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Traktujemy kwestyę nie znając jej praktycznie.
lecz zkądże autol' jest przekonany
o tern? Jeżeli tę nieznajomość strony praktycznej przedmiotu, zdradziłby rzeczywiście nasz artykuł, to czyby nie wypadało raczej zamiast
twierdzeń bardzo ogólnikowych, wykazać to tak
jak na człowieka znającego rzecz praktycznie
Być może,

przystało?

Wszelkie

przedsiębiorstwo spółkowe, jeżeli

funkcyonować porządnie,

musi mieć określone
prawa i stosunki spólników, inaczej
sobie nawet wyobrazić aktu zawiązania spółki,
Jeżeli więc panie zakładając sklep w
pominęły ten zasadniczy warunek i jak się
pogadanek wyraża, otworzyły
"na chybił trafił" to czyż to ma dowodzić,
sklepy o jakie idzie nie mają racyi bytu?
Nikt zapewne spólniczkom nie wzbraniał

kład nie

Sz. autor pogadanek i na to jeszcze nie raczył
uwagi, że wszelką praktykę teorya musi
zakładaniu przedsiębiorstwa, "należytego
poprzedzać, choćby nawet nie wszystko co pięk
ne w niej wygląda, przedstawiało się również
nia wzajemnych praw i stosunków" a jeżeli
korzystnie w rzeczywistości, ale mniejsza o to.
gIo to dla nich być "trudnem" to żałować
prawdy trzeba, że autor pogadanek, który
Nie przeczę bynajmniej, że teorya, może nieraz
pobłądzić, lecz też rzeczą praktyki jest błędy
sam powiada zna dobrze stosunki miej
te poprawić i rzecz na właściwą drogę sprowadzić.
i który "patrzał na zakładanie sklepów" nie
Idzie tylko o to, czy zasada sama jest złą lub
szedł założycielkom z "kompetentną" pomocą.
dobrą, fałszywą lub prawdziwą·
Czyż nie byłoby to nierównie
Sprawdzimy to co do sklepów gospodYIl wiejskich.
aniżeli rady, nauki i SlU'owe przestrogi
. ?
Na czem ta kwestya się opiera?
czasIe.
Każdy, bo nie wątpię że i autor "pogadanek"
Drugą przyczyną niepowodzenia sklepu gosl
przyznać to musi, iż jednem z najważniejszych
dylI w LulJlinie, jest jak powi!tda oponent
kurencya przekupniów, umiejących
zadań naszych pań wiejskich, jest rozszerzenie
I konsumentów zbywaniem towaru taniej,
cho
wszystkich gałęzi produkcyi domowej.
Chcąc zaś zadanie to przyprowadzić do skutku,
w gorszym gatunku; szkodziły również
biorstwu targ-i tygoduiowe, na które znaczna
to jest powiększyć produkcyę, potrzeba mieć dla
tej ostatniej zbyt zapewniony, a jednym właśnie ' produktów dostawianą bywa i t. p."
Przeszkoda o jakiej mówi tutaj autor p
ze środków do tego prowadzących ma być zakła
danie sklepów, któreby produkty z pierwszej
nek, istnieje wszędzie i zawsze, ile tylko
otrzymywały rQki ; czyli dopełniać sprzedaży
ze starozakonnem kramarstwem, staje do
cząstkowej przez same producentki, bez udziału
rencyi element chrześcijański, lecz istnieje
całej gradacyi pośrednictwa.
w samych tylko początkach.
Czy zasada taka jest słuszną i logiczną? ZdaPrzy coraz wyraźniejszym udziale ludlW
je się że tak i sam autor pogadanek przyznaje to
chrześciańskiej w handlu miasteczkowym, dzies i '
w gruncie rzeczy.
ki faktów stwierdziło prawdziwość słów
Twierdzi tylko sz. nasz oponent, że kwestya
szych.
w ten sposób postawiona nie jest do przeprowaW sąsiedztwie, całej falangi kramów
dzenia w praktyce, a dla czego, zobaczymy.
mików żydowszkich, powstaje jakiś sklep
Sklep gospodyń wiejskich założony w Lublinie,
niejszy, i z początku rzeczywi~cie truduo mu idl
nie powiódł się podobno i to dało powód autoroLudność przyzwyczajona. cIu nabywania
towaru za tanie pieniąJlze, garnie się tam je~Zl'
wi do wystąpienia z prot es tacyą przeciw przecli,dę 
biorstwom tego rodzaju.
czas jakiś, lecz wkrótce przekonawszy się
'Vartoby jednak nad tym uniwersalnYIll argujednem, drngiem i trzeciem kupnie w
mentem zastanowić się bliżej, czyli poznać przysklepie, że ów "tani- towar za. drogo ją kosz
czyny powodujące nie doś ć szczęśliwe powodzeprzestaje wierzyć w taniość pOZOl'llą i odsu\\' "
nie sklepu lubel kiego.
się od sklepików na wyzyskiwaniu st .
Pierwszem złem w edług autora pogadanek bypopiera we własnym interesie przedsiębi
ła. ta okoliczność, że panie sklep zakładające
rzetelne.
"nie umiały należycie określić praw, zobo wiązań
P otrz eba więc tylko w takich razach wy t
i wzajemnego do siebie stosunku spt')lniczek."
ł osci , polegającej na przetrzymaniu
Żałujemy szczerze, jeż eli tak było rzeczywiście,
żydowskiej, która jako llienaturalna,
Jerz czyż tu winna jest chociażby odrolJinę rzecz
lub później ustQpować musi przed
::;ama.
I zdrową. i naturalną·
zwrócić

I
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Założycielki

sklepów, wnosząc z tego co pisze
"pogadanek" ustąpiły za pospiesznie przed
przekupuiów, czyli mówiąc inaczej,
aprędko chciały mieć z przedsiQbiorstwa swojego
walniające je zyski, lecz i to również: cobyśfn'akiem wytrwalo8ci nazwali, na karb zasady sazakładania sklepów :t.: produktami kobiecego
a wiejskiego, liczonem być nie może.
Dalej i to jeszcze złem było, że jak powiada
utol' "pogadanek" sklep zapełnił się nadmiarem
\\'0
zepsuciu ulegających produktów. L ecz
i temu winni są "ci co namawiają do za··-ue..... ", sklepów?"
Nam się zdaje, że rzeczą administracyi sklebyło w ciągu pierwszych tygodni, choćby
IJl'zybliżeniu obliczać, ile danego produktu sprze, się w danym czasie może i w miarę dopiero
sklep zaopatrywać.
Nagromadzenie zaś "nadmierne" produktów i do
łatwo ulegających zepsuciu, nie było przekoniecznem, ale . . . niero zważnem ra~zej.
Rakoniec autor pugadanek twierdzi, że dostaproduktów ze wsi za wiele kosztuje, że nie
ą się koszta furmanki i t. p.
Dziwna rz ecz doprawdy. Po miastach pro winw ogóle jest pełno sklepików wiktuai żaden z nich przecież nie zaopatruje s ię
w produkta, jeno przez dostawę takowych
wsi. Dla czegóż więc tylko do jednego skleobywatelek, dostawa miałaby być tak dalece
Jak więc widzimy, niepowodzenie sklepu go sw Lublinie, wynikło nie skutkiem wadlipomysłu w zasadzie, nie skutkiem tego że
pomys ły tego rodzaju "podsuwają publicyści
arszawscy" ale popl'ostu z powodu niefortunwzięcia się do rieczy i braku wytrwało~ci.
. przekonaniu zaś tern, utwierdza nas tern barlej ta jeszcze okoliczność, że, jak to sam autor
-~"'''i''.n. nadmienia, w tymże samym Lublinie
"d1'Ugi już sklep podobny."
1Iiałożby w tym razie niepowodzenie do naśla. twa zachęcać; lub miałżeby sz. autor pobyć w obawie, aby 'więcej jeszcze skletakich nie przybyło i aby tym sposobem cale
belskie dzięki "niepraktycznym radom publi.
nie zbankrutowało?
W prawdzie jak autol' twierdzi, żaden z dwóch
Je.h sklepów z produktami spiżarniauel1li, uie
t Jllż obecnie spójką. Ale też ni e upieraliś my
bY~ajmniej, aby sklepy takie miały być kospółkowe . Owszem niech to nie będą
skoro spólniczki "praw swych i stosunków

lU

wzajemnych nie UmIeją określać," byleby były
te przedsię~iorstwa na rzetelności oparte, otrzymujące produkta, nie za pomocą kilku kategoryi
przekupniów, lecz z pierwszej ręki; przedsiQbiorstwa przeto, któreby z jednej strony zapobiegając wyzyskiwaniu ludności miejskiej, z drugiej
ułatwiały rzeczywiście zbyt produkcyi różnych
przedmiotów kobiecego gospodarstwa, do rozszerzania której (t. j. produkcyi) tak żywe zewsząd
sypią się dziś zachęty.

I

I

I

I
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Sz. nasz oponent, kończy pogadankę swoją takim sensem moralnym.
"Niech, jeżeli w Lublinie nietrafnym przedsię
biorstwem narażono siQ na stratę, Radom, Siedlce, Kalisz i inne nie wstępują w te ślady."
Ośmielimy się zwrócić uwagę, ż e :5Z. autor pro testacyę swoją za daleko posunął. Nie przypuszczamy bowiem, iżby to co się dzi8je w Lublinie,
miało być wyrocznią dla calego kraju, tem bardziej, że każda miejscowość ma inne, częstokroć
różne bardzo warunki, z któremi odpowiednio liczyć się musi.
Z drugiej zaś strony, nie umimy odgadnąć,
dla czego w Kaliszu lub Radomiu nie mial oby
udać się to, do czego nie umiano wzią~ć się j ak
należy w Lublinie?
Sklepy wreszcie o jakich mowa, nie są wcale
nowością i nim Lublin o niell pom'y~lał, istniały
one już gdzieindziej jak np. w Poznallskiem.
W N-rze 15 z r. b. leżącego przed nami " Ziemianina" w odczycie mianym na posiedzeniu Tow.
Rolniczego w Inowrocławiu, czytamy właśnie taki
ustQP:
"Są sklepy z produktami spiżal'llianemi w Poznaniu, Sremie, Kościanie :alo30ne przez dominia,
gdzie spielliQżają siQ też warzywa, które oplacajc~
siQ znakomicie, choć przy utruclnioIlej kontrolli .
Dowiechialem się, dodaj e mówca o takim sklepie
pani Zakrzewsk iej z K okorzyna, pani U rung
z ~r ełp iłl a, pani hl'. :Myciel:;kiej z Kobylego pola;
czyż więc i w Inowroc!awiu nie należałoby tego
uczynić etc."
I cóż sz. k oresponclent "Gazety Lnbelskiej" odpowie nam na to? Czy i tam także błądzą ci
co zachęcają do zakładania sklepów, których korresp ondent tak stanowczym jest przeciwnikiem?
Wygodnie jest co prawda siedzieć z zał o żonemi
rękami i rozgrzesza ć się myślą: "tego u nas niemoina- twierdząc pl'zytem, że ci co za chę cają do
działania, są lmlzie niepraktyczni ; lecz czy ta
znów apodaktyczna "praktyczność oponentów z :asady" (!) wyjść może ogółowi na dobre?
J. J.
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GOSPODARSTWO MLECZNE.
H O L S Z T Y K S K l E U R Z ~ D Z E N I A M L E C Z A R Ń.

trzymuje się dla tego, najmniej 36 godzin.
Według metody holsztyński ej, wydojone mleko
tanę zbiera się wówczas, gdy się daje
nie poddaj e siQ oddzielnie chłodzeniu, a zaraz
dzieć iż zaczęłaby już kwaśnieć, to jest gdy
wlewa w naczynia przeznaczone do zbierania
de mleko pod śmietaną będące, warzy się
~mietany, przy temperaturze 10-1 5° Oels, Dagotowaniu. D oświadczone gospodynie umiej
wniej używano w tym celu naczyń drewnianych,
trafić na odpowiednią chw ilę i zabierają
obecnie zaś w powszechnem są uży ciu okrągłe
naczynia z blachy białej lub też większe podłu
zbierania śmietany, gdy jej powierzchnia
gowate, czworoboczne misy z lanego ż ela za, postawia zmarszczki, gdy za lekkiem
mysłu Destinon'a, o których niżej będzie mowa,
palca, wydaje się elastyczną, podatną i nie
Przepis zbierania śm i etany w lecie przy tempia się palca, wreszcie gdy po l
v'"
peraturze 12--1 5° Oels . przedstawiał pewne tru- , ś mietany chude mleko sinawo prześwieca.
dności w klimacie gdzie średnia c i epłota w cią- I tanę zbiera się dużą okrągłą lub płaską
chą z rh,~,.,w:ll
gu kilku miesię cy przenosi 15°
blachy, ta~
O. i ztąd musiakładnie aby
no budować odnajmniej
dzielne w tym
razem chu
celu piwnice, dla
mleka. N '
których różn e popiej się to
dawano ',"ymiary,
tecznia za
W ostatnich cza cą blasza
~ach w H olsztyłyżek, lJU~i1('
nie, Danii, Szwecych b
cj'i i w p o łudni o 
otworki.
wych Niemczech,
tanę
zeb
urządz ają kosztosłodką j
wne, skl epione
po
obszel'l1 e piwnice
zostawia
na mleko, które
naczyniach.
moglyby s lużyć
przed
z niej m a
za wzór pod tym
skwaśniała .
względem.
P izakładach
wnice te są w ziHolsztyńskie urządzenie mleczarni według pomysłu Destinon 'a.
nych
m i e ogrzewane
prowadz o
do odpowiedniej
temperatury, Naczynia do zbier ania ~mietany przei przy pomyślnych warunkach, można
z 100 kilogramów mleka przecięciowo w cią!!1!
znaczone ustawiają się na nizkich podmurowaniach lub na ziemi, jedno przy drngiem. Wiel- I 3,7 kilogr . masla, zużywając 27 kilgr.
j eden kilogr. masła. Zresztą wydajność
kość piwnicy tosuje się do il ości krów zakl adu
mlecznego; liczy się zwykle na j ednQ kro wę lla- ' wacha się znacznie w różnych porach roku.
że niekiedy wypada na l kilogr. masła ~.
j;-~cą rocznie 1400- 2000 kwa rt mleka, l metr
kwadratowy podstawy.
'
i więcej kilogr. mleka.
Opisany tu holsztyński sposób zbierania
Głównem prawidłem w sposobie holsztyń s kim
tany, rozpowszechnił się we wszystkich
jest to, aby w każtlym razie zbie rać ś mietanę
:upełnie prawie słodką, by otrzym ać masło delikrajach w Danii, Szwecyi, Norwegii,
katne i smaczne, a z drugiej strony , aby z chuw Niemczech, Anglii i Ameryce; im dalej
dego mleka m ożna było jeszcze przyrządzić slodod ojczyzny, tern wię(:ej zaczęto
kie sery. Dla pozyskania j ednak o ile można wielpierwotnego typowego sposobu
kiej ilości śmieta ny, mleko z każd ego udoj u pl'zeSłabą stroną systemu holsztyńskiego
V,,-,\,......
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jest trudno utrzymać w ciągu całego
wo naczynia były napełnione, a zarazem odzieltemperaturę· Mimo staranności
nie mogło być otrzym ane mleko na potrzeby
się dba o przewietrzanie i czyste utrzydomu, dla cieląt lub na sprzedaż.
piwnicy, nie udaje się podczas upał ów
W celu szyb3zeg'o ochłodzenia mleka, naczyw dniach gorących i dżdżystych, wstrzymać
nia nie nap e łniają ::iię odrazu, ale w każu e wleod skwaśnienia, gdyż powietrze piwnicy
wa się najprzód małą część mleka; doszedlszy
się mocno wilgotnem. Wielkie sklepione
do ostatniego, zaczyna się dolewać zuów do pien\"holsztyńskie, wprawdzie ułatwiaj ą reguszego i tak dalej, aż się rozleje wszystko
temperatury w lecie i w zimie, ale nie
mleko ao wysoko~ci około () centym . Skoro
ają całkowicie celowi, pominąwszy już to ,
przycho(lzi czas zbierania ~mietany, przysuwa si~
ą bardzo kosztowne. Zresztą w postępowa
umiesz czoną na " 'ózku ryni c nkę do odpowiedniesamem są niedokładności, w skutek których
go naczynia i porbtawia 'wiaderko pod uj ście rya w różnych porach roku jest zmienna
nienki. ~ astępnie pomocnik podkłada pod tylny
brzeg naczynia śrul>Q Ic\\"aroW<l (patrz rycinQ)
ilości i dobroci. A przytem jeżeli się chce
. choćby jakie takie rezultaty, trzeba
i unosi ją cokolwiek, tak aby mleko przybliżyło
staranności i ścisłości. Z tych to , się do przedniego brzegu; teraz pod:-;tawia przygotowany ku temu odpowiedniej wysi)ko~ci klow niektórych krajach, zwłasz cza w Szwei Danii, gdzie sposób holsztyiiski zawsze słucek drzewa, odsuwa śrubQ na bok i oddziela
za wzór, zaczynają coraz więcej od niego
drewnianą kopystką czę~ci ~mietany przylegają
ować, a w użycie wchodzi sposób SWa1't;·(t .
ce do tylnej ściany naczynia. Podczas tego mlestatnich nawet czasach zdaje się, że i w Holczarka :-;ta\Yia na ~rodek naczynia zgarniacz
samym zaczynają powoli oddalać się ocl
i ściąga nim połowę śmietany do rynienki. Zgarzakorzenionego systemu; nie można jeniacz składa się z lieszczułki połączonej dwoma
prętami z lirążkiem , na kOlkach którego umi eszprzewidzieć czy wyniknie z tego jaka moczone są gumowe krążki czyli rolki, które się po1I_"-a,,,·a i udoskonalenie dawniejszego sposobu
suwają po obu (lIugich brzegach naczynia podteż ten ostatni się utrzyma. Tyle wiadomo
czas ściągania śmietany. Skoro następnie i drusposób holsztyński mJt jeszcze wielu zwoga polowa śmietany zostanie z ebraną. przeciąga
się jeszcze kilka razy zgarniacz po powierzclllll
zbierania śm ietany, wprowaw użycie w r . 1843, j est tylko modyfimleka, aby z ebra~ pozostałe jeszcze resztki ~mie 
holsztyńskiego i różni. się od niego tem,
tany. W taki ,;;posób postępuj e się do kOl1ca.
. sze drewniane naczynia zamienione zoMleko chude oddala się z naczyll przez ich podna wielkie, płaskie, wyrobione z lanego że
niesienie lewarem ile tego zachodzi potrzel>a;
wewnątrz pobielane a na zewnątrż czerworynienkę ' przepłókuje się mlekiem i zbiera j e
farbą pociągnięte. Mają one tę dogodno "ć,
ostatecznie w podstawione wiaderka.
bok oszczędzenia miejsca, pozwalają zarazem
Niewiadomo dotychczas napewno, czy sposól>
D estinon'a pozwala dokładniej wyzyskać masło
bsze ochłodnięcie mleka i ułatwiają oczysz z mleka, w porównaniu z sy::itemem holsztyl'l; niemniej zbieranie śmietany je::it barskim. K a piwnicQ D estinon'(t dla jednej krołatwe, a przeto utrzymani e tych bardzo tr\\"a\yy przy przeciętnem obliczeniu rocznej wydajnaczyń prawie żadnych kosztów za sobą nie
noś c i mleka na 2000 litr{)\\', potrzebaby przeFormę w mowie będących naczyń,
strzeni 0,7 -0,3 metrów kwadratowy ch. ,Vpi \\'nisposób zbierania śmietany i urządze
cy naczynia DGStinon'a umi eszczone s'l \\" cementego potrzebne, przedstawia dołączona
a.
towanych i asfaltem wyłożonych zagłębi eniach.
które otoczone są zimną \\"odą.
Ymiary naczyń są następujące:
długość. szerokość. wys okość. ilość mleka
Ceny naczyll mlecznych D e.stinon·a, wyrobio200 Cm. 86 Cm.
10 Cm.
116 litr.
nych w fabryce maszyn Carblłiitte pod R end:,;200"
60 ,.
10
6S "
burgiem, praktykowały się na::itr,puj~ce: X aczynit
115 ,.
60"
10.,
3:2 ,.
pohielane więk~ze na Gb kwart ml eka !li/)O ta"
. 60"
40.,
10.,
12 "
larów, na 3'2 kw. 12 talarów. ,'{ózek z rynienkażdym zakładzie mlecznym powinny być
ką i wiaderkiem 1:3.·iO talar. Zgarniacz :2,2-)
dwojakiej wielkości, IV którychby murOzmaitą dzienną ilość mleka odpowiednio
talaró·w. "ruba lewarowa 10,.jll talarów.
--.•"".-.,',,'. tak by zawsze mniej więcej jednakowłaściwą
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WYRÓB SERÓW (d. c.)

Ser newszatelski. Jest to najmiększy z prawżego mleka (frornage li tout bien), wyjątkowo t
że z mleka z dodatkiem śmietanki (fromage a
dziwych serów. Według J?riaune'a i Desjobert'a
creme) lub z mleka zbieranego (from. mai!!
przygotowuje się go w następujący sposób:
Z powodu miękkości, ser ten rozsyła się z za
Mleko świeżo wydojone, ciepłe jeszcze, nalewa
nicy opakowany w staniolę, która jednak j
się w dzbany i tamże strąca podpuszczką (40
złożona z cyny i ołowiu łatwo udzielić może ;
gramów podpuszczki na 100 kwart mleka);
rowi trujących własności. Wypadki zatrli
poczem dzbany wstawić nale;i;y w skrzynie i przykryć wełnianym płatem. Po 48 godzinach wyle- I z tego powodu zdarzały się już niejednokrot~
odradzamy więc stanowczo użycia stanioli.
wa się zawartość dzbanów w kosze drewniane
Ser limburgski. Do przyrządzania sera limb
wyłożone cienką tkaniną, gdzie sernik w ciągu
skiego używa się mleko świeże lub też poll
12 godzin pozbywa się części serwatki, poczem
świeżego i połowa zbieranego w 12 godzin
twaróg w clmstach wyciska się przez 12 godzin.
wydojeniu. Podpuszczka dodaje się do tple
N astępnie wysypuje się twaróg w lnianą chustę
ogrzanego do 24° Reaumur'a. Po 1 - 1 1/ 2 f
i rozgniata silnie we wszystkich kierunkach, dodzinnem ścinaniu sernika, bryły twarogu wkl'
póki masa nie przyjmie konsystencyi jednostajnej
się ostrożnie w czworograniaste u góry otw,
nakształt masła.
Jeżeli twaróg jest za miękki
drewniane formy na 1 stopę wysokie i 6 - 7 l
to zmieniamy chustę; jeżeli zaś przeciwnie za
twardy, to należy dodać cokolwiek świeżego twakwadrat. podstawy mające; formy te są podzi
rawione na dnie i bokach by przez drobne ot~
rogu z którego jeszcze serwatka ścieka.
ry serwatka spływać mogła.
N astępnie urabia się twaróg w osełki ważące
Formy ustawiają się na pochyłym i rowko1\'
120 - 150 gramów, otrzymane z % litra mleka. Po urobieniu osełek obsypuje się je bardzo
nym stole, zkąd serwatka łatwo ścieka, ma,
drobną i suchą solą, w ilości 1 funta na 100 sezaś serowa bez żadnego nacisku w przeciągu
godzin osadza się na dnie formy w postaci wal
rów. Po 24 godzinach, układa się sery na plewy 2- 3 cali grubej. Sery zupełnie jeszcze mi(
cionki prostą słomą pokryte, w poprzek, równemi
kie wyjmuje się z formy i ustawia jeden prl
szeregami, jeden od drugiego w odległości równadrugim na drewnianych podkładach na pro ~[
jącej się wymiarowi poprzecznemu serów. Po 2
słomie, szeroką podstawą na dół zwracając. Po k.
dniach obracamy wszystkie sery na ćwierć obroku dn:iach przenosi się sery w inny suchy prl
tu, tak że wolne odstępy między serami są teraz
dział, skutkiem czego obsychają, twardnieją c
niemi zajęte.
kolwiek, zachowując postać czworograniastą·
Po następnych 3 dniach układamy sery na
4-5 dniach ustawiamy sery na wysokiej kr,
krawędzi wysokiej, a po 5 dniach, obracamy je
wędzi, w pewnej odległości jeden od drugir,
na odpowiednią przeciwległą krawędź. Skoro po
5 dalszych dniach sery pokryły się nalotem niebies- • i kilka razy je w ten sposób odwracamy. Pll
kawym, umieszczamy je w innem miejscu i tu jeszdniach soli się, sypiąc sól między sery ułożo
cze 2 razy co 5 dni obracamy na wysoką krawędź. I jeden za drugim; tak zostawia się je póki só!ll
W tym czasie powinny się pokazać na serach
zostanie wciągniętą. Następnie przenosimy sri
czerwonawe plamy. Jeżeli ich jest mało i są
znowu na podkłady i celem wysuszenia czę~
obracamy; gdyby nadto wyschły, należy je kilk
suche, to dowód że izba nie jest dosyć wilgotną;
gdy zaś plamy są zbyt miękkie i rozpływają się,
razy obmyć słoną wodą. W takim stanie ukJHJ
to przeciwnie pokój jest nadto wilgotny. Kierusię sery w skrzynie lub kosze, od czasu do eza:
jąc się tern, należy odpowiednio sobie zaradzić.
wyjmuje i obmywa słon/\ wodą. Po kilku mie~i,
Skoro całe sery pokryły się jednostajnie czerwocach sery wprawdzie n:ie są zupełnie jeszcze lIr:
nawemi plamkami, wtedy przez miesiąc obracamy I rzałe, lecz mogą już być sprzedawane, Są o~
je tylko co 10 dni, a wreszcie tylko co 2 tygoz początku białe, lecz przy zupełnem dojrz elll
I
dnie. Po 3 miesiącach sery mają być dojrzałe
żółkną na wskroś, zewnętrznie zaś są żółto-brU U '
i tworzą masę nakształt masła, miękką. w całej
tnego koloru. Zamiast oddzielnych form na pllJ
grubości jednostajną, bez białych i suchych grudyncze sery, można używać jednej większej forlu,
dek w środku i bez skorupy na zewnątrz.
poczem świeżą masę serową rozcina się na ezę,l
Zwykle przygotownją ser newszatelski ze świe(d. c. 11)
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HODO\VLA DROBIU. \
KUR

Y (dalszy

ęganie. Ważny ten proces odbywać się moasobem naturalnym lub sztucznym. Pierwszy
am pojęcie odbywającego się wylęgania pod
em ciepłoty krwi, a drugi pod działaniem
i bądź inny sposób wytworzonego ciepła.
erwszym razie wiemy, iż ptastwo niekolie własne jaja wysiadywać musi, ale w wieach w zupełności zastępować się może,
kury
wyręczają doskonale wszelkie ptastwo
b
zajem wyl'ęczanemi bywają przez indyki,
et przez gołębie i t. p. W drugim razie
n
sztuczne, takie same wywiera skutki, bez
rple"
du na materyał z jakiego się wywięzuje,
utrzymało wymaganą temperaturę przez caas
potrzebny do wykształcenia się pisklęcia.
w
ego z równem powodzeniem praktykuje się
anie za pośrednictwem ogrzewanej wody,
w stosownie urządzonych i ogrzewanych
ch lub też w piasku, a jak w krajach z klin gorącym, samo ptastwo posługuje się tym
~o
im środkiem, składając jaja w piasku,
rych wylęgają się później młode, jak np.
'e i kury zwane Talegalla, te ostatnie znaje się w Australii wschodniej i żyjące tosko w małych stadkach.
uwagi zawsze pożytecznej świadomości, opi. tu z kolei wszelkie szczegóły dotyczące
posobów, a mianowicie:
lęganie naturalne, zwyczajnie praktykowanym
ł~em odbywa się w ten sposób, że kurę
lJąOą chęć siedzenia, umieszcza się w gnieź
skrzynkowem lub koszykowem, w jakiem
jnem miejscu i stara się jedynie o dostar,żol e odpowiedniej w tym czasie pożywności,
)1 II ~ul'a nie była zniewoloną głodem, do opusza gniazda na czas dłuższy.
~e postępowanie niejako przymusowe, prake się jeszcze w ten sposób, że mniej trosko .jaja kurę, przykrywa się na gnieździe
. kłem, pozwalając codziennie w oznaczonych
lnach używać ruchu oraz nasycić si ę dostarLIt:
pokarmem i napojem.
on 'a~tykujący ten ostatni sposób twierdzą, że
:eni ~m. razie inna kura nie przeszkadza wylę
nll.i ceJ l że ta ostatnia do postępowania takiego
pllJ- o nawyka. Inni jednakże litrzymują, że
1"111.
n sposób wyrządza się ktu'ze pewien gwałt,
.alający do zatrzymywania strawionych 0(1\Jw, albo do nieprzyjaznego dla jaj wydzie-

ea

ciąg).

lania takowych w gnieździe, skutkiem czego
wkrada się nieczystość i wylęga się szkodliwe
robactwo, niepokojące kurę, a w następ stwie
i wysiadywanie doznaje niepowodzenia.
Nie ulega też wątpliwości, że tak twierdzący
maBą zupełną rację, gdyż wiemy że swobodnie
choć potajemnie gnieżdżące się kury w szopach,
w stodołach lub pod krzakami, wszystkie zwykle
jaja wysiadują, pomimo iż na dłużej czasem opuszczają gniazda. Zdarza się nawet, że po 2-ch
dniach niebytności kury na gnieździe jeszcze
wylęgają się kurczęta, na czem rzeczywiście może
nie ucierpieć zaląg, ale dopiero przy kOllcu wylęgania, gdyż w okresie pierwszych 10 dni, pół
dniowa nieobecność kury spowodować już może
zniszczenie wylęgu.
Prawidła jakich pod tym względem w ogóle
trzymać się należy, zalecić można następujące:

Najpierw, koniecznie potrzebnem j est odosobnienie kur wylęgowych, dla czego niekorzystnie bę
dzie umieszczać gniazda w kurnikach, gdyż inne
kury niepokoją siedzące, znosząc w ich gniazdach
jaja. Najlepiej zatem umiesz czać wysiadujące
w osobnych dobrze zamkni ętych szopach, ustawiając gniazda na samej ziemi. W takim razie,
oznaczone miejsce na podłodze, wysypuje się najpierw niegaszonem ale zwietrzałem już wapnem, na
to kładzie się kawałek świeżo wykrojonej darni, nastawia gniazdo i wyściela dopiero slomą lub sianem.
Wszelkiego hałasu i wrzawy w pobliżu gniazd
wylęgowych, starannie też unikać należy.
Dobrze jest skoro do r ównoczesnego wysiadywania, nazwyczaimy naraz więcej kur, aby odrazu otrzymać większą liczbę mlouych, a do cze0'0 dochodzi sie• J' ednoczesnem nasadzaniem kilku,
b
choćby na zapasowych nieplodnych jajach.
Ponieważ • kury
naj chętniej wysiadują jaja
w tych miejscowościach gdzie je znosiły, używa
się więc skutecznego fortelu, jakim będzie sposób
następujący: świeżą skrzynkę gniazdową, ustawia
się początkowo tam gdzie kura jaja znosiła,
a skoro już zasiądzie, przenosi się ją wieczorem
po zapadłym zmroku wraz z gniazdem na miejsce
do wylęgu przeznaczone.
J eżeJi w nowem pomieszczeniu, następnego dnia
do południa siedzi kura spokojnie i po nakarmieniu powraca (lo gniazda, to jest już oznaką iż
się nie spostrzegła i można już być o jej zachowanie się spokojnym.
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Najchętniejszemi do wylęgania, okazały się
rasy kochinchiński e i bramaputra, a po , tych rasa
malajska, brazylijska, bantamy, dorkingi i karłowate.

Ilość

jaj podkładanych do wylęgania, stosuje
do wielkości kur i samych jaj, zwyczajnie
jednak liczy się 12 do 15, to jest tyle ile kura
wygodnie pokryć może. W wyznaczeniu właści
wej liczby uwzględnia się nadto porę w jakiej
wylęg'anie rozpoczynamy, albowiem wcześniejsze
wylęgi, kiedy jeszcze czas chlodny, ogran i czyć
należy do mniejszej ilości jaj pod każdą kurę
przeznaczanych.
się

ruch, w czasie zdejmowania, powoduje zmianę
jaj w gnieździe, skutkiem czego zdarzy ć
się może, iż w chwili rozpoczętego wykłuwania,
przez poruszenie, nadkłute już jaje znajdzie się
w położeniu z otworem na dół zwróconym, a w takim razie niemogące się wykłuć kurczątko podpada zaduszeniu, Zapobiegając temu, radzą sobie
hodujący podsuwauiem kurze ponętnej dlań karmy,
jak siekanego mięsa lub ośródki z chleba, na co patrząc kma, spokojnie z gniazda zdjąć się pozwala,
Dokończywszy szczęśliwie rozpoczęte wysiady·
wanie, niektóre kury okazują chęć dłuższego jeszcze siedzenia i skłonne są zasiąść powtórnie na

, położenia

W'yI ~ga lli l',

Podczas wylęgu jak już poprzerlnio nadmieniono,
konieczne jest co pewien czas powtarzane przepatrzenie gniazd, celem usunięci a jaj uszkodzunych
lub niepłodnych, a zarazem wszelkich przeszkód
wysiadywaniu nieprzyjaznycJl. Xajt1łużej \\'i~c po
tygodniu zdejmuje się kurę z gniazda ostrożnie
za skrzydła i jaja przegląda , a gdyby się okazało że liczba nieplodllych jaj j est znaczna, można
zebrane od kilku pod jednę podłożyć km!;" a natomiast wyzbytym z jaj podłożyć św i eże.
Zbyt częste zagląd ani e i niepokojenie kury na
gnieździe, jest jednak z innego 'względu nieko rzystne, gdyż przymuszony, a więc gwałtowny

:;Wleżym podkładzie jaj. Tego jednak dopuszcz~l'
nie należy, że względu na szkodliwy wpływ ]lii
zdrowie. gdyż tylko kury bardzo silnej natury
(lrngie \\"ysiadywanie wytrzymują, słabsze zaś zi\'
z\\")Tzaj podczas powtórnego siedzenia zdychaji~'
Jeśli zdarzy s i ę że wylęgająca kura zachoruje
lub zdechnie, w takim razie podsadza się jaja pLill
inną, albo w braku takowej posługuje się malil
maszynką wylęgową, jaka w każdem na większe
rozmiary pro\\"arlzonem gospodarstwie kurz eu1
znaj do wać się powinna.
Ill(lyczki wytrzymują jednak, nawet trzy pO
:;obie następujące wysiady jaj kurzych, byle byłY
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dostatnio karmione. Sposób ten praktykują czę 
sto francuzi, aby nie pozbywać się korzyści cią
głego niesienia jaj, przerywanego wysiadywaniem.
Dla tego rzadko używają kur do wysiadywania,
wyręczając je indyczkami. Tym celem zmu szają
nawet indyczki nie okazujące pociągu do siedzenia w ten sposób, że z pocz ątkiem stycznia nasadzają je na naśladowanych jajach z gipsu lub
drzewa, przykrywając sitem lub przetakiem, tak
aby nie mogły stać na gnieździe lecz koniecznie
siedzieć. Po kilku dniach zwykle przyzwyczajają się do siedzenia, tak że później i hez przykrycia siedzą na jajach jaknajspokojniej. Obok
indyczki nasadzają jednakże równocześnie na
osobnem gnieździe i kurę, która spełnia obowiąz 
ki kwoki nad wylęgniętemi przez indy czkę .pisklętami, kiedy ta powtórnie na ś.\'ieżych jajach
zasiada.
Nadmienić tu jeszcze wypada, ż e młodych
jednorocznych km' nie naJeży używać do wysiadywania, gdyż zwykle po niedlugim czasie, kiedy
jeszcze kurczątka potrzebują matczynej opieki
i ogrzewania się pod ich skrzydłami, one sposobiąc się do niesienia jaj, zawcześnie je opuszczają
i zaniedbują.
Cały okres wylęgania trwa od 19 do 21 dni,
co zawisło od świeżości jaj i od silniejszego
ogrzewania podczas wysiadywania, gdyż wiadomo
że z zupełnie świeżych j aj najpierwej wylęgają się
kurczęta. Gdy więc niektóre jaja nie wykłują
się jeszcze 23 dnia, należy przeświadczyć się
o przyczynie spławiając je w letniej wodzie, przyczem te które ruszają się podczas spławiania,
należy zaraz napowrót podłożyć pod kury, zachowujące się zaś nieruchomo oddalić, gdyż jest to
oznaką, że albo płód zamarł, albo jaja są zepsute.
Zupełnie dojrzałe kurczątko, wydobywa się
z jaja samo, przebijając skorupę, za pomocą małej rogowej kończyny, na dzióbie, która sama
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później

odpada. Wydobywszy się jest mokre
ale w krótce osusza się pod skrzydłami matki.
Zdarza się jednak iż słabe kurczątka, w razie
j eżeli wewnętrzna blona skutkiem braku wilgoci
zbyt się zeschnie, nie mają siły do j ej przebicia,
a w takim razie podpadają uduszeniu. Skoro
więc zaLlważymy, iż dłuższy czas kurczę nie wydobywa się i żaden nie ukazuje się otwór, to
można sko rup ę bardzo ostrożn i e rozkłuć, tak jednakże aby wewnętrr.nej blonki nie nadwyrężyć,
gdyż pod takową znajduje się znaczna ilość naczyń krwionośnych, k tóre uszkodzone niezawodną
śm ierć sprowadzą.

,T eżeli

wykłuwanie kurcząt

nie odbywa si ę jew każdem gnieździe, ale dłużej się
przeciąga, wtedy wcr.eślliej wyl ęg ł e kurczątka
zaber.pieczye należy od wypallania z gniazd, miaIlvwicie w czasie nocy. Dla tego dobrze jest
obstawić gniazdo gęstą siatką drucianą, przyl11O cowaną do jego boków. W przeciwnym razie
do spadłych z gniazda i piszczących na ziemi kmcząt, zleci strwożona kwoka z gniazda i pozustawi bez opieki niedosiedzone jeszcze w gnieź
dzie, czem narazić je może na zazi ębien i e lub
inne wielorakie przygody.
razie długo przeciągającego się wylęgu,
można jeszcze I adzić sobie i w sposób ocldawna
używany t. j. pomieszcr.aniem części wylęgłych
kurcr.ąt w garnkach pierzem wypełnionych i w cieplem miejscu utrr.ymywanych, ale postępowani e
takie zawsze prawie nabawia niepokoju troskliw dnocześnie

,V

szą kwokę·

j

Wylęgłe kurczęta prr.ez 24 godzin od chwili
wyklucia, nie potrzebują żadnego pokarmu, gdyż
spo żyta przez nie resztka żółtka przed samem
wykluciem, dostatecznie je na ten czas zasyca.
Wynlagają zato przeuewsąstkiem spokoju i ciepla, co nieodzownie zapewnić im trzeba.
(d. c. n')

PSZCZOLNICTvVO.
Ś RODKI

nie dosyć jest ule popodmiatać, pona opatrzność Bożą i czekać rojów, lub
IV jesieni miodu. Gyspodarz który chce mieć plon
z pszenicy, to ją piele. Gospodynie toż samo czynią z warzywami i kwiatkami, a postępowanie takie musi być również zastosowane i do pszczóŁ.
Skoro się tak ociepli, że można ule bez obaWy zaziębienia gniazda otworzyć i kiedy już
Na

wiosnę,

P R Z E C I W Z G N I L C O W I.

zostawić

w polu zaczyna się pożytek dla pszczół, poh'zeba
zaraz przystąpić do szcr.egółowej rewizyi rojów.
W tym celu należy kolejno każdy ul otworzyć
jak można najszel'zej, dłuźnie powyjmować, lub
z ulów rozbieranych, daszki zdjąć i poszczególe
zrewidować, a przytem zaraz przy każdym ulu
zapisać lub zaznaczyć: jakie jest gniazdo, czy
ono suche, czy nie za stare, czy w ulu nie zazi-
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mno w stosunku do liczby pszczół, czy nie ma
motylicy lub zgnilca, oraz czy nie ma zawiele plastrów trutniowych, lub też zimową porą zabrudzonych, które wyjąć trzeba.
Ponieważ pszczoły same nie cierpią w gnieź
dzie nieczystości i plastry oczyszczają, zatem na
dnie ula na pięcie, powstaje dużo okruchów, w których zaraz rozmnaża się motylica. Z wiosny
pszczoły nie są tak silne, aby mogły nieczystość
tę uprzątnąć, a przytem w nocy bywają chłody,
i pszczoły na dno opuścić się nie mogą, gdyż codziennie zajęte robotą w polu, nie mają czasu zajmować się czyszczeniem ula. Dla tego dopóki
pszczoły nie przyjdą 'do siły, potrzeba choć raz
na tydzień podmiatać.
W miejsce wyrzniętych plastrów trutniowych
lub zanieczyszczonych, należy wstawić susz czysty z komórkami małemi i podeprzeć go lub
szpilkami drewnianemi przymocować, gdyż skutkiem powstałych dziur będzie w gnieździe zimno,
a jak pszczoły przyjdą do sily i zaczną ciągnąć
ponowę, to puste miejsca zabudują robotą tru-

I

tniową·

Plastry zamotyliczone trzeba starannie powycinać i jak wyżej nadmieniono innymi zastąpić.
Najniebezpie czniejszą wadą w ulach jest zgnilec, jako stan choroby zaraźliwej. Roje zarażo 
ne zgnilcem, zaczynają słabnąć i wolniej w pole
chodzić.
W miarę powiększania się choroby
z wylotu czuć zapach, podobny do zapachu ze
zgniłego kleju.
Na dole zarażonych ulów, można dostrzedz okruchy brunatne lub czarne, podobne do ziarn zielska, albo jak łuska rybia. W komórkach plastrów nie widać czerwiu lecz
jakąś szarą masę; jeżeli r obaczki są większe
i kiedy już wypełniają komórki, to je pszczoly
wyciągają i wyrzucają. Mniejsze umierają, gniją
i w komórkach usy chają, dla czego na doIllej
części komórek widać czarne plamy. Czerw już
zasklepiony zwykle zamiera, gnije i zamienia
się w masę brunatną, ciągnącą się i nieprzyjemny odór wydającą.
Patrząc po wierzchu plastrów, czerw widać
nieregularnie rozłożony; w jednym plastrze są
jaja, zaląg i czerw kryty, lecz denka niewypukle ale zapadłe, zaklęsłe. Przyjrzawszy się dobrze, zbliska, widać w denkach małe okrągłe
dziureczki, a pod denkami szarą zgniłą materyę. Uczeni ludzie, tak pszczolarze, jako też

I

profesorowie nauk przyrodzt>nych, po długich badaniach przekonali się, że powodem tej choroby
są niezmiernie małe grzybki, które w miarę
tego jak wysychają, rozsypują się w powietrzu ulowym, osiadają na zalągu, zarażają, wywołują chorobę, śmierć i zgniliznę.
Grzybki te, (zwane Dętki) zarażają zaląg zdrowy, ale prędzej mogą się rozmnożyć, jeżeli w ulu
znajdzie się zaląg przypadkiem zaziębiony, nieżywy, a pszczoły nie mogły go z ula wyrzucić.
Przedewszystkiem więc na wiosnę trzeba uważać J
aby w ulu było ciepło i aby zaląg nie zaziębił
się, gdyż w tym wypadku naj prędzej zaraza
powstanie.
Skoro się tę chorobę dostrzeże, natychmiast
trzeba przystąpić do jej leczenia.
Chociaż twierdzą, że przez powietrze choroba
ta przyległym ulom nie udziela się, wszakże kiedy ule blisko siebie stoją, łatwa jest komunikacya między pszczołami i temsamem możliwe udzielenie :się choroby.
Dawniej radzili pszczoły w ulu zarażony m
wieczorem siarką okurzyć, a robotę i sam ul zniszczyć, spalić. Obecnie podług -informacyi Bartnika postępowego, tak się liczy zgnilec:
L Ponieważ choroba objawia się w czerwiu.
zatem aby go nie przybywało, odbiera siq
matkQ; matka ostróżn ie wyjęta i w czystą klatk~
wziQta, choroby z sobą nie przenosi i może by~
użytą dla ula osierociałego lub do ablegra, po
wyjściu czerwiu; zatem około dni 20 później.
a gdyby matka nie była odebraną, to i z nią·
przed wieczorem, ul zarażony ~ miejsca zdejmuje się, a w jego miejsce stawia się Skrzynka
z wiekiem otwieranem i ustąwia się tak, aby zrobiony w niej '\"ylot, trafiał dokładnie w to sal1]ll
miejsce, gdzie był wylot ula i do niej zmiata
się pszczoły z ramek. Jeżeli to jest ul z plastrami nieruchomemi, to trzeba naprzód pszczoły wygnać, ul odnieść i pszczoly :spędzić, ażeby weszły
do skrzynki, przedtem jednak w przyległych ulach
wyloty się siatkują. Robota z ula zarażoneg(l
wyjmuje się i przetapia. Sam ul zarażony bierze
się do schowania, obmywa zewnątrz i wewnątr1.
mocnym gorącym ługiem po kika razy, a pote!l1
siarką wykurza i wodą karbolową (fenilową) wywymywa, słomę zaś ze ścian wyjmuje się i pali.
Wieczorem kiedy się pszczoły do skrzynki zebraIy i uciszyły, przygotowuje ~ię dla nich kąpiel
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szczającą·

to jest miodu rozwiedzionego z wodą, daje się
Do obszernego naczynia nalewa
wody, 200 miarek i dodaje się 1 miarka
200 do 250 kropli powyższego rozczynu kwasu
karbolowego, to się mięsza i do wody tej
salicylowego i dobrze miesza.
uderzeniem strząsa się pszczoły, przernieIII. Nareszcie, redaktor Bartnika, Dr. S. Cienatychmiast wyjmuje; zlewając np. wodę
sielski, w liście z d. 19 Listopada 1876 r ., pisze mi.
przetak, żeby pszczoły w nim zostały, albo
"Najpewniejs,zy środek jest zresztą, jak tego
skrzynkę z pszczołami w wodzie zaroku się przekonałem: pszczo]y wypukać lub
ć, wieko szybko otworzyć, pszczoły przeać i wyjąć. Pszczoły wyjęte z kąpieli osa- , zmieść starannie z plastrów do rojnicy, potrzymać je tak o głodzie w piwnicy przez 2-! godzin
się w innem pudełku, zaopatrzonem w małe
i potem osadzić do zupełnie nowego ula, bez plas,;zątki suszu i korytkiem do syty, które na
trów, aby same wosczynę ciągły, a rój uleczony!
dni wstawia się do piwnicy i karmi się sytą
Robotę i miód ze starego ula trzeba przetopić
przyrządzoną: miód miesza się na pół z ciei użyć na inne potrzeby, ul zaś sam dobrze wywodą i na kwartę tej mieszaniny, dodaje się
czyścić, wydesinfekcyonować."
kropli kwasu karbolowego, ale nie czystego,
Z tego wszystkiego okazuje się, że niby chorotrowanego, lecz wody nasyconej karboba ta nie jest tak straszną jak ją opisywali,
biorąc orlpowiednią proporcyą. Po kilku
a jednak w skutku jej gdzi.e się rozszerzy, setki
stawia się nowy, czysty ul na dawne
ulów ginie. Nawet Dzierżon mistrz pszczolnictwa,
z początkami suszu i pszczoly doń przekarmiąc pszczoły mioJem amerykallskim, pasiekę
W osczyznę z pu~ełka wyrznąć i przestracił.
a same pudełka i wszystkie narzędzia przyZatem choroba to zaraźliwa, więc trzeba
używane oczyszcza się tak jak sam ul.
ostrożnie postępować, przestrzegać, aby się ni e
. Używanie kwasu salicylowego przeciwko
pojawiła, a skoro s ię pojawi, zaraz wziąć s ię do
liźnie, dało powód Redaktorowi Bartnika poleczenia.
dIa zastosowania go przeciw zgnilcowi,
.T ak w każdej rzeczy tak i w pszczolnictwie, poczem tak postąpił. W miejsce zarażonego
trzeba przezorności, pilności, wady zaraz usuwać,
zgnilcem, postawił nowy ul z m::tłemi zacząti suszu, tak, aby oczko przypadło w to samo I roj e z wiosny ciepło trzymać, k armić miodem
czystym, swoim, który każdoro czn ie w jesieni J;lasce, jak u dawniejszego. Do noweg·o ula
leży w plastrach zasklepionych na zapas wiosentł pszczoły zaraż one, a gdy się pszczoły zeny zostawić, licząc po 3-4 funtów na ul. Będzie
i uspokoily, wstawił go do .piwnicy. Nato niby uszczerbek w miodzie, ale będzie tylko
lltrz dał im sytę zaprawioną kwasem salicyw pierwszym roku, w następnych będzie już się
co przez kilka dni powtarzał. Po pięciu
zwracać i to sowicie.
iach postawił ul na dawne miejsce, a po kilku
J eden funt miodLI da~y pszczołom na wiosnę,
pszczoły okazaJy się zdrowe. Z dawdaje dziesięć w jesieni. Trochę zajęcia, pracy,
ulem i robotą postępuje się jak poprzednio.
troskliwości, wynagradza. siQ zadowoleniem, przySyta salicylowa przyrządza się w ten sposób:
każlly gram kwasu salicylowego, bierze się I j emnością i zyskiem .
Ba}ta:;m' G?'abowski.
gramów silnego spirytusu, w którym proszek
Suwałki w Maju 1844.
łatwo się rozpuszcza. Na kwartę syty,

I

ROSLINY PASTEWNE.
ż

y

W O K O S T.

tla chodujących bydło mleczne, wielce pożą
jest zapewnienie sobie o ile można naji nieprzerwanie w ciągu lata trwapaszy zielonej, od czego zawisła dobroć na-

I

bialu i jednostajna obfitość udoj()w. Do powszechniej znanych i takie wła ' nie zalety posiadających roślin pastewnych, zaliczamy najpierw lucernę, szybko po każdym odrastającą pokosie
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i pomimo dłuższej posuchy, stale zi1pewniającą
dostatek karmy zielonej. Nie wszędzie jednak
daje się lucerna z równem uprawiać powodzeniem
i musi być zastępowana innemi roślinami, jak:
koniczynami, trawami lub mieszankami; ale zastępstwo takie, nie zawsze wystarcza, gdyż rośliny te, jako płyciej zapuszczające korzenie,
w latach bezdeszczowych cierpią więcej od posuchy i bardzo nieraz skąpe wydają zbiory.
Z usilniejszym rozwojem hodowli bydła mlecznego w ' porę też przybywa nam jeszcze jedna I
nowa roślina pastewna, podobn e lucernie posiadająca przymioty, jaką jest żywokost szorstki inaczej 1caukazlci, okazany tu w rysunku, a zalecają
cy się najpierw tem, że produkuje nawcześlliej 
szą paszę zieloną, powtóre,
że szybko po skoszeniu odrasta, wydając 3 do ,l -ch
pokosów w jednym roku, że
nadto posiadając gruhe mię 
siste i głęboko w zi emię
wnikające korzenie, nie powstrzymuje się we wzroście
nawet pudczas dłuższej posuchy, że oprócz tego bez
szkody wytrzymuje mniej sze przymrozki, dla czego
może być użytkowany do
późnej jesieni i że nareszcie
przewyższa wydatkiem paszy wszelkie dotychczas
znane rośliny pastewne,
pozwalając na jednakowej
~ywokost
przestrzeni g r u n t u n a
paszę przeznaczonej, znacznie więcej utrzymać bydła lub dostatniej je wyżywić.

Z tych wszystkich względów, roślina ta dla
gospodarstw z produkcyą nabiałową niemałego
nabiera znaczenia i zasługuje na upowszechnienie jej uprawy po gospodarstwach utrzymujących
bydło mleczne, gdzie staranne gospodynie wiejskie w tym właśnie rozporządzalnym zakresie
swojego gospodarstwa, skarżyć się muszą na niedostatek paszy zielonej, spowodowany zbytnią
oszczędnością przez pp. gospodarzy, w przeznaczeniu większej przestrzeni pola pod ro śliny pastewne. Żywokost jest jednak właśnie taką rośliną, która nie wymaga przeznaczania pod jej
uprawę wielkich przestrzeni, a pomimo to, zdoła
w znacznej części zaspokoić potrzeby paszy zielonej, i dla tego może poniekąd pokryć wspomniany niedostatek, a nawet w mniejszych gospodar-

go usunąć, przeznaczeniem
niewielkiego kawałka gruntu w
dzie lub w pobliżu stajen.
Żywokost szorstki kaukazki (Symphytum a
rimum) zaliczający się do rodziny ogórecznika
tych, sprowadzony już był z Kaukazu do Aglii \Y
1811, ale dopiero od kilku lat ogólniejszą
cH na siebie uwagę i zjednał sobie ~,',vu'~'~J -
poczet zwolenników, jako prz ewyższający w
dukcyi wszelkie 'dotychczas znaczne rośliny
tewne, wyrasta bowiem od 1 do 1 V2 metra (41
60 cali) wysokości, przyczem na szerokość,
wyrosły krzak zajmuje 1 metr (41 cali)
Kwitnie blado niebiesko i wydaje mnóstwo
żywo zielonej barwy.
Uprawa jest poj
i lliekosztowną, polega
wiem głównie na sp ul
niu gruntu przynajmniej
28 centim. (1 stopy)
ko ści i na dostatniem
jeniu, poczem rozsadza
stwach

całkiem

żywokost

rzędowo

szorstki.

w szachownicę,

krajane korzenie w
głości 60 cent. do l
stosownie do natury i si
gruntu, przykrywając
dzone korzonki na 10
grubą warstwą ziemi.
zasadzeniu dalsze
wanie tej długotrwałej ,
ny, polega na
w czystości i na COl.·U(;'~llC ••
nawożeniu gnojem
rzędami, pozostawiając

do wiosny, w którym to czasie już w
cu, przekopuje się rzędy z tymże gnojem o
można głęboko, oczyszcza się w miarę
by z chwastów i powtarza to samo
nie, jak długo posadzony żywokost na
użytkujemy.

Pod względem wymagań gruntu, żywokost
jest wybrednym, gdyż udaje się równie
na gliniastej jak i na piasczystej ziemi, byle
statnio użyznionej.
Sadzenie czyli zakładanie plantacyi .
można przedsiębrać w każdym czasie w
letniej, wiosną, latem lub jesienią, wyjąwszy
ry zimowej, kiedy już silniejsze nastąpią
Na mórg 300 prętowy jeżeli przyjmiemy, ż e
dzić się będzie w odległości 1 metra, potrz
5607 sadzonek. Można wprawdzie
żywokost i z nasienia, ale wtedy
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opóźni, co tern samem byłoby nieomicznem.
Szybki rozrost żywokostu, pozwala już w dru. roku uskuteczniac zbiór czterokrotnie w cią
lata, począwszy od pierwszych dni maja po
. października. Każdy pokos wydaje w prze3 kilogramy zielonej paszy z jednego krzaco uczyni z 4 pokosów na morgu 67,000 kil,
G55 Cet.) zielonej paszy lub 13,400 kil. (331
, ) suchej.
Do koszenia przystępuje się skoro wyrosną
. . 50 Cent. nad ziemię, a zanim zaczną przełodygi kwi,atowe. Zbierając na ziarno, susię pokoszone liście i przechowuje w wiąz
ch w miejscu suchem. Korzystniej jednak
.. _IJ"';:'C~v w stanie świeżym i dla tego też zaleca
użytkowanie żywoko~tu jako paszy zielonej,
karmy soczystej, a zawierającej
swym składzie znaczną ilość gumy i klej u
obok zupełnego prawie braku cukru.
akkolwiek również chętnie spożywany bywa
konie i owce, najlepiej przecież użytkuje
spasaniem przez krowy dojne, wpływając na
. wydajności mleka.
Zaopatrzenie się w znaczną ilośc potrzebnych
u',' . u·"t.IJllt::.... korzeniowych, nie wymaga też wielkich
dów, albowiem każdy świeio posadzony ko, dostarcza już w następnym roku 20 sztuk
korzeniowych.
Zachęcając do zaj ęcia się uprawą żywokostu

15

że celem doświadczeń
u nas uprawę żywokostu pan
Onufry Waligórski w m ajątku swym Pieczonogi
w Prosnowskiem, dokl1d sprowadzono żywokost
od pana Peti", z Vourey, członka Towarzystwa
Rolniczego w Saint-Marcelin (lsere), usilnie popierającego rozpowszechnienie uprawy żywokostu
we Francyi *) i posiadającego już założoną w tym
celu plantacyę żywokostu, pochodzącego od znanego w ' Anglii propagatora uprawy tej rośliny
p. M. Christy. Można też sprowadzic wspomniany
żywokost z Francyi, adresując: M. Charles Pet'in
a VOHrey pal' Moirans (Isere), gdzie jest do zbycia
po cenie 10 centimów za każdą pojedynczą rośli
nę, w wiązkach obejmujących po 100, 500 lub
1000 sadzonek .
Z. J.

nadmieniam

przedsięwziął

w

końcu,

już

*) Pan P etin przesyłając rozsadki żywokostu za pośrednict
wem Red. Go podyni Wiejskiej, w tych słowach wyraża o roślinie tej opinię li stowną:
"Je suis tres heureuse de savoir l'interct que vous an~ z
pris aux notes, que j'ai publiees sur la Consoude Rugueu:;e.
J e crois que cette plaute pourra Hre d'une grande utilite pour
l'alimentation du betail. Deja en France on commence a faire des essais et j'espere que cette culture dcviendra bientot
generale. Le champ ou je fais me essais, a 80 m. de long
sur 30 m. de large ; c'est donc une grande culture et les resultats quelle m'a donues, peuvent donc etre consideres comme
certains, cette anllee je vais nourrir uu certain nombre de beteti
a cornes, :l. partir de Mai exc\usivcrnent avec ccttc nourriture

\VIADO:\10ŚCI UŻYTECZNE.
SERWATKI LECZNICZE

przedewszystkiem przygotować podpuszczkę, która
Przetwór mleczny, pozbawiony sernika a nazyserwatką, często też i w celach leczni- I się przyrządza w następujący sposób:
Żołądek ze świeżo zabitego cielę cia wyjąć, wyużywanym bywa. Przygotowuje się albo '
suszyc
dobrze, oczyścic z chilu (płynna substanmleka dobrowolnie zsiadłego i następnie ogrza- I
cya powstała w ciągu trawienia pokarmów w kiszalbo też przyspiesza się ścinanie sernika
kach, zwana inaczej mleczkiem kiszkowem) i 11a. tucznie, dodaniem podpuszczki, lub jakiego kwatrzec dobrze z zewnątrz i wewnątrz solą. Po
zwykle winnego. Jest to więc tylko r oztwór
upływie dwóch lub trzech dni, wypłókac staranuhu mlecznego i soli, zawierający malą ilośc
nie
i na nowo so lą natrzeć, po kilku godzinach
Działająca w sposób lekko przeczyszzbyteczną sól otrząsnąć, żołądek sam zasuszyć
ący, serwatka zalecaną bywa w przewlekłych
i
zachować w szklannem naczyniu dobrze zakor,...~.....'<'''ll przewodu pokarmowego, organów
kowanem i umieszczonem w suchem miejscu.
i tym podobnych przypadłościach.
Z zakonserwowanego w ten sposób żołądka cielę
się przez czas dłuższy, przy odpowieduregulowaniu wszystkich dyjetetycznych
cego, chcąc przysposobić podpuszczkę, służącą
nietylko do wyrobu serwatki w widokach leW celu wyrabiania sztncznej serwatki, nal eży
czniczych, ale również ' wszelkich serów otrzymy-
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4. Można również otrzymać serwatkę, do
wanych z mleka słodkiego, bierze się gal'l1iec
mleka zSladł@go, a drugi słodkiego, mięsza rado pół garnca wrzącego mleka, nieco więcej
zem, wstawia do ciepłego pieca, aby się oddziełyżkę stołową kwasu cytrynowego, lub też p
liła serwatka, którą należy zlać do osobnego
jabłek kwaskowatych pokrajanych w talarki,
naczynia i włożyć do niej w powyższy sposób
wek, lub drobnych rodzynków. Kiedy
przyrządzony żołądek, zostawiając dopóty, póki nie
w gotowaniu zważy się należycie, oczyścić s'
zkwaśnieje serwatka. NastQpnie należy ją przefilrannie z cząstek serowych za pomocą białka
trować przez bibułę, zlać do flaszek, szczelnie zajaj i przefiltrować. Osoby znajdujące się w
korkować, z wierzchu zalać lakiem, aby nie donie niedokrwistym, dla otrzymania
z jabłek kwaśnych. takowe poprzednio na
puścić przystępu powietrza i zachować do użyt
dzieścia cztery godzin nabijają żelaznymi
ku w suchem miejscu. Żołądek zaś wyplókuje
c1ziami i dopiero zardzewiały w ten sposób
się w czystej wodzie, wysusza i zachowuje do
dalszego użytku, który na długi czas wystarczyć ' pokrajawszy w drobne kawałki; kładą do gorą
go mleka.
może do wyrabiania podpuszczki w powyższy
5. Do pól garnca wrzącego mleka, wlać k
sposób opisanej.
terkę białego wina i wymięszać dokładnie, a
Twierdzą, że do wyrobu podpuszczki, używać
się mleko dobrze zetnie przecedzić i
należy żołądki pochodzące z zabitych ciołeczków,
wać.
jako dające nierównie lepszą i silniejszą podpuszo. Gdy siC) świeże mleko dobrze
czkę, aniżeli otrzymana z żołądków jałoszek.
wlać dOli czwartą część dobrego piwa i
Serwatki zalecane w nader odmiennych waszać, a gdy się mleko zważy, odcedzić serwa
runkach, przyrządzają się również kilku sposobakę i osłodzić cukrem.
mi, z których główniejsze opiszemy.
7. Do trzech kwart słodkiegu mleka, doda
1. Serwatka słodka. Świeżo udojone mleko
szczyptę
kwiatu lub ziela przytulji (Galium
krowie, owcze lub kozie, paruje się na wolnym
rum), a gdy się mleko zetnie należycie,
ogniu, mięszając ustawicznie, aby się nie przypaliło,
wać na stępnie i przefiltrować.
dopóki nie zostanie na spodzie tłusty proszek
8. Żentycą lud górski zwie serwatkę
żółtawy, do którego dodaje się tyle czystej źró 
dlanej lub studziennej wody ile było mleka, pomaną z mleka owczego lub koziego,
. czem przygotowawszy, przecedza się przez gęste
ną za pośre dnictwem podpuszczki, a którą
płótnu. W ten sposób przygotowana serwatka,
nież można wyrabiać w podobny sposób jak
z mleka krowiego. Jest ona daleko więcej po·
jest tłusta i więcej pożywna, niż wszelkie inne.
Jest nader pożywną dla osób osłabio nych a nieżywną, aniżeli z mleka pochodzącego od króW.
mogących znosić mleka, dzieciom zaś służy jako
tak dalece, iż dla pasterzy tatrzańskich sluży
jako jedyne i wyłączne pożywienie przez cale
zwyczajny napój.
lato.
2. Do kwarty sWlezego mleka dodaje się
'Wszystkie w ogóle serwatki używane za napój.
mniej więcej łyżeczkę od kawy podpuszczki, gotuje na wolnym ogniu, a gdy mleko dostatecznie
zwłaszcza przez osoby slabo trawiące, naj właś ci·
wiej pić filtrowane, w sposób jak wyżej opisany,
się już zważy, wbija się bialko od dwóch jajek, rozbija dobrze z serwatką i przez kilka miObecnie serwatka coraz mniej znajduje zasto·
sowania, bo tym samym celom odpowiadają kn·
nut gotuje. Następnie lejek wykłada się czystem
lnianem płótnem i pokrywa bibułą, przez którą :filracye owocowe lnb wodami mineralnemi, mimu
tego, służyć moż e 'IV wielu razach jako nap0j
truje się serwatka. Otrzymana w ten sposób
serwatka, będzie jasną i przezroczystą jak woda
posilny, chłodzący i orzeźwiający, nieporównanie
zdrowszy od wody, czerpanej z płytkich lub Z;l·
źródlana, jest nadto !przyjemniejszą w smaku od
poprzedniej i mniej obciążająca żołądek.
llieczy:szezonych stuuni, zaskórnej lub pochodza.3. Do pół garnca wrzącego mleka wsypać łutkre- I cej z miejsc bagnistych, przez co nniknęłoby sit;
mortartary(dwuwinian potażu) i mię zać dopóki mlewielu chorób żolądkowych i kiszkowych. Wszelka
ko zupełnie się lliezbiegnie, czyli nie zwarzy, potem
serwatka świeżo odgotowana i wystudzona, nieprzecedzić i sklarować w sposób powyżej opisany.
poró"nanie jest higieniczniejszym napojem, ni i
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mięszaniny podejrzanej warto ści sprzedawapod nazwą wody sodowej i selcerskiej i. t. p.
Zbyteczny kwas w serwatkach, zobojętnia siQ
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dodaniem nieco dwuwQglanu sody" (Natrum bicarbonicum).

KORESPONDENCJA.
IV przedmiocie hodowli indycu/t .

Ni~zap rz e?zoną to jest prawdą, że j ed nym z ważniejszych
' Ialow kob!ecego gospodarstwa j est hodowla ptastwa. Nie
to Wlę~ może zbytecznem, jeżeli do poprzedzających
materyl, obszernych artykułów, doda się tu niektóre
sekretów odziedziczonych i przekazanych w spuściźnie
matkach naszych. (rzeczywiście rozmaite dawne
oby,:v ~ęzyku. matron staroświer.kich, nazyOtoz kIedy rueznalazłam wzmianki o nic. . mi do~~a~c.zeniach wtem wszystkiem
do
od WIejskIej Gospodyni co siC tyczy
,~ndyk6 w, pospieszam zlożyć swój szelążek do skarb.
. .0golneJ powszech~ego użytku, w tej milej myśli, że może
, SIl) to p.rzyda ~społtowarzyszkom na polu gospodarskiej
trudruącym SIę. Może te sposoby uchronią je od niepon ·I1 _"n~.,",'
rodzaju
..
zwyk.le kob.ie~y .U:kie, które przepędzają większą
zycla w zaCiszy wiejskIej domowego ustronia, niechętnie
bez obawy wychylają się na widownią obszerniejszego
przecież ehęć służen ia w czemkolwiek drugim pokonybawy miłości własnej. lękliwej na surowy sąd. któryby
1"~"Al}U"l. że nic wcale lub też bardzo malo wiemy.
gdy długoletnie doświadczenie przekonało, że
dwa sposoby w hodowaniu Indyków wpływają naj''' r7'~o h''m Da zdrowy i pomyślny wychów tego delikatnego
tu aby je zal ecić innym gosposiom.
uwagą jest: po wyjściu z jaja małych przez
. nieodmiennie nie dawać pisklętom żadnego pokarmu
Je utrzymywać ciepło; niechaj to nie dziwi, ani robi
gdyż wątle te stworzenia po tak wytrzymanej dyjecie
nierównie lepiej. Następnie na każde pisklę, daje się
ziarek pieprzu prostego, umaczanego w oliwie. Pociągle, aż do zupelnego wzrostu najlepiej się karmią
siekaną, osypywaną jęczmieuną mąką i zaprawionq
kwaśnem, do którego to pożywienia dodaje się mala

il ość tłuczonej siarki

np. na spory koniec noża na sztuk 25
Doza ta zwil)ksza się polrochu, skoro zaczynają
podrastać i większej il ości pokarmu potrz ebować. I ta to zaprawa gł ó wni e, zapewne <lla swych rozg r zewających własności,
wplywa naj,kuteczniej na wzrost i s ił e ill dy.:ząt. które tak
hodowane uawet i w czasie dostawania korali. żadnym nie
podlegają cierpieniom ani osiabieniu . Za trzega s ię tyłko aby
pokarm za każdym razem św i eżo byl przyrządzony.
Nie każJa z nas zapewne może udzielić koreslJondencyi tak
pelnych prawdy i wdzięku jak te ktureś my czyta ł y "z pod
Konina i z SanJomierskiego" ale każua może z nich korzystając dążyć do tego liby nie być tylko :
"jako te konchy co siC w bagnie tają"
i starać siO winna być użyteczną drugim wzajemnie.
lub

30.

P. S.

RORESPONDE}lCJA OD REDAKCYJ.
J. O. Księżnie L ubomirski'!)' w D ermanowie.

Komplet ,.Gospodyni Wiejskiej" oJ początku roku i dalsze bieżące N-ra
dawno już wysIaliśmy. Obecnie wysIaliśmy powtórnie wszystkie ou początku N-m
IV-ll ~.i Palli Ewelinie SiennicJ.:iej w Karl'0lOcach 'w si. O/s=all-

Już dwukrotnie wysłano kompleta "Uospodyni Wiejskicj"
na skutek reklamacyi, pod wskazanym adrc,em. Gdyby więc
i d rugą razą nie doszly N-ra swego przeznaczenia, prosimy
o powiadomienie, aby doj 'ć można wla~ciwej przyczyny.

ka .

W- nlJ' Pani 'l 'tresie .~ zad",·ski~· 10 Prellach na st Ruszo7lY·
Wysla.liśmy powtórnie od l-go do 9-go włącznie N-m "Go-

spodyni"

W-ILem!! Panu Stanisławowi Kaczkowskiemu 10 Ter ł6wce na
st. Te/pik . Równi eż nie z naszej winy nic otrzymałeś Sz. Pan
"Gospodyni" Prosimy upominać s ię ua w!a~ciwej stacy i poc:towej, a temczasem wysyłamy powtórnie wszystkie N-ra .

WIADOl\IOŚCI BIEZĄCE.

ij.

'j '

r.

).

l-

I)

e

• W przedmiocie produkcyi owoców. P o rozprawach odby.; d~ na ogólnem zgromadzeniu ogrodniczem w W. Ki. B eskiem,
"lzle uznano za korzystne produkowanie w obszernych rozmia["c.h. o~voców, rozesłano urzędowy okóluik objaśniający w krót"SCI •. Jakie są przedewszystkiem tegoczesne W) lIla"ania w tej
:.llę~1 produkcyi. Między temi okólnik zalec'a r~zpowszech
~:!COie uprawy wiśni z tego względu. iż wywóz soku wiśniowe
;.~ .przez gr~nic.ę związku , celnego, zoakomicie się powiększa do
. lin, JapOIIll 1 na wschod. Obok tego zachęca usilnie do
I,rotlukcyi suszonych owoców, douając. iż dotychczas kraj owa
IJrouukcya własnych potrzeb nie zaspakaja. Zachętl) taką poIHera wres~cie zestawieniem następujących danych statystyczIłych. a mIanowicie; że w roku 1845 przez "'raniee celne wpro:~adz?n~ ,do Nie~ie.c. 55,000 ,Cet. suchy~h ~woców, kiedy
l' .tUZleSlęc lat pozmeJ, przywoz takowych wzrosl 0.0 :.1 40.000
następnie w l 65 roku wynosił już :2 3.000 Cet. a w 1870
.u . u przeszło 400,000 Cet., tak że w ogóle sprowauza się obe'~lie do Niemiec z zagranicy suszonych i konserwowanych owo~:.\~. P~eszło za 3 miljony Talarów rocznic. Wiau\)ll1o~ć ta
k ,kazuJe, nam właściwy kierunek produkcyi olvocowej. z czego
ł~rzy~tac należy.
W kOlicu okólnik przytacza, że mia to
według liprawozdań D-m Lucaoa. posiadające 1850
, ..e,uthngen
o
Il
rg
p
k'
h
.
,i, tl rus 'IC , zajętych pod plantacyc drzew owo.:owy.:h, po~ kt~ na tej prze trzeni 7 .000 drzew prou'1kujących owoce.
orych w l 60 roku otrzymano 136.250 Cet, warto..ici 40S,7.': 0

r-\';

marek. czyli w stosunku tym pruski mórg gruntu przyniósł
IV przecięciu 2:20 marek. (w stosun kach naszego morga bhzko,
500 marek) .
.
_
.
..
Praktyczny środek zabezplecz,en.la wInorosh . od. przy~
mrozków wiosennych . Organ pOSWlęCO~y hodowlI '~lIlorosh
wydawany przez Towarzystwo ~Ipr~wy. Willa,. zaleca pOjedynczy
śrudck przcciwko wYlllarzaniu. JakIIII Jes~ lejek zrobIO~y z grubego papieru lub cienkie~o k~rtonu u gory. IV przecIęcIU 4 ca,l~
a od spodu .'3 cali s~er?kl •. ktory nakłada S I,ę na .pęu wlllo;osh
i zsuwa aż tlo samej ZICIDl tak aby wIllorosi węz'zym koncem
z lejka wystawała. W teu sposób zabezpiecza się winorośl po
odkryciu na wio nę od spóźnionych mroźnych wiatrów, zimna,
śnieO'u i zbytniej wilgoci.
Tym tanim i pojedynczym środkiem, jeden z uprawiających
. wino w Niemczech, ochronil przeszłej wio ny od uszkodzeń
spóźnionemi mrozami 3000 krzewów winnych tak. że ani jeden
nie przamarzl, kiedy obok znajdujące sil) a nie zabezpieczone
mróz zwarty!. Opi aue lejki, zastosowane w rozmiarach do
szeroko~d i wysokości pędów winnych, pozostawały przez trzy
tygodnie na pędach. poczem zdjęte okazały się Jeszcze przydat,nemi do użycia i na rok następny.
::irodek ten tem bardziej zasługuje na zastosowanie u nas,
że prawie ~orl)cznie miewamy opóźnione przymrozki wiosenne,
w niwecz ob racające nasze zachotly i ~tarallia około wina, czego jednak w po wyż zy sposób uDiknąćby można.
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Ceny z ostatniego

Kartofle młode krajowe za funt. kop. 25-50
Ogórki śliczne półłokciowe sztuka " 20-30
Pęczek rzodkiewki. . . . , . .. 2112-5
Sałaty główka. . . ' . ' . . " "21/:4
Strączków funt
. . . . . . " 15 20
Chleb zaś, mięso cielęce np. odrazu poskoczyło z kop. 10
na 13 za funt. Cukier, kasza, mąka, nafta, słowem wszystko
podrożało i jeszcze drożeje.

Piątku:

Masło świeże ' wyborowe

funt po kop.
solne i litewskie . . . "
SIIlielan.'1 kwarta . . . .
.,
Ser piękny. tłusty 1 i 1/ ł fantowy "
Jaj ś wi eżych kopa . . . . . .,
Kurcz ęta małe za parę .
,
~zparag6w kopa
. . . . . - ,.
•"

30 - 35
28-31
26-30
20-25
80 90
50 - 60
50 - 75

·OGŁOSZENIA.

Najlepsze gatuuki królików ras zagranicznych aklimatyzowanych; nadto wszelkiego rodzaju psy tak myśliwskie jak
gospodarskie i pokojowe; oraz za najlepsze uŹDane tak oryginalne jako też i krzyżowane rasy drobiu, gołębi, kanarków,
gilów etC'.
poleca

WYCHÓW KRÓLIKÓW
przez

l la

Henryk August Mastny

PZLONKA ~AOY POSPOOAR. OODZIALU F-WOWSKIEGO

i PrLewodniczącego Rady szkolnej.

W

Broszura ozdobiona illustracjami ras królików i urządzeń królikarni, j est do nabycia w Redakcyi Gospodyni Wiejskiej.

J,-OMNICACH W

iJlJJJiClI rzZIJl1f JlAlf1ff
Lomnice

żółtego

MIody człowi ek, który był dwa lata w Akademii rolniczej
i d wa lata na praktyce, poszukuje miejsca

,

'I

V

Cechach.

przy ulicy Święto-Jerskiej w domu pod Nr. 12 w podw6rzu
na dole.
Na obecny sezon "iosenny, przygotowała znaczny za~a~
kwiatów pod1ug naj świeższych modeli paryzkich. Jak rÓWUlez
przyjmuje wszelkie obstalnnki i pióra do fryzowania.
Przyjmuje

WSZELKĄ
.

Gospodarczeg'o

w Królestwie lub w Zachodnich Guberniach Cesarstwa.
sza wiadomość w Redakcyi Gospodyni Wiejskiej

Iicinsku

V

FABIY!! KWIATÓW
BRONI~tAWY CHMlliL~W~KIEJ

J~JA WYLĘGOWE.
Od pięknych wielkich kur chińslfich (kochin) koloru białego.
i kuropatwianego, tudzież od kur ,holenderskich czarJlych z biał emi czubami po 30 centów (20 top.) za sztIlkę, ale
w ilości najmniej tuzin, oraz Dorosłych kur pierwszych
:~-ch gatunków i psów z ra~y .'New-Foundland (l'errc-Ncuve).
Nabyć można u D-ra K. Y..aspa w Krakowie
ulica Krupnicza M 19 B.

PZECHJl..CH.

Adres:

v

Cena z przesyłką pocztową kop. 75.
Należność można przesyłać markami.

Urzędnika

•

BIELIZNĘ

do szycia

Z@ Z@

Bliż

ulica Twarda Nr. 14, mieszkania 16.

PRENUMERATA:
Na ProwincyJ Rocznie I'S. 6. Półrocznie rs. 3. Kwartalnie rs. l kop. 50.
W Warszawie Rocznie rs. 4 kop. 80. Półrocznie rs. 2 kop. 40. Kwartalnie rs. 1 kop. 20.
W W. Ks. Poznańskiem Rocznie 18 marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4'/2 mar.
W Galicyi Rocznie 10 fi. Półrocznie 5 fi. Kwartalnie 2'/2 fi. Z przesyłką pocztową.
~yoh.odzi.

cł:~a

r a z y :n.a D1iesiąc.

N um.er pojedynczy kop. 25.
OGŁOSZENIA pnyjmuje się po kop. 11) za wiersz szpaltowy, lub «I;a jego miejsce.

.

SKŁAD GŁOWNY w Biurze Administracyi "Gospodyni Wiejskiej" ulica Marszałkowska N! 7f?
Celem uniknięcia z-wloki w otrzymywo.niu pisma, uprasza się nadsyłać prenumeratę wprost do Redakcyi.
jJ;03.0,,"Jl~ ~eH3YPO.,.

BapmaBa 4 Mali 187i rO)l,a.

------

Warsz.w.. Druk A. Ginsa. Zielna (I Królewslriej) .N'! 37 (1064 D)·

-----------------------------.-----------------------------------------------------REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY I WYDA.WCA.
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Józef Upióski.

