te za wskazówkę; informacye takowe są potrzebne i pożyteczne, ale
ścisłe ich stosowanie do pory kalendarzowej, nie
da się dopełnić; np. w r. 1876 kiedy jechałem
z Sandomierskiego, poczynając od Rachowa do
Puław, w d. 22, 23 i 24 Kwietnia, na całem
powiślu sady (rzepaki kwitły, od Białegostoku do
Suwałk i Kowna, zasiewy były czarne, a drzewa
nierozwinięte ; niech~e kto postępowanie zpszczolam i jakie praktykuje się w Lubelskiem i Sandomierskiem, zastosuje do Gubernii Suwalskiej.
Nawet dziś u nas termometr pokazuje 10 i śnieg
spadł na kilka ca.li.
Dla tego w stosowaniu postępowania z pszczołami, potrzeba zgadzać się z temperaturą, i ulów

I

i

nigdy nie otwierać jeżeli nie ma ciepła 100 ail
według oznak praktycznych, jeżeli pasiecznik
może około pszczół robić w samej bieliźnie,
jeżeli pszczoły z ulów same nie wychodzą.
Po oblflceniu się pszczół i podczyszczeniu
głównie należy uważać aby pszczoły miały
miodu, ~eby z głodu nie upadały, a gdzie
wego nie ma, dodać po parę funtów, i to
rem na noc. Jeżeli zaś skrupiały, to go poh1
letnią wodą, ale nie rozrzedzać, bo teraz j
sytę nie czas dawać.
W pasiekach potrzeba rozstawić wodę w I
sach lub korytkach, trochę posolić i
słomą popruszyć, aby się pszczoły nie
W braku kwiatów, a tem samem pyłku,
pszczoły znoszą na nogach, dawać mąkę
waną żytnią a lepiej pszenną, nasypując
w plastry suszu trutni owego z większemi
kami. Chcąc pszczoły zwabić do mąki,
się napełnione nią plastry w skrzynkę na
przewróconą lub w próżny ul, a przytem nie,
miodu cieplą wodą zalanego. Skoro pszczoły .
dą sytę i gęsto obsiędą, wtenczas zaraz się
odbiera, a pszczoły pójdą na mąkę i wodę, w b!i;
kości ustawione.
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a przez lat sześć tak postępuję i przekonasię, ze uprzedzenia prostych pszczolarzy,
by mąka wprowadzała kwas do ulów, są
stym zabobonem. Mąka i woda w tym czasie
największym zasiłkiem dla pszczół, dopóki nie
kwiatu w polu, bo mają czem miód w ulu
lżyć, a z mąki dla czerwiu papkę przygotować.
kwiat pokaże się w polu pszczoły mąkę ,
przestaną·

naglącą rzeczą z wiosny, jest pilnowaaby w pasiece nie było pniów osieroconych,
atków; poznać to można po locie pszczół.
roje mające matkę, zdrowe, będące
Il U. ,"OG1Ut:l normalnym,
w czasie pogody i ciepła
ą się w pole za robotą bystro, rzeźko, to
osierocone, które ~traciły matkę, ledwie się
ruszają, obnoża mało albo wcale nie niosą,
łażą po ulach jakby czegoś szukały.
Irr.... ~"u· e roje trzeba zaraz zrewidować, przekonać
czy w nich jest zaląg, a zatem czy jest matW ulach rozbieranych można jeszcze rozegniazdo i matkę odszukać. Skoro jej nie
pszczoły z ula wygnać lub z ramek otrząs
uo 3krzynki, a wieczorem połączyć z innym
szym rojem. Pszczoły dodawane skropić
na pół z wodą rozrzedzonym, i tak te,
i będące w ulu, raz i drugi podkurzyć, żeby
nadać jednakowy zapach.
była zapasowa matka, albo ul słaby
dobrą, a bezmatek silny, w takim razie
bierze się do klatki, okurza się ją kitem
pomieszanym z drobnym cukrem, klatkę
Wierzchu pomazuje się miodem, i do silnego
wstawia; po 24 godzinach pszczoły łąsię jak wyżej, a po 48 godzinach matkę z klat-
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i zrabują, nawet ule
z miejsca usunąć.
Starzy pasiecznicy, mają zwyczaj przy podmiataniu ulów, okruchy i kawałki suszu, porzucać
przy ulach; jest to zł e, bo tym sposobem można
sprowadzić rabunek, przytem okruchy gniją, dają
pszczołom nieprzyjemny zapach i sprowadzają do
ulów mrówki. Przy ulach powinno być czysto, zielsko wygracowane i czystym piaskiem posypane.
Celem pobudzenia matek do znoszenia jaj, a tp,m
samem przyspieszenia powiększ e nia siy liczby
pszczół w rojach, potrzeba im dawać sytę, to jest.
miód na pół gorącą wodą rozwiedziony, po zdję
ciu szumowin· i ostudzeniu. Kto nie ma miudu
może uży~ cukru. Dawania syty nie można rozpoczynać wcześniej, jak po ustaleniu siQ ciepln,
a w ogóle na 5 tygodni przed głównem miodobraniem. Na to co niektórzy piszą, ż e można
dawać sytę jak zakwitnie agrest, kaczyniec i t. l).
nie można zważać, bo jak zaskoczy zimno, to si~
zaląg zaziębi i powstanie zgnilec.
Sytę daje siQ co drugi dzielI, po szklance na
rój, w korytkach lub innych naczyniach, wstawiawiając ją na godzinę przed wieczorem do ulów,
lub ustawiając przy wylotach. Rano równo ze
świtem naczynia trzeba uprzątnąć, ażeby rabunku
nie sprowadzić. Karmienie takie utrzymuje si~
aż do silnego zakwitnienia roślin.
Jest w niektórych stronach zwyczaj karmienia
pszczół syropami, lecz uczeni pszczolarze doświad
czyli, że sprowadzają one choroby na pszczoły .
Jeżeli nie ma miodu, to lepiej użyć cukru. Kupny hurtowy miód nie może być używany, bo jest
kwaśny, mieszany, bywa powodem
zatrucia
pszczół i upadku pasiek.

bo drugie zaraz

napadną

opróżnione należy

Balta:ar Grab()UJski.

, które utraciły matki,

trzymać

nie

można,

Suwałki,

w Kwietniu.

ROŚLINY WŁ6KNISTE.
T R O J

niezaprzeczenie nader ważne zajmuje
w ogólnej działalności wytworczej,
bez jego posługi żadna jednostka w spole.
bez względu na wiek, pleć i stan obejść
nIe może i dla tego przemysł ten słusznie
Francyi nazwll.ny jest la grande industrie. Hijak również i samo doświadczenie liczne
dowody, iż mniejszy lub większy rozwój
tkackiej w społeczeństwie, jest niejanietylko dobrobytu, ale również

E Ś

Ć.

oświaty, cywilizacyi i potęgi na zewnątrz, najwalniejszym czynnikiem całego znaczenia politycznego Anglii, jest niezaprzeczenie olbrzymi rozwój
tkanin bawełnianych. W dągu całego stulecia
sypie on hojnie niezliczone skarby, szczęśliwym
pod tym względ em wyspiarzom. Ów miękki puszek bawełny. ocalił ich od zguby i poniżenia, krusząc granit ową potęgę- :N apoleona I-go. gdyż
z tego przeważnie źródła płynącym skarbom.
Anglja wyłącznie zawdzięczała możność zasilania
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przez lat tyle koalicyi europejskiej. We Fran.Marcinowi z Urzędowa, którzy jednakże nie
cyi, Belgii, w Niemczech, również tkactwo szeroko
jeszcze rozległego jej zastosowania W
jest rozwiniętem. U nas niegdyś od chat włoś
Dopiero na początku upłynionego wieku,
ciauskich, dworków szlacheckich, aż do pałaców
zwracać na siebie bliższą uwagę, a Gleditsch
magnatów, wyrabiano rozmaite gatunki płócien,
tanik lipski, pierwszy robił nad nią
jak niemniej drelichy, samodziały, które nietylko
ukowe spostrzeżenia. W tym też czasie
zaspakajały w zupełności domowe potrzeby, ale
się upowszechnianie dla ozdoby ogrodów, na:stęl.l''''
wszędzie mniej więcej znalazło się zawsze coś
stanowi obszerne plantacye w południowej
i do sprzedania. Zajmowano się wyłącznie przę
cyi pod nazwą La Soyeuse, Apocin a la
dziwem i wyrobem tkanin w porze zimowej, jako
Hoatte, jako dostarczająca znacznej ilości
najwłaściwszej do tego rodzaju zajęć w gospopośredniczącego pod względem wartości
darstwach wiejskich, w których usta.ją wszelkie
włóknem bawełny a jedwabiu, służącego do
prace w polach i ogrodach, co tak
bu waty i najrozmaitszych
było upowszechnionem iż w każ
nin w wysokich gatunkach.
dej chacie włościańskiej znajdoten jako sprężysty, może
wały się krosna, a w domach
również użyty z korzyścią do
zamożniejszych obywateli liczono
ściełania spodków, poduszek
ich pu -kilka a nawet i kilkamiast pierzy, a nadto do
naście sztuk. Stopniowe zaniedłania mebli i materacy.
banie uprawy lnu, a głównie obogi dochodzące przeszło
jętność samych gospodyń, przywysokości, zawierają w sobie
czyniły się do zupełnego upadku
fitą ilość włókna, które tak
tkactwa domowego, tak dalf\ce,
się otrzymuje jak z konopi,
iż dzisiaj wszelkie potrzeby doce się przerabiać na n
mowe nietylko bielizny, ale natkaniny, a nadto łupiny
wet worki, płachty, wautuchy
ników dają się spożytkować ,i
i t. p. z kupnych materyałów
pomocniczy surogat w papi
przyspasabiać potrzeba. Nie zaByła ona już znanq
sługuje bynajmniej na uwzględ
Klukowi, który cenił wysoko
nienie ta okoliczność, iż wobec
przymioty i uważał ją jako
utrudnionych warunków ' ręcznej
swojoną w naszym kraju, a
robocizny, a udoskonalonych przę
wet zdziczałą . Jakoż rośnie
dzalni maszynowych i warsztaw stanie naturalnym w
tów tkackich, wyroby domowej
Radomskiej we wsi Sła
roboty straciły zupełnie pierwotcach, nad rzeką Łukawą pol.
ne znaczenie i wyrób ich niepo.
nej, Dr. Edward Galli
Troj pść
równanie drożej przychodzi, gdyż
że obficie znajduje się w
w krajach w tej gąłęzi przemystanie nad brzegami
słu wysoko posuniętych, równi eż i tkactwo dow miejscu skalistem, a stary Syreniusz pow ,
mowe szeroko jest rozwiniętem , znajdując silną
że rośnie na Podolu.
pomoc w licznych specyalnych fabrykach, jak po
Roślina ta posiada mocny korz eń, obdarz
maglach, blichach, apreturniach, farbierniach ,
w wysokim stopniu władzą wydawania
a nawet w ułatwianym nabywaniu potrzebnej
tek, przez co niezmiernie jest łatwą do Uj
przędzy, lub oddawaniu przysposobionej do wyszechnienia. Jeden korz ell wydaje okolo :
tkania.
I dziestu łodyg, a w ciągu lat kilku pozosta
Obok jednakże uprawy lnu, która nie wszędzie
sam sobie, zajmie więcej niż dwadzieścia
z korzyścią zastosowaną być może, kraj nasz
kwadratowych; wyniszczyć go nadzwyczaj tl'll
uposażonym został tych samych przymiotów włók
chyba przy wielkiem staraniu moilna tego dni
nodajną rośliną, a obok tego prawie żadnych okoDobrowolnie wszakże może wyginąć zup
ło siebie niepotrzebującą starań i zabiegów, a dozwłasz cza w latach wilgotnych, gdy jest 112 '
starczającą wieloletnich korzyści. Wymienione
nach i jednocześnie wystawioną na dzitll
przymioty cechują roślinę zwaną Trojeść Syryjska
wiatrów p61nocnycll.
(A. clepias Syriaca). Nie była ona już obcą naUprawa jej jest bardzo łatwą, gdyż jest
szym nestorom botaniki, jak Syrenjuszowi lub
nie obojętną na gatunek ziemi i równie n,l
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przez pszczoły zbieranym i poszukiwanym. Po
okwitniQciu nasienn iki dojrzewają w ~rodkll lub na
końcLI Sierpn ia, poczem pQkają wydając znaczną
ilość puchu włoskowato-jedwabistego, który ~ię
ą.
używa na przędzę w polączeniu na poly z bawełn
Obie substan cye grępluje siQ razem, ale należy
użyć do tego już raz przegręplowanej bawełny
i dopiero dać do przędzenia.
Puch trojeści szczególniej okazal się użytecznym
do wyrobu tkanin znanych w handlu pod nazwą:
Atlas flanelki, Serge de Rome, Angieb ki Etanim, Felpa i wiele innych, jak również do wyrobów
pilśniowych; dodany w jednej trzecie j części do
wlosów zwierzQcyeh, całemu materjałowi lllatwi a
przyjęcie daleko wyższych barw niż kiedy wyro-

jak krzelliieni~tym gruncie utrzymać się
co znaczn ie podwyższa jej wartość w za. uprawy , gdyż może korzys tnie zapełnić
miejsc a nieużyteczne. Lepiej jednak
się na grunci e pulchnym, wzniesionym i zaod wiatró w północnych.
się z nasion, które zasiewają siQ
nad p.ól cala w ziemi, ale uprawi ana
sposób, dopiero w trzecim roku przyno~i
z nasienn ików. Niepor ównan ie dogodVU~~.Ll<LL,aĆ ją z korzen i i w tym celu orze
raz lub dwa razy w jesieni , robią bruzdcztery cale głębokie i sadzi się w nie

do dwóch stóp, cięte kawał
eni. Najwłaściwszl1 pora do sadzen ia jest
iu, a uprawi ona w ten sposób ro~lina
już w pierws zym roku, a zatem i puch
e. Gdy już jest l'ozro~nięta, silną swą weą zagłusza zupełnie wszelk ie chwa~ty.
lubi suchy, wzgórk owaty i sadzić ją też
w suchą porę, zwłaszcza jeśli uprawa ma
w niższem położeniu. Glówn a najwa:imit'j. . w ciągu całej uprawy , polega na
zbyt gęstych pędów korzen io wycb,
zwykle umniejszają siłę jej ·WZl'ostu i ilo~ci
.T eśli podobne wycina nie pędów
uskute cznian em, a roślina będzie rosnąć
chym gruncie , to wyda obficiej i większego
nasienn iki, któryc h plon oblicza się w ten
b: Licząc dwie stopy kwadra towe objętości
jedną roślinę, na trzysto prętowym morgu
, ci się około trzydzi estu trzech tysięcy sztuk,
każda z nich wydaje przecięciowo najmuiej

_ ··"".lV"'"

Hl

----

półtora

nasienn ików, tych zaś trzydzieści
wydaje jeden lut puchu, zatem z morga
się okolo siedm set funtów puchu, t;zyli
istego wlókna , a nadto łodygi dają ~przęt
w połowie tyle co konopie.
gę ma pojedynczą, pół cala lub cal śred
mającą, wypełnioną sokiem mlecznym, uwaprzez wielu autoró w za jadowi ty, zawier awłaściwą sobie istotę zwaną asklepiadyną.
trojeśri ukazuj e się w środku Czerwc a, czerliljowej barwy, zebran y w kuli~tawy balZek, wypełniony obficie pJj'nem słodkim, chętnie

I

I

bionym jest z samej tylko sier,~ci zwierzęcej.
W Październiku wszyst kie łodygi usychają aż
do korzen ia, a wtedy ścina siQ je u samego korzenia, co można również uczynić gdy roślina zacznie
usychać, a w końcu Kwietn ia lub na początku
Maja karpy wydają nowe pędy.
Uprawiając roślinę w celu otrzym ania z niej lep~zych p:atullków włókna, nie należy wtedy obcinać
pQdów obficie z korzeni wyra~tającycll. l .. odygi te
dojdą do sze~ciu lub ośmiu stóp wysokości, a w miarę obfitości dadzą mniejsz y zbiór naiSienników niż
przerze dzane, ale za to więcej włókna łodygowego.
Przerz edzani e również zależy zupełnie od widoków
plantat ora; nieprze rzedza ne wcale, wydają przędzę
białą, lśniącą i delikatną, zbliżającą się do jedwabiu i dając(~ ::;iQ użyć do wyrobu naj delikat niejszy ch
tkanin. Przerz edzana w mniej~zej ilości, daje włók
no grubsze, zdatne na tkaniny płócienne, a uprawiana w 1\iclokach głównie otrzym ywania znaczn ej
puchu wysokich przymiotów, dostarc za
i10ści
włókna na p..owrozy i grube tkaniny . Korzy::;tuie
również może być za~to~owaną w pol<!czeniu z bawełną i welną, a z jedwab iem naśladuje drogie
matery e.
Z tych przeto powodów roślina ta. za~lllguje na
bliż:szą uwagę na~zych gospodyli wiej:ski eh, jako
przedstawiająca pod wielu względami znaczn e
korzy~ci i pożytek w przemyśle domo""'1!1
.J. JJ f\" ":/..-I}/f'.,k i ,
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K U C H A R S T V{ O.
ŚNIADANIE ,

LicznIejsze zebrania, spowodowane niez'wykłą
jak: rano odprawianemi zaręczyna
mi lub ślubem, porannym obchodem imienin, zjazdem familijnym lub przyjęciem w interesach więk
~zej wagi i t. p. okolicznościami, wymagają nieraz ugoszczenia wystawniejszem śniadaniem.
Otóż w takich razach panie domu, nie zawsze
szczęśliwym radzą sobie pomysłem, a przynajmniej sprawia im to niejaki kłopot w wyborze
podalI, ' tembardziej, jeśli chodzi o zaspokojenie
wybrednego gustu podejmowanych smakoszy.
Przychodząc W tym razie z niejaką pomocą, myślQ, że zaleconym tu przepisem zaspokoję naj wytworniejszy smak ugaszczanych, z zadowoleniem gościnnej gosposi.
O przyrządzaniu i ustawianiu różnych zaką
sek uprzedzających śniadanie gorące, mówiliśmy
już w uprzednich Nr-ch naszego pisma. Przystępuję za.tem wprost do skreślenia dyspozycyi,
jaką kucharzowi zalecić można, a mianowicie:
1. Bulion w filiżankach czyli (Consomrne)
uroczystością,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

P aszteciki smażone.
Kotkty ze słomek z truflami.
File w majonezie z ryby.
Kurczęta na pieczyste z salatą.
Szparagi po polsku.
Grzanki z alla'1U1sami (Crolltons aux ana-

nas).
Zalecone tu śniadanko, byle układnie podane,
co wielce wpływa na zaostrzenie apetytu, a obok
tego przy dobrem winie, warte jak to mówią,
"aby mu dać buzi" i z pewnością pozostawi jak
najlepszą opinię o dobrym guście i smaku pani
domu.
Szczegóły dotyczące przyrządzenia będą nastę
pujące:

Bulion inaczej Consomme w filiżankach.

Zwyksposobem odgotowany rosół dziś na jutro,
przecedza się i wynosi do spiżarni, a na drugi
dzień w czasie odbywającego się śniadania, klaruje się w następujący sposób: Bierze się lnięso
wołowe byle nie tłuste i sieka na masę albo
też rozmiażdza się jeszcze w moździerzu, poczem
kładzie do rądla, dodaje się parę kur poćwier
towanych surowych lub opieczonych, dorzuca trochę pokrajanej włoszczyzny, wbija kilka białek
z jaj i dolewa trochę wody zimnej. Wszystko
to rozbija się dokładnie kopystką lub miotełką,
łym

wlewa przygotowany poprzedniego dnia
i stawia na ogniu mieszając ciągle, dopóki się
zawarzy. Mocno gorący odstawia się
na bardzo wolny ogień, nakrywa pokrywką i
nuje aby się nie zagotował raptownie, a
gdy się już sklaruje, może się gotować
poczem przecedza się przez serwetę,
w miarę potrzeby i podaje na stół w
kach,
Consomme czyli buljon taki, powinien być
szysty jak łza i będzie bardzó smaczny
nie żałować mięsa i drobiu.
Paszteciki smażone . Zrobić fasz z cielęciny
ki sposób, jak to już polecono w N -rze 7,
dodać bewarunkowo do faszu cielęcego.,
usiekanych szampionów czyli pieczarek i
oraz trochę pieprzu i soli, wszystkiegu w
ilości, ile dobry smak wymaga. Następnie
gotowane ciasto francuzkie, rozwałkowywa
cienko, obkrawa równo dookoła, smaruje
rozbitem jajkiem, nakłada fasz i zawija i
pierogi, wycinając w taki sam sposób, z tą ,
ko różnicą, że z faszu robi się pierw gałki w l
mie daktyla, tak aby pieróg miał kształt
no owalny.
Odrobione paszteciki smaruje się każdy
rozbitem jajkiem i obsypuje dobrze bułeczką,
smaży się je na dobrze gorącem
maśle, dopóki nie nabiorą pomarańczowego
' Po odsmażeniu układa. się na półmisku
serwetą i podaje na stół wraz z bulionem.
Zwracam tu jeszcze uwagę, że pierożków
kich nie można odrazu rzucać dużo na
ne masło, a tylko po kilka sztuk j,,,,u.vv~ V"'
i to w obszernym rądlu, gdyż w przeciwnym
zie nie usmażą się należycie i popękają.
Kotlety ze słomek.. Po dokładnem o
niu, wykrawa się piersi i odcina razem ze
dełkami, przyczem obkrawa się równo i zdej
je błonę wierzchnią z mięsa, wyrabia kotl e
,soli, tarza w utartej białej bułeczce i układa
pokrywie czyli soterniku. Tak przygoto
ne smaży siQ na śmietankowem czyli '
niesolonem maśle, a skoro będą już kotlety
towe, układa się je symetrycznie na
półmisku dookoła, a na kostki nakłada się
lociki przygotowane z białego papieru. W ~rl
ku zaś układa się pokrajane trufle, p
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glasikiem lekkim i podaje na stół z osososem w sosjerce. - Sos
kotletów, przyrządza się w ten spopozostałe ze słomek kości wkłada się do
dodaje kawałek masła i stawia na ogniu,
to zasmażyło, poczem wlewa się szklankę
sosu buljonowego i tak gotuje, a po
odszumowaniu przecedza przez SeI'wew miarę potrzeby, dolewa dla smaku
z pod trufli, wymiesza dobrze kopystpodaje na stół w sosjerce do kotletów.
jednak należy, aby sos nie był ani za
ani zagęsty.
z ananasami. Podanie to przyspo~abia
ten sposób, ż e kraje się na sucharki. bl1drożdowe lub w braku takowych ba.bę
obsusza w piecu i smaruje obsuszo. marmuladą morelową. Ananas zaś
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przygotowany w syropie na gorąco i pokrajany
w kawałki takiej samej wielkości jak grzanki,
przed samem wydaniem na stół nakłada się
równo na grzankach, a po nałożeniu układazgrzan
kami, na okrągłym półmisku dookoła, tak, aby
grzanka na grzance była opartą. Potem oblewa
się gorącą marmuladą morelową, nieco przysłodzoną
i zaprawioną dodatkiem maraskino; część zaś takowej podaje się osobno na sosjerce. W środku
vółmiska między grzankami dookoła brzegiem
poukładanemi, umieszcza się nadto mieszaninę
konfitur pokrajaną w kostkę i na xtół podaje.
Inne zalecone tu do śniadan ia potrawy, jak
kU1'częta z scdatą i szparagi po polsku, przyrząclza
się starann ie zwykłym sposobem, a /ile w majonezie z ryby tak jak to już podano w upisie, pomieszczonym w Nr 5-tym "Gospodyni."
A. Sochacki. K nchmistr;

PRZEROBY GOSPODARCZE I SPIŻARNIANE.
e jeżyny. Zamieściwszy powyżej kil- ' (lziny, przy c iąg ł em mięszaniu i zbieraniu szumowin. Potem odstawia się od ognia a po sklaów dotyczących uprawy jeżyny, z korowaniu wlewa do s ł oików, przykrywa zaraz na
sposoby jej użytkowania, a miallowierzch w spirytusie zamoczonym papierem, takiej wielkości jak szyjka s ł o ik a i po paru goerwy jeżynowe, odznaczające si ę wybornym
(1zinach obwiązuje się papierem lub pęcherzem
przygotowuje się z zupełnie dojrzałych
jak zwyczainie, stawiając w przeznaczonem
zrywając je w tym celu w czasie pogoda najlepiej w południe, kiedy promienie
miejscu na przechowanie.
Kto w ten 'posób konserwę z jeżyny przygoe zupełnie je osuszą.
towuje, będzie z niej niezawodnie zadowolony.
zbierze się już dostateczną ilość, wkła
Wino jeżynowe. Jagody jeżynowe wydają rówjagody do kamiennegu lub polewanego
nież wyborne wino, w następujący wypróbowanaczynia, przykrywa talerzem lub pony sposób wyrabiane. Zebrane jagody zsypuje
i wstawia do gorącego pieca piekarskiesię w nieprzesiąkliwą bęczkę, zarówno na wpół
się sok wytopił. Jeżeli zaś nie ma
dojrzale
lub jeszcze czerwone, gdyż to nic nie
pieca, to stawia się naczynie na ogniu
szkodzi. Jeżeli jednak posiadamy odmiany jesię wolno zagotować, przyczem nieodżyn, · które bardzo nierówno. dopiero w 14 dni
jest ciągłe mieszanie, aby się jagody
__ """n
,czego strzedz się należy. ,\T obu
wszystkie równo dojrzewają , wtedy nawlaściwiej
bedzie dwa razy dopełniać zbioru; otrzymane
należy uważać, aby z chwilą kiedy jeży
z powtórnego zbioru, który bywa zwykle znacz.' się zaczyna i sok zagotuje, zaraz
nie mniejszy, wsypuje się do zebranych z pierw
naczynie od ognia. Następnie wyciska
szego plonu i już odbywających fennentacyę,
. aż do ostatniej kropli przez nowe włóSitko lub rzadkie płótno, dokładnie pierw
albo też pierw zebrane przetrzymuje się do,
e. Do mieszania żaś lub przeciskania,
powtórnego zl>ioru w chłudnych piwnicach, do
ię drewnianej lub srebrnej łyżki.
których jednakże był!)y zape',miony przypływ
otrzymanego w ten sposób soku jeżynowe
świeżego powietrza. Tak przetrzymywane nie
e się na każdą kwartę, p ó ł kwarty
przejdą tak prę!lko w fermentacyę, wytrzymując
nego cukru lub maczki cnkrowej stadni o "m, poczem jednak muszą być dokładnie
googniu i gotuje wolno "przez I/~ do
zmieszane z jagodami z drugiego zbioru otrzy-
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manemi. Po zmieszaniu, wyciska się sok i zaraz zlewa do beczek.
Aby otrzymać dobre wino czerwone, daje się
w stosunku 50 kilogramów (123 funty) czarnej
jeżyny, 75 kwart wody, 20 kil. li9 funt.) cukru
trzcinowego i l/~ kilograma (20 łutów) kwiatu
z czarnej malwy.
Mięszanillę taką poddaje się fermentacyi przy
10° C. ażeby się powolnie odbywała i dłużej
utrzymywała,

gdyż

okazało

doświadcz en i e,

~e

szybki przebieg fermentacyi przy wyrobie irina
Najdlużej po 8
z je~yny jest niekorzystny.
dniach fermentacya się kończy i beczka mo~e
być zatkan ą czopem.
Ohcąc otrzymać wino słodkie, daje się w stosunku 50 kil. (123 funt.), 50 kwart wody, 25
kil. (62 funt,) cukru trzcinowego i l/ l kil. (20
lutów) czarnej malwy.
Według innego przepisu, wyrabia się wino
jeżynowe w sposób następujący: wsypuje się pewną ilość zupełnie dojrzałych jagód w kamienną lub drewnianą kadkę , zaopatrzoną u dołu kranem, wlewa się wł'zącej wody w il ości pokrywającej zup ełnie jagody i póki jeszcze woda jest
letnią, rozgniata się jagody, pozostawiając je
przykryte dopóki na wierzch nie spłyną, co zwykle następuje w 3 do 4 dni.
Następnie ściąga się czysty płyn w inne na-

czynie, dodaje na 10 kwart 1/ 2 kil. (40
cukru, wymiesza uuurze, poddaje przez 8 do
dni fermentacyi i przecedza przez worki do ,
szego naczynia. Gdy to uskuteczniono,
cza się 120 gram. kleju rybiego, mocząc U
dzin w l/t kwarcie białego wina, a po
rozpuszczeniu kleju, stawia się roztwór na
J'zącym ogniu, dodawszy l kwartę sokn j
wego, z którym zagotowuje s ię mieszając.
towaną mięszaninę wlewa się następnie do
stałego soku w wiQkszem naczyniu i po
dniach skoro pJyn wyklaruje si ę należycie,
się do butelek i przechowuje w miejscu
nem.
Oprócz wymienionych użytków na
i wina, dają siQ z jeżyn przygotowywać
nalewki spirytusowe, które przy dodaniu
nie ustępuj ą w smaku najlepszyin likierom
nicznym, byle spirytus był czysty. Zamiast
wania do zaprawy wódek, często szkod
olejków, niezawodnie daleko zdrowiej użyć
dziko rosnących jagód, między któremi
szczególne zalecenie zasługuje jeżyna .
Myślę że tych kilka słów zachęty, nakł oni
lepszego zużytkowania w wielu miejscach w z
nej ilości dziko porastającej jeżyny, a
zachęci do jej uprawy jak na to zasługuj e.

WlADOM08CI IHEŻ.\CE.
Prognostyk wiosny. Józef Strumiłło znany po,,:szechnie
auoor drieła pod tytułem Ogrody P6łnocne, którego kilka edycyi IV krótkim czasie zostało rozkupionych, w ciągu swej wieloletniej praktyki zauważył: że jeśli morwa czarna zaczyna
w porze wiosennej puszczać l iście , jest oznaką iż nie b~dzie
przymrozków. Własność bowiem tego drzewa jest ta, że

chociażby ciągle z początku wiosny trwały upały, nie
swych liści w naszym klimacie, jeśli nastąpić mają
przymrozki.
Wiadomość ta nia będzie bez interesu dla naszych go,!'
wiejskich, jako wskazówka siewu roślin delikatniejszych.
czułych na wpływ późnych nocnychlrzymrozków.

Na Prowincyl Rocznie rs. 6. Półrocznie 1's. 3. Kwartalnie 1's. l kop. :>0.
W Warszawie R ocznie I'S . 4 kop. 80. Półrocznie 1'8. 2 kop. 40. Kwartalnie rs. l kop. 20.
W W. Ks . Poznańskiem Rocznie 18 marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4 1/ 2 mar.
W Gal icyi Rocznie 10 fi. P ółrocznie 5 fi. Kwartalnie 2 1/ 2 fi. Z przesyłką pocztową.
~ych.c>d,zi

d,vva.

ra.zy :n.a

:D:1.iesią.c.

N u:rner pojedynczy kop. 25.
OGŁOSZENIA przyjmuje się po kop.
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11) za wiersz szpaltowy lub za jego miejsce.
Biurze Administracyi " Gospodyni Wiejskiej" ulica Marszałkowska N! 75.
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