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Warszawa, dnia 3 (15) Czerwca 1877.
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GOSPODARSTWU DOMOWEMU
obejlllujące

spodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo
i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zaję': kobiecych.
,~~========~~====~
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Potrzeba wzorów praktycznych w Gospodarstwie kobiecem. - Gospodarstwo mleczne . Dopełniające szczegóły obebo się z mlekiem według systemu Schwartza (z drzeworytem).- Hodowla drobiu. Sztuczne wylęganie (dal-zy ciąg) · . rodnictwo. Uprawa czarnej Malwy (z drzeworytem I . - Kucharstwo. Porządki kuchenne (z drzeworytami). - Wiadomo ści
u
Wyborny chleb na sposób amerykański. ·· Korespondencj a. Z Tykoeina. Od Redakcyi. - Ogłoszenia .

POTRZEBA \ VZORÓ'V PRAKTYCZNYCH.
,
W GOSPODARSTWIE KOBIECEi\I.

Xie ulega kwestyi, że paniom naszym w ogól'. i na dobrych chęciach nie zbywa.
C~tawiczne na~olywania prasy z jednej rluch pracy, co choć bardzo powoli rozwija się
z drugiej strony, spraw iły już to, że
więcej gospodyń zwłaszcza 'wiejskich, chciay rzeczywiście podnieść gospodarstwa swoje
tego stopnia pożytku i doskonałości, na jakIm
gdzieindziej ochlawna już widzimy. Chcieć
lilak a wykonać, to różnica wielka.
PrZyPuśćmy że młoda jakaś gospodyni wiejska
świeżo za mąż "1'l'zeka siQ życia bez
a prag~ie natomiast zap ełniać je pracą.
. dyni więc taka, marzy za"'czasu o pozł\y
~ię np. "pachciarza", a o dohrem natomiust mzą-

I

I

dzeniu gospodarstwa mlecznego; ma szczerą chęc
przytem rozwinąć, LI siebie hodo\rlQ drobiu raz
ulepszonych, chce nareszcie wzią~ć się do lepszego urządzenia ogrodu i t. p.
\Yszystko to dosyć nawet Jawem przedsta\\'ia
si~, ale ... w teoryi tylko. :Młoda gospodyni zabiera siQ do zrealizowania dobrych szczerych
,~hęci i co ... krok doznaje fatalnego zawodu.
To wyroby mleczne nie udają się jakoś, to znó\\'
drób nie chce ch ować się, s ł owem nic jak to powiadają nie idzie.
W rezultacie też kończy się na tem. że mllJda
gosposia po kilku niefortunnych próbach, mi ech\,ca się do dalszej około go::;podarstwa krzątani
ny i daje za wygraną - naraziwszy się pl'z~ tem
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na szyder stwa ... używających błogiego dolce jarniente sąsiadek.
Fakta mówię takie, o ile oddziaływują fatalnie,
o tyle zbyt często się zdarzają, lecz czemuż głó
wnie przypisać to należy? Temu że panie nasze
wiejskie, nie mają dla podniesienia swej pracy·
dobrych wzorów prakty cznych .
Gdyby "szkoła gospodarcza" o której mówiliśmy już w piśmie naszem, mogła przyjść jak najrychlej do skutku, to przy odpowiednim urządze
niu byłby to właśnie jeden z wzorów takich, jakich w gospod arstwie kobiecem bardzo - bardzo
po"trzeba.
Zanim jednak projektowany zakłdd "naukowogospodarczy dla kobiet " przejdzie z projektu
w rzeczywistość, wartob y zwrócić uwagę na te
przynajmniej środki, z jakich obecnie, panie wiejskie mogłyby korzystać.
Jak wszędzie tak i w sprawi e podniesienia domowego przemysłu, teorya, jeżeli ma wydać pożądane owoce, musi iść koniecznie ręka w rękę
z

praktyką.

Wychodząc

z tej zasady, mamy,

mówiąc

krót-

ko, na myśli:
1. Korzys tanie z wycieczek za granicę.
2. Odwied~!1nie gospodarstw kobiecych wyżej
posuniętych w kraju.
3. Urządzanie z działu przemysłu domowego
wystaw prowincyonalnych.
Przy ogólnej biedzie i "ciężkich czasac h", mniej
się co prawda wyjeżdża za granicę, ale zawsze
wyjeżdża się jeszcze .
Z nastan iem pory letniej, rozmai te bady niemieckie zapełniają się mieszkańcami naszego kraju, a między którem i i obywatelki wiejskie stanowią pe,~ien procen t.
Jedne jadą rzeczywiście dla kuracy i, inne tylko .. "tak sobie", ot najczęściej dla sprezentowania, np. dorastających córek i t. p.
Owoż zacnie myślące panie, nie wezmą nam
zapewnie za złe, jeżeli zwrócimy uwagę, że z wycieczek tych za granicę możnaby większe niż
dotąd osiągać korzyści.

Zagran ica ma nietylko dobre wody (których
zresztą i w kraju nie brak) lecznicze, ale cu
więcej, w wielu bardzo miejscowościach kobiece
gospodarstwo domowe wysoko jest rozwinięte
i' z tamtąd też przez odwiedzające polki, mo·
inaby nie jeden wzór prakty czny pozyskać.

zwolennikami bezwzględnego na·
śladowania zagran icy, lecz nigdy nie przesta nie·
my zachęcać do korzys tania z tego co zagrani cą
jest dobre, a co w naszych warunkach dałoby
się również zastosować prakty cznie i wydać do·
bre rezulta ty.
Panie llasze w llajdrobniejszych szczegółach.
z godną lepszej sprawy pedanteryą, śledzą moely
francuzkie, czy więc nie byłoby właściwem poznać
również na miejscu, różnorodne wzorowe gospo·
darstw a, np. francuzką metodę wychowu drobiu.
i zbadać jakie znaczenie metoda ta może mie~
dla kraj u naszego, o ile dałaby się · zastosować
ze względu na tutejsz y klimat , stosunki ekono·
miczne i t. p.
A przecież rozlicznych· kwesty i w gospodar
stwie kobiecem, o któryc h panie nasze z teory
ze słyszenia zaledwie wiedzą, wieleby się d,
sprawdzenia i poznania zagranicą znalazło.
jednem miejscu możnaby zbadać tę, w in
nem ową gałęź gospod arstwa wiejskiego, bu
wszędzie prawie gospodarstwo to wyżej stoi niz!
u nas, a prakty czne studya takie tern więcej u:
się przyda ly, gdyby je dopelniano ze szczególnen
uwzględnieniem warunk ów, potrzeb i stosunk ó\
Nie

jesteśmy

,V

Ni
pl'ak

jest
miej!
W

maj ą

re n

llości

Pc

tosu

sk,
rzol'
Id,

em,

\\'oj,
zą

J

'ię,

OSpl

z

es

tutejszych.
Przy tem wiele rzeczy poznanych i zbadany!'
nn
bliżej zagranicą, możnaby sposobem próby spralI'
ł
pró
z
za~
bja~
jedna
Nie
kraju.
do
em
powrot
dzi~ za
Ś
takich dokonana już na podstawie wiadom o ( Pa
praktycznych, powiodłaby się bezwątpienia szczt; OWe
śliwie, a to znów byłoby żywą zachętą do naślel P0 2
dowania dla szerszego pola gospodyń, a to tyc 'al'C
zwłaszcza, które zagran icy nie są w stanie 0,1 ie I

Xi

wiedzać.

Takiego więc zużytkowania wycieczek w ob(
kraje, takiego mianowicie czerpania tam w g"
spodarstwie kobiecem wzorów praktycznyc
i upowszechniania ich następnie w kraju r
dzinnym, mamy prawo żądać od każdej OU}
k
watelk i prawdziwej, pragnącej drobną rącz
oll
dorzucić swą cząstkę ku pomnożeniu nar '
wego bogactwa.
Jeżeli już koniecznie llIamy wyjeżdżać za g!"'
nicę, to ,yędrujmyż tam przynajmniej nie tyle Ilł
zadosyć uczynienia modnemu zwyczajowi, ile f i
czej dla wzbogacania wiedzy i dla żywej nauk
przez poznawanie dokładne tego co poznania rZ'
czywiście
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Niezależnie

jednak od wzorów i informacyi
praktycznych czerpanych za granicą, możnaby
IV tym kierunku i u siebie coś robić.
Choć w ogólności przemysł domowy wiejski
'est u nas zaniedbanym, to jednakże trafiają się
miejscowości gdzie jest nieco inaczej.
1,
W każdej mniej więcej okolicy, znajdzie się
y majątek ziemski, w którym gospodarstwo kobie,~
re na szerszą prowadzone jest skalę i ze staran). Ilością prawdziwie postępową.
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starczenie faktów i cyfr, których jak wszędzie,
tak i w sprawie rozwoju kobiecego gospodarstwa
wiejskiego jak najwięcej potrzeba.
Wspomniałem wyżej o urządzaniu peryodycznych wystaw prowincyonalnych, obejmujących
wszystkie 'działy produkcyi przemysłowej obywatelek wiej~kich.
O ile zaś myśl ta, mogłaby w razie jej urzeczywistnienia, pomy ślne wydać rezultaty, ocenić
może to każdy, kto o znaczeniu ekspozycyi w ogó-

Powtarzam, że majątków takich jest w kraju
le ma choć trochę pojęcia.
tosunkowo nie wiele, lecz w każdym razie są,
J ak wiadomo, dzięki inicyatywie Komitetu
skoro są, to należałoby i z tych wyjątkowych
Muzeum Przemysłowego, mamy mieć niezadługo
.
rzorów odpowiednio korzystać.
pIerwszą wystawę pracy kobiet w Warszawie.
Idzie mianowicie o to, aby te z pań wiejskich,
Nie wątpimy też, : że w popisie tym i ziemianki
tóre pragną czy to np. w gospodarstwie mlecznasze liczny przyjmą udział, lecz w każdym raem, czy też w innej jakiej gałęzi przemysłu
zie, nie mogą z ekspozycyi urządzonej tylko
\\'ojego, ulepszenie pewne wprowadzić, a nie wiew Warszawie, wyniknąć te korzyści, jakie przyą po prostu jak się wziąść do tego, iżty, móniosłyby niezawodnie wystawy prowincyonalne .
'ię, te z pań wiejskich, starały się odwiedzać
Przedewszystkiem bowiem trudno siQ spodzieospodarstwa wyżej pod tym względem stojące
wać, aby wystawy tego rodzaju mogły być nrząz tamtąd zasięgać praktycznych wskazówek.
dzane w Warszawie corocznie, powtóre zaś, dla
e swej zaś strony właścicielki gospodarstw tamieszkanek odleglejszych okolic kraju, udział
ich, postępowych, nie tylko nie powinnyby wzbraw ekspozycyi, przy utrudnionych środkach komu'
lać tego rodzaju odwiedzin, ale przeciwnie, 1'0nikacyi i t. p., nie małe spotyka~ musi trudno~ci.
ie wszelkie w takich razach ułatwienia możliInaczej co do wystaw prowincyonalnych. W środ:. Konwenanse zaś i formułki towarzyskie, po- , kowym punkcie danej gubernii, gromadziłyby eonuyby ustawać tam, gdzie idzie o wzaiemne
rocznie zamieszkałe w tejże okolicy eksponentki
b'
'J
Jaśnienia pracę i naukę na widoku mające.
owoce pracy swojej, a co przychodziłoby im t em
p
ani można, nie powinnaby okazywać nie załatwiej, ile że dostawa okazów nie wymagałaby
ri\Yolenia gdy jej g'ospodarstwo chce odwiedzić
nadzwyczajnych zachodów. Niechby zaś w kraPoznać żona dzierżawcy lub właściciela folju odbyło się wystaw takich dziewięć, to je~t
:al'Czku, ale przeciwnie uważać ją za równą sotyle ile mamy gubernii, w ciągu każd ego roku,
Je pracowniczkę na jednem i tem samem polu.
a pożytek jakiby ztąd wypływał, opłaciłby sowiXiezależnie wreszcie od tego byłoby ze wszech- ; cie wszelkie nawet trudności. Sam ruch jaki
Jar pożądanem, aby właścicielki owych lepiej
wtedy w sferze rolniczego gospodar twa wiejJz·· .
, \\lOlętych gospodarstw, komunikowały sobie za
skiego mu siałby się obudzić, jużby był lviele barbrednictwem pism publicznych opisy prób i dodzo zna czącym, bo najbezpośredniejszym jego re'ladczeń, jakie w gospodarstwach tychże J'Uż
zultatem byłoby zwiększenie produkcyi.
z~prowadzały.
Z drugie i zaś strony, nie braklobr naówcza~
f)
~.J
pisy takie obejmując już to szczegóły dotywzorów praktycznych, boć takowych każda eks~ee urządzenia danej gałęzi produkcyi domopozycya musiałaby bądź co bądź dostarczyć,
~J. już też wykazując r e,mltaty jakie z urząSzlachetna wreszcie emula cya, jaka wtedy pu.eń tych i ulepszeń dla właścicielek wynikły,
między eksponentkanti wyroc1zi~by ~ię musiała ,
lalYby wartość i znaczenie podwójne. Z jednej
byłaby hardzo ważnem dopełnieniem p ożyte czn e t(illy dostarczałyby ciekawych, nieraz i pouczago dzieła.
'Ych informacyj, z drugiej zachęc:1łyby do naByłby to bowiem najniezawotllliej 'zy bodziet;
rlowuictwa. W opisach wreszcie podobnych ,
do doskonalenia produkcyi, a do czego dziś '''yszłoby o obrubienie literackie ile ra czej o do- ' j ątki zaledwie pań wiejskich chcą i m0g-~ rlll}:YĆ.
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Niechby zas starania te u władz wla ś ciwyc .
Czy jednakże myśl urządzenia tego rodzaju
w jednej miejscowości odniosły pożądany skutek, l'
wystaw prowincyonalnych, ma jakąkolwiek SZCtna wtedy i w innych okolicach rzecz sama snall·
sę urzeczywistuienia?
Nie przesądzaj ąc pytania, które każda z czyniejby pójść mogła .
II
Idzie więc o zrobienie pierwszego kroku , a du Le- tl
telniczek postawi sobie niezawodnie, chcielibyśmy
to tylko dodać, że jak w wielu innych, tak ' go przedewszystkiem, obywatelki mające szer~ze p,
i w tym razie koniecznemi są starania, których I stosunki, większe śro dki i wpływy, są obowiązane. bl
Ż{
Jan Jeldtski.
z góry nie należaloby się zrzekać .
lo
gl
Ie

GOSPODARST\VO MLECZNE.

sz

DOPEŁNIAJ4CE SZCZEGÓŁY OBCHODZENIA SIĘ Z lIILEKIE:M WEDŁUG SYSTEMU SCHWARTZ·A.

llle

nr
Pod względem nrządzenia mleczarni, systell r
W poprzednim N -rze zamieściliśmy już najwa~lljejsze wskazówki, dotyczące postępowania przy
Schwartz'a jak już powiedziano nie wymaga ja }'I
kichś szczególnych i osobliwych pomieszczeń, ko lą
zastosowaniu obchodzenia się z mlekiem według
systemu Schwartz'a, taKże i u nas w niektórych
rzystniej jest jednak, jeżełi mleczarnia tak będzi II':
urządzoną, aby o ile można zabezpieczoną był cii
postępowych
gospodar5twach praktykowanego.
Że jednak system ten najli.c zniejszych pozyskał
od zmiennych wpływów temperatury zewnętrzn e al
aby skutkiem tego nie wymagała np. zużyci lej
zwolenników i tem samem większego nabrał znawielkiej ilości lodu podczas lata, lub aby nie byJ t~r
czenia, uważamy za stosowne podać jeszcze niektóre szczegóły, dotyczące ochładzania i urządza
wystawioną na wpływy silniejszych llll'OZÓW
li t
czasie zimy, dopuszczając zmarznięcia wody ochl: ina
nia mleczarII w tym systemie praktykowanego.
Doświadczenia z tą metodą najliczniej dotychdzającej; aby wreszcie zabezpieczała mleko l )"cI
czas przeprowadzone wykazały; że bardzo korzykurzu, zanieczyszczenia i nie była pomieszczo aki
stnie wpływa na przebieg wydzielania się śmie I w miejscowości przepełnionej nieprzyjemnemi ". kał
tany, jeśli powietrze w mleczarni stale o kiłka stopniami. 'V Szwecyi używanemi bywają na ten c PSl
ni jest cieplejsze, aniżeli woda ochładzająca, któ - , nawet zwykłe szopy drewniane, w których po II I!
ra jak już powiedziano ni e powinna przenosić 100 C.
czas zimy spada niekiedy temperatura aż abe
22(l Cels., a w takich razach zwykle radzą sol ·H l I
Przy oziębianiu z dodatkiem lodu baczyć nadt.o nal eży, aby temperatura wody na powierz chpodczas silniejszych mrozów; jedynie okrywani II p
IIi nie była niż szą ocl 4° C. ale aby siQ utrzymychłodnika matami filcowemi, jak tylko t empel·at k l"l
Q
wala pomiędzy 4° a 6 Cels. Jeżeli bo,riem przera mleka zniży się do 5 l\ ciepla.
ie ~
kroczy te grani ce, zawsze będzie to niek orzystnem
'V zakłada ch produkujących zna czne ilości mk Ija
ze względu na wydzielanie si~ śmietany, a to
przerabianego na maslu, a zatem wymagają cy \lic
dokladni ejszego urząclzenia i mogących więk: fe
skutkiem wytwarzania się w ml eku ni eprzyjaz 11ych wydzielal1in prądów. Dr Wilhelm Fleischmalln,
ponieść na kłady na budowle, mleczarnia pOWili OdJ
Radca mleczarstwa w l\1eklemburg:,;kiem, który
lJyć muro waną i w ten sposób wewnątrz urząd ' JW
uskuteczniał oduośne doświadcz e nia , przekonal si ę
n ą j ak przedsti1.,Yia się nd. rysunku, gdzie uwi ę ł
przy pomo cy termometru, ż e ki ec1y w oda \\" dllodc zni ają się rZł;l llem na ziemi stojące skrzynie z juc
niku z plywającemi po wi erzchu k a wałkami lodn
miesz(·zonemi ". niej cebrami napełnionemi mlek~ 'n b
wykazywal a tylko 21.l ciepla w górnych, tl) \\" niż 
uch Ulllzanem w u dą, o zir;-bianą w miarę potr:,. b': p
szych -warstw·ach dochodziła -l') c i epła .
IOllelll.
na
·Wielokrotn e spostrzeżenia ,,"yk azn ły. n<1lltu że
Z bieranie ~11lietan'y przy takiem urządz: wJ
im szybsze nastQpuj e uzięb ieni e mleka, tem lluuskuteGznia si ę w ten 5plJsób, jak to wyobraZI W
kładlliej ',"ydziela s ię ~lIlietana. "Ctrzymują ',"1"ena rysunku przez siędzącą na st o ł eczku mlL , '\v
5zcie ni ektórzy do ś wi adczen i mleczarze, ż e naj kt;' , za pomocą Czerpaka (okazanego na Fig. wi
przyjaźni ej odby\\'a s i ę przebieg osiadania śmie 
poprzeLlniern X-rz e Gos.) i błaszaIlllej słabo .Ja
tany, gdy wol1a chlodząca posialla j U C. a otaczagiętej, a H centim. szerokiej rynienki, zaopal \fn
jące powietrze w mleczarni 12') C. c i ep ł a, czego
nej w koń cu haczykiem, służącym do zacze r ~
jednak za ogólną regul ~ przyjmować nie można.
nia o brzeg zbiornika do ~mietanr, czem znpl'
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l'ozlewaniu mleka. N a zebranie śmietany
! jednego cebra, wprawna mleczarka potrzebuje
" w przecięciu 2 -do 3 minut czasu.
t·
Ponieważ przy zastosowaniu metody Schwartza
ważnym czynnikiem jest lód, gospodarstwa system
e- tpn przyjmujące, powinny też zaopatrzyć się w zaze pasy 10Ju na porQ letnią, Jednolity stos czyli
e. bryła lodu 3 metry długa, wysoka i szeroka, jeżeli liczyć będziemy w przecięciu potrzebę l kilograma lodu na kwartę mleka, wystarczy w cią
gu lata do ochłodzenia 5,000 garncy mleka. ,Wogóle zaś liczy się 600 do 750 kil. lodu w l metrze
~ześciennym.
Bardzo praktycznemi na taki cel lodowniami,
mogą być zalecone w X~ l Gos. lodwnie nadzienne albo też można urządzać podobne lodownie,
Len r szopach zbudowanych prostokątnie, o po dwOJ,.
'lI
h'
.Jl
J rc scianach z desek,wypelniając ,'i0 centim. 011 eko I'1, pustą prze-

lzi trzeń między

)yl

.

elanami: ple:ue ami, sieczką,
yd lchem, ściółką
b,II e;uą, odpadka/{ li torfu lub tru:hl, illami, z któo l ych ostatnie <lo
ZO akiego użytku
," kazaJy siQ naju c psze. Z wierzpo hn tak samu
i ahezpiecza si~
s~\ 'lfl od przystQllll II P o \Y i e t r z a
'l'at
k'ryciem wy'
ienionemi manl e I'jaJamiwwarący \\'ie % do l metr. gl'uhej, układają\' z wierzchu
.ę~- formie dachowej, niedopuszczającej zaciekania
WIll ody deszczowej.
Aby nadto zapewnić f:zybki od~ą~ yw wody ze stopienia lodu powstalej, umieszcza
l\' 11 ę lód w wysokości 30 centinl. ponad ziemią, ukla~ z. jąc na samym spodzie najpierw 20 centim.
ek; 'nbą warstwę slomy, a lepiej jeszcze trzciny
tri. ł): pociętych krótko gałązek z drzew szpilkowyell,
na tę dopiero po silnem udeptaniu, wspomniane
e
.11z wyżej mat81jały w warstwie 30 centim. grubej.
raz' W ten sposób zapewnia się bowiem i prędki odh" '\v wody i zabezpiecza zarazem od przystępu
g. wietrza od spodu.
bo .Jako naj odpowiedniejszą wielkość takiej 10,pal wni, przyjmuje się przy dowolnej długości, 3 metCZ~ szerokości i tyleż wysokości. Celem ulatwiell
:apl
J
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przy wybieraniu lodu, czyli aby się obeszło bez
zmudnego wyrębywania i tern samem wystawiania dłuższy czas na wplywy powietrza; radzi się
w ten sposób, że już częściowo w czasie układa
nia, przesypuje się lóJ kawalkami w poprzecznym
przekroju trocinami, skutkiem czego tak przesypany z łatwością wyjmuje się całemi brylami
",V systemie Schwartz'a, można jednak z pei\'ną
zmianą obejść się bez lodu, używając do ochładza
nia samej tylko wody studziennej lub przepływa
jącej, byle takowa nie przenosila wyżej 10° do 12°
Cel. W takim razie wpu 'zcza się wodę do rezerwoarów chłodzących za po~ret1nictwem rury nie
z góry, ale od samego spodu, dlaczego rura zaopatrzona w górze kranem, sięgać powinna do samego dna rezerwoarów. Drugą za~ rurę slużącą
do odprowadzania przyplY\\'ającej wody, umieszcza
się tak, aby wychodząc na zewnątrz przez dno rezerwoaru, górnym kOllcem wystawała tak wysoko, jak ma być
wysoko utrzymywaną woda
w rezerwoarze.
\\TyjQciem tej
ol'tatniej rury.
dokonywa .s i ę
tc:i. w miarę potrzehy calkowite wypróżnianie
l'ez er wo al' Ó w.
Po~tQPowanie

organiczone na
samej tylko wocIzie, bez użycia
lodn, wymaga
jednak celem prf,;ch:zego ochłodzenia, używania wę
ższych cebrów, ani2eli jakie przeznaczają się do
chloclzerria przy używaniu lodu. Cebry te powinny
być nadto ustawione w rezerwoarze na rusztowaniu l Centi. wysokiem,a że gTubość i\'arstwy wody
wynosić powinna w ogóle 58 Centi. woda więc
ma jeszcze znajdować się w warstwie 40 Centi.
grubej, licząc od rusztowania. Cebry 50 centi. wysokie i zawierające każdy po 50 kwart mleka, ustawia f:ię w rezerwoarze w oddaleniu 10 centi. jeden od drugiego i tyleż od ścian rezerwoaru. Xa
każdy ceber zawierający 50 kwart liczy się w minucie potrzebny przypływ 1,1::3 kwart swieżej wody, tak aby f:ię w godzinę calkiem odnowiła.
Im bowiem większa zachodzi różnica w ciepłocit>
między wodą ochładzającą a mlekiem , tern szyb:-ize
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następuje ochłodzenie, na które zawsze prawie
potrzeba kilka godzin czasu.
Trzeba też niekiedy w miarę potrzeby wypuszczać całkowicie wodę po 3 godzinach i zastępo
wać ją zupełnie świeżą.

Gdzie nie ma do rozporządzenia dostatniej samodzielnie przepływającej wody, chłodzenie samą tylko 'Wodą, jest kłopotliwe i utrudniające, a nadewszystko nie wydaje tak pomyślnych rezultatów
jak przy pomocy lodu.
",V ogóle o systemie zbierania śmietany systemem Schwartza, który przyczynił się wielce do
podniesienia korzyści z mleczarstwa, da się orzec

I

iż w porównaniu z innemi systemami, daje rezul·
tat najlepszy, a to z tego względu: że po stępo·
wanie to jest oszczędne, jako obchodzące się bez
kosztownych budowli-że wymaga mniej pracy
i mniej pilności w obchodzeniu, że otrzymuje się
produkta dobre i jednostajnej przez cały rok jako.
ści, na co kupujący szczególną zwracają uwagę,
że wydatek przy starannem obchodzeniu się jest
równie tak wysoki jak w zastosowaniu innych dotąd znanych systemów i że ze względu na prostotę
postępowania, może znaleźć zastosowanie zarówno
po większych jak i po mniejszych gospodarstwa ch
mlecznyc11.
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HODOWLA DROBIU.
KUR

Y (dalszy

Sztuczne wyl~ganie. W zwykłych okolicznościach
i warunkach wychowu drobiu po wsia~h, wylęga
nie naturalne zasługuje niezaprzeczenie na pierwszel1stwo, na co zg·adzają się w ogóle wszyscy
naj znakomitsi hodowcy. Nawet we Francyi,
gdzie najwięcej rozwinięty wychów drobiu i produkcja na wielkie prowadzi się rozmiary, radzą
sobie dotychczas przeważnie, jak już wspolllnieliśmy, ll:lywaniem do wysi~dywania indyczek, które
kilka wylęgów jeden po drugim wytrzymują i spo·
rą liczbę jaj za każdym razem wysiadują.
:;\Io:le jednak i sztuczne wylęganie w pewnych
okolicznościach przedstawiać warunki powodzenia
i korzyści, a mianowicie w zakładach wychowu
drobiu w pobliżu wielkich miast, gdzie w każdej
porze zapewniony jest stały zbyt kurcząt po dobrej cenie płaconych; może te:l mieć praktyczne
zastosowanie przy większych szpitalach, gdzie zużywa się znaczną ilość drobiu ; muże być wreszcie
pożytecznem, zaopatrywanie się większych gospodarstw drobiowych w mniejsze przyrządy wylęgo
we, używane do ukończenia naturalnego wylęgu,
w razie gdyby siedząca kura lub indyczka skutkiem chorób lub wypadku zginęły. Dlatego uw ażarny, że zapoznanie ze szczegółami sztucznej hodowli, jest nawet pewną potrzebą i nie będzie bez
korzyści dla naszych gospodyń.
Zastępując naturę sztuh. rzecz prosta jak najwięcej zbliżyć się należy w naśladownictwie do
Głównym też warunkiem dokładności
natury.
przyrządów wylęgowych sztucznych, jest: stałe
utrzymanie ciepła na 32 stopnie Reaumura, bezpośrednia styczność jaj z przyrządem ocl góry
dostarczającym ciepłoty, zasilanie wilgocią zapo-

I

i

ciąg).

w

ul

i.
li
biegającą odparowaniu się jej z jaj i zapewnienit
pl'zystępu powietrza, codziennem przewietrza· !J.
ak
niem, przynajmniej 15 do 20 minut trwającem.
pl"
Zadość uczynienie tym warunkom przedstawi,,·
Wi
ło jednak pewne trndności, których odrazu pok u·
ku
nać nie potrafiono, i dlatego przyrządy wylęgOWe
ki
musiały również przebyć swój okres udoskonak
nia, który tutaj w krótkości przedstawimy_
Zastosowanie sztucznego wylęgania pierwszr II
próbował we Francyi Reamur, ogrzewając jaja gó
w drewnianej skrzyni umieszczone, za pomocą fermentującego i co pewien czas zmienianego gnojU w
ki
końskiego, co się w części powiodło.
dr
. Później Baumeyer aptekarz w Dreznie, zast tl ·
sował sposób wylęgania przy pomocy rur kauczlI' W:
sil
kowych, umieszczonych nad jajami, ułożonemi n.1
ła wkach I/ł metra wysokich, przez które to rury
przepływała ciepła woda, z kotła wyżej ustawili· te
nego. Ciepłotę wody w kotle regulował went) 1 !JI
d:
tak że wylęganie odbywało się dość pomyśln i<'
ale że w urządzeniu tern brakowało przyrządu tli
późniejszego ogrzewania piskląt, znaczna zawsl / ZI
tc
następowała śmiertelność.

I

Więcej

od tego pojedynczym był późniejsZ.(
. I
wyl ęgowy Carboniera, składający Sl~
płaskiego naczynia cynkowego lub miedzianegl'·
dowolnej wielkości i formy, ogrzewanego lampk:l
W przyrządzie tym ułożone jaja na sianie w SZU·
fl.aclzie, pookrywano z wierzchu miękkiem sukn elli
na które nasypywano jeszcze 2 centim. gr1l 11:
warstwę trocin. Tak włożone jaja wyjmo waJl
codziennie na 20 minut celem przewietrzenia, prz!
czem skrapiano je cieplą woda, i kladziono napl
wrót pod sukno i trociny.
przyrząd
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Bardzo do tego pouobny z układu był przyrząd
wylęgowy pomysłu Brindleya, w którym woda kilkoma metalowemi rurkami pomiędzy dwie płyty
szklanne przepływająca, wytwarza gorąco jakby
w łaźni suchej, zaopatrzonej wentylem regulującym
ciepło przy pomocy rtęci, rozciągającej się pod wpływem większego niż potrzeba gorąca i otwieraj ącej
wentyl celem ochłodzenia. Jaja w przyrządzie tym
układa się na pokładzie filcowym w skrzynce.
Praktyczniejszym od innych oka~ał się wreszcie
lęgnik Robert'a,
działający za pośrednictwem
ogrzewanej wody, ale ostatecznie nie dał jeszcze
zupełnie zadawalniających rezultatów.
W ciągu ostatnich kilku lat, hodujący drób starali się jednak coraz . usilniej o wynalezienie odpowiedniego sztucznego lęgnika jaki byłby rzeczywiście praktycznym, a takim okazał się swieżo
obmyślony lęgnik przez pp.
Roullier-Arnoult
i A . AmonIt, działający w Gambais, niedaleko
Roudan, o którym wielce pochlebnie wyraża się
p. A. Geoffroy-Saint Hilaire, dyrektor ogrodu
aklimatyzacyjnego w Paryżu, w liście pisanym do
prezesa towarzystwa Aklimatyzacyjnego, zwiedziwszy zakład powyższy, podczas wylęgania się
kurcz~t w lęgnikach pp. Amoult, używanych od
kilku miesięcy.
Korzystając ze sprawozdania p. Geoffroy-Saint
Hilaire, podajemy tu jego spostrzeżenia i SZCZf'gÓ ły, odnoszące się do nowego wynalazku.
"Otrzymać wylęg sztuczny drobiu, powiada on,
W czasie upałów jest rzeczą wielce rzadką, a całkiem niespodziewaną w czasie zimy snieżnej. A jeclnak w przyrządach wodolęgnych pp. Arnoult,
widziałem w tym właśnie czasie, wykłuwające
się lub bliskie wykłucia kurczęta.
Wyleganie się sztuczne drobiu, odtąd wchouzi
też w sferę przemysłu praktycznego, dość bowiem
przytoczyć, że od 1 Października do 30 ListopalIa 1876 r. zakład pp. Roullier i Amoult wyprzedał przeszło 13000 piskląt. Panowie ci używali
zrazu do wysiauywania jaj kurzych indyczek, jak
to jest w zwyczaju w całej okolicy departamentu Seine-et-Oise. Jednego jednak dnia z sześćdzie
sięciu indyczek, czterdzieści zdechło, co naturalnie naraziło zakład na ogromne straty, tem wię
cej że za pisklęta wykłuć się mające, były już
Wyliczone pieniądze i należało spełnić z obowiąza
nia. W tym celu pomieścili onijajka, z których mialy się naj wcześniej wykluć pisklęta, w puchu edrelionowym, otoczonym flaszami na pełnionemi wodą
gorąc ą· Była to robota długa i mozolna, wymagająca nieustannego zmieniania flasz, ale z <1rug' iej strony zapewniała rezultat pomyślny.

W czasie tego

183
wylęgu

sztucznego, przyniesiono
przedsiębiorcom trzynaście jaj kuropatwich, z których po piętnastu dniach wylęgło się dwanaście
piskląt.

I

W skutek tej szczęśliwej próby pp. Roulliel'
i Arnoult zamierzyli postarać się o przyrządy
praktyczne, mogące im posłużyć do rozwinięcia
wylęgu sztucznego na szeroką skalę. W tym celu
odniesli się też do p. Geoffroy-Saint Hilaire' a
z prośbą o wskazanie llajpraktyczniejszych przyrządów do wylęgu kurcząt, któreby postawiły ich
w możności produkowania przynajmniej dwudziestu tysięcy piskląt rocznie. Dyrektor ogrodu
aklimatyzacyjnego, wskazał im lęgniki Carbonnier'a i Roberta, które też przez nich nabyte zostały. Oba te lęgniki nie zadowolniły jednak hodowców, którzy wpadli wreszcie na pomysł poczynienia pewnych ulepszeń i w rzeczy samej dokonali tego w sposób zapewniający jak najlepsze
powodzenie.
Wodolęgniki pp . Roullier i AmouIt, mieszczą
się w dwóch izbach, w zagłębieniu 40-50 centymetrów (16 do 20 cali) niżej poziomu, z których jedna jest brukowaną, uruga wyłożona płytami. Obie
są więc dość wilgotno utrzymywane, tern więcej
że znaczna ilość wody rozlewa się codziennie
przy zmianie przyl'lądów wodą napełnianych. Pierwsza izba (wybrukowana) 40 metrów kw. powierzchni obejmująca a wysoka do pułapu 2,7:)
metrów, ma trzy okna wystawione na południe,
lecz osłonięte domem sąsiednim w ten sposób, że w zimie nie dochodzą promienie słoneczne
do wnętrza lokalu. Nad jednem z okien mieści
się nadto otwór 40 centy. szeroki i tyleż wysoki,
urządzony celem przewietrzania i odprowadzania
wilgotnego powietrza.
Temperatura w izbie tej wykazywała 2 stop. cippła, gdy na zewnątrz było 3 1/ 1 stopni zimna. Wodolęgniki umieszczone były rzędem wzdłuż ścian,
a pomiędzy niemi wolne przej ście w pośrodku
Lęgników tych było 5, a mianowicie:
l den Lęgnik mogący pomieścić 450 jaj = 450 jaj
4 ry Lęgniki"
" po 220 " = 880 "
Ogółem więc można było pomieścić, 1330 jaj.
Pomimo nizkiej temperatury w tej izbie, po wysunięciu szufladki przyrządu, znaleziono jaja najzupełniej gorące; ciepłomierze zbliżone do nich
wskazywały 40- 39,5 - 40,5 stopni Cels.; w rezultacie więc temperatura ich była jednostajną. Wylęganie przedstawiało stan normalny, guy I. w pięcin
rozbitych na próbę jajach, znaleziono pisklętn.
żywe.
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Druga izba z posadzką, zajmowała powierzchni
40 metrów kw. a była do 2,75 metrów, wysoką,
(stóp 9 cali G,4) Izba ta podobnie jak poprzednia
miała trzy okna wystawione na południe i na działanie promieni słonecznych, dla czego zaopatrzoną
była w rolety. Z najdujących się dwojga drzwi,
jedne wiodly no przed sionka wspólnego obu izbom
lęgnikowym, urugie zaś wychodziły na zewnątrz.
Te drugie drzwi ze względu na temperaturę zewnętrzną zasługują na bliższą uwagę, są bowiem
podziurawione jak rzeszoto i stanowią więcej rodzaj zasłony, jakby słomianki, niż drzwi.
Przy temperaturze zewnętrznej 3,5 stopni zimna, temperatma tej izby dochod 4i 6,5 stopni ciepła. \Vodolęgniki w liczbie piętnastu ustawione
są rzędem wzdłuż ścian jak w pierwszej izbie lę
gniczej, a mianowicie:
6 wodolęg. mogąc. pomieścić każdy 220jaj=1320jaj
3".,
"
100 ., = 300 "
.,
.,
5
75 ,,= 375 .,
około

l

"

"

.,

"

30

,,= 50"

Razem l;) wodolęgników pomieszających 2045 jaj.
,V szufladkach zauważył p. Geoffl'oy-Saillt Hilaire wielce jednostajną temperaturę i znalazł
150 piskląt już oschlych, które siQ wylęgły w cią
gu rana, prócz tego w przyrządzie mieściło się
przynajmniej drugie tyle piskląt nie dość jeszcze
oschlych, a il ość bliskich wiklucia się piskląt byja prawie niepoclo bną do oznaczenia.
Xadmienić potrzeba, że w przyrządach lęgnych
pp. Rouillier i Amoult, wykluwają się obok kurcząt z równą łatwością, gęsi, kaczki, afrykanki,
bażanty, a nawet wróble.
Uzy drób tą. drogą otrzyntany, jest silny, czy
W7.!'asta szybko? N ę. te pytania od powiadają liCZlle obstalunki, jakie zaklad couziennie prawie
otr7.ynlUje. Handlują.cy drobiem zapewne nie pożąualiby kurcząt, "z lęg1t parowego" jak mówią,
gdyby dalsza hodowla drobiu przedstawiała jakiekolwiek trudności; według opinii hodowców, pisklęta wykłute z wodolęgników, mają być nawet
zdrowsze i silniejsze od wysiadywanych przez
kury. Tlomaczą oni to tern twieruzeniem, że zarodki ,'labe z których wylęgłe pisklęta niemialyby sił
ani zdrowia, giną już w przyrządach lęgowych po
kilku dniach, a tern samem pozostają tylko zarodki silne, wytwarzające d('skonałe organizmy.
Opinii tej nie podziela jednak Geoffroy-Saint
Hilail'e. Według niego, jeżeli przyrząd jest dobry
i praktyczny, to rozwija prawidłowo wszystkie
zarodki i daje życie tak słabym jak i silnym osobnikom. Jeżeli przeciwnie przyrząJjest zły. to powiniell wylęgać stusunkowo mniej kurcząt niż kury,

co przecież nie następuje jak wskazały doświadczenia. Pewniej większa żywotnośc piskląt ze stucznego wylęgania, daje się wytłomaczyć tern, że u produkujących drób w -tej części Francyi, izby lęgn !'
są przez cały rok zapełnione drobiem, w skutek czego przytrafiają się często wypadki, że kury wysiadujące bywają trapione przez robactwo i giną, a co
gorsza, zarażają pisklęta pasożytnem robactwem.
Wylęgłe zaś w przyrządzie pp. Rouillier ArnouIt, nie mogą być.,.zarażone i to przemawia najwięcej na korzyść wylęgu sztucznego.
W czasie przeglądu zakładu, wieśniaczka przyniosła pisklęta wysiadywane przez indyczkę i prosiła w zakładzie o gościnność dla młodego drobiu.
Przy tej sposobności Geoffroy-Saint Hilaire sprawdził też nieporównaną wyższość p.iskląt pochodzących ze stucznego wylęgu, nad otrzymanemi
z wysiadywania przez indyczkę·
Móglby ktoś żarzucić, że wodolęgniki wydają
mniejszą ilość produktu od tej jaką pozyskujemy
z lęgu naturalnego. Rouillier i Arnoult utrzymują jednak, że wypadki w tej mierze są co najmniej
jednakowe. Rozwój zarodków według nich następuje jak najregularniej, a wyższość systemu sztucznego uzasadniają tern, że w wodolęgnikacll nie ma
potrzeby obawiania się zgniecenia jaj, co zwykle
następuje gdy je kmy lub indyczki wysiadują ·
Unika się tu niemniej strat zachodzących wskutek zarażania. się robactwem, tak matek wysiadujących pisklęta, jak i samych piskląt.
Pan Geoffroy-Saint Hilaire zaznacza w swell l
sprawozdaniu, że sprzedaż jaj zakładowi pp. Rouillier i ArnouIt nie odbywa się wcale sumiennie.
Wieśniacy nie czynią sobie żadnego skrupnłll.
w sprzedawaniu jaj nieświeżych lub nie zaplodnionych. Z drugej strony przewóz jaj przychOdzących z dalszych okolic, odbywa się z llieodpowiednią ostrożnością, a ztąd wynika że wielka
ilość jaj dostawianych do wylęgu, bywa dla nabywającego straconą. Według p. Rouillier, stosunek jaj niepłodnych w lecie wynosi 25% w zimie
50%. Próc~ tego potrzeba liczyć tak w zimie jak
ii-W lecie 20% jaj uznanych za płodne w przeglą
dzie pod światło, a mimo to nie rodzących piskląt .
Według tych danych, ze stu jaj otrzymywanob.1'
w lecie 53 piskląt, a tylko 30 w zimie.
Jeden wodolęgnik obejmujący dwieście jaj, wydaje, jeżeli cyfry powyższe są dokładne, HO pi~ 
kląt. Przypuśćmy jednak że otrzymujemy zell tylko 100 piskląt, które sprzedane w lecie, biorąC
ceny przeciętne utrzymujące siQ we Franc}'l
w tej porze, przyniosą 45 franków, a koszta produkcyjne przedstawią się jak następuje: ZakU j
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ieclemnastn tuzinów jaj po SO centymów (cp,na
l'zeciętna W lecie)
13 fr.- GO c.
)O"l'zewanie
2 fr.-50 c. {kOszta
ogrz~ni~ ~
'"
wody przyrządaoh
)bsłl1ga

o

L

1-

z rana i wieczorem

5"

2 fr.-50 c. ~o~~Z':;~~~~,.jaj
Razem -=l-:CS- - - :fj"O
"'Sprzedaż jaj po kilku dniach wyIę·u za nie płodne uznanych, przynosi 3
Ogół wydatku
- 1:"[;-=-60 ~Zatem zysk czysty wyniesie - -29fr-40c:

lS5

W kOltcU sprawozdania p. Geoffroy-Saint Hilah'e
uznaje przyrządy pp. Roullier i Arnoult za najzupelniej odpowiadające zadaniu, od tak dawn.a
l'owiązywanemu i uprasza prezesa towarzystwa
Aklimatyzacyjnego o przesłanie sprawozdania wraz
z opisem i rysunkami wodolęgników tych komisyi
wyznaczającej nagrody za wynalazki.
(d . ('. n)
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~Ialwa jest rośliną ozdobną, powszechnie zuaą i hodowaną u nas po ogrodach, ze względu
a liczne różnobarwne kwiaty, jakiemi okrywają

jest nawet pewien pospiech, bo kiedy jakiś produkt
jako nowość więcej jest pożądany, lepiej popłaca
aniżeli kiedy wychodzi
częścią z użycia lub
znajduje już silne współzawodnictwo w licznie
ię do S-min stóp wysokości wyrastające liczne
rozpowszechnionej produkcyi.
odygi, kwitnące całe lato aż do czasu przymrozMalwa czarna (Alcea v. Althea rosea) należąca
ów jesiennych. Roślina ta obok przyozdabiania
do rodziny ślazowatych, jest rośliną dwuletnią
Oże jednak zapewnić inny jeszcze pożytek, a na~
pochodząc'i z Chin, jakkolwiek dostała się do
·et znaczne przynieść korzyści, uprawiana jako
Europy z Syryi. Raz zasiana
l'odukt farbiarski w odmianie
wytrzymuje u nas do lO-ciu lub
wanej czarną malwą, która zawięcej lat, ale największy zbiór
'iera w kwiatach pierwiastek
kwiatów daje w roku drugim.
l rb ujący, powszechnie używany
poczem obfitość stopniowo się
o zaharwiania materyi bawelniazmniejsza, dla czego w uprawie
j"ch, lnianych lub jedwabnych,
na pożytkowanie kwiatu jako prola czego jest' artykułem poszukiduktu farbiarskiego dłuższe na<l
anym i dobrze płaconym .
kilka
lat przetrzymywanie, nip,
Sądzę też że właściwem bę
tyle j est korzystne.
zie zwrócenie na ten przedmiot
Kwiaty ciemno-brunatnf'j bar\ragi naszych gospodyń wiejskich,
wy, bywają pojedyncze albo w poture z niewielkiej przestrzeni
łowie lub całkowicie pełne a po'sadzonego gruntu czarną malcząwszy od p oczątku lipca. aż do
·ą, w pustych nieraz ogrodach,
koiica
października, bezustannie
acznych przysporzyć sobie mogą
(Jl'zyści.
ro zkwitają kolejno, począwszy od
najniż sz ej części łodygi a:i: ku
:{ie wszędzie też a mianowicie
górze, tak ie jeden krzak w żyz
. miejscowościach od większych
nej ziemi ro snącej malwy, zdoła
last zbyt oddalonych, na wi ę 
Malwa.
wyda ć w tym czasie około 1000.
"7.e rozmiary przedsiębrana uprakwiatów ważących po zebraniu
a jarzyn należycie opłacać się
wysuszeniu
około
jednego funta.
lJże, kiedy przeciwnie kwiat czarnej malwy
Klimat
nasz
wytrzymuje
malwa jak najlepiej,
st produktem, który zawsze znajdzie pokup nawet
a
tylko
w
pierwszem
roku
wrażliwą
jest na barnajodleglejszych targach na wywóz zadzo silne mrozy, czemu zapobiedz można pokryaniezny.
ciem gruntu choćby cienką warstwą liści lub
:{ależałoby wreszcie więcej zająć się u nas
gnoju .
·rJdUkcją wielu roślin handlowych, całkiem doPoł ożenie sprzyja malwie najlepiej średnio wil.f\ Pomijanych, a bogacących nie jedne gospoI
gotne
ku południowi zwrócone, a od północy osłol'stwa zagraniczne. W tym razie koniecznym
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nięte,

co

nym,

gdyż

jednakże

niedopuszczając

tern wytwarzania się przez zapla
dnianie różnobarwnych bastardów.
Zbiór kwiatu malwy uskutecznia się częścio,,'[
od chwili poczynającego kwietnia z końcem czer
wca, zbierając codziennie świeże rozwijając
się kwiaty, tak aby dłużej nad 12 godzin po 1'OZ
kwitnięciu nie pozostawały. Ozynność tę przedsie
brać najlepiej w godzinach południowych, gdy
ani podczas rosy ani po deszczu zbierać nie mD
żna. Kwiaty obrywa się wraz z kielichami , ale
piej jeszcze obcinać tuż przy łodydze ostrym no
żykiem, albowiem przez obrywanie zadziera si
łyko i łodyga wysycha. Zebrane kwiaty do ku
szyków, suszy się w czasie pogodnym na SłOllC
albo w miejscach przewiewnych zabezpieczonyc
od deszczu, ułożone cienko na lasach, które skla
dać się mogą z ram pokrytych siecią ze szpagatu
Zupełnie wysuszone kwiaty, pakuje się w WOI'
ki jak chmiel i przetrzymuje w miejscach suchycl
aż do chwili sprzedaży, bacząc aby podczas prze
wozu nie zamokły. Plon na morgu licząc okoli
10000 roślin wynosi średnio u odmian pojedyn
czych, samych kwiatów 15 Oet. a z kielicha !ll
i ogonkami 20 Oet. z odmian pełnych samycl
kwiatów 24 Oet. a J. kielichami i ogonkami 31
Oet. Licząc cetnar najmniej po 20 rs. otrzynr
się za pojedyncze 300 do 400 rs. a za pel I~
500 do 600 rs. z morga, tak że po odtrącenI
kosztów uprawy i zbioru, liczyć można w żyzn e
ziemi w przecięciu 800 rs. czystego dochollt

nie jest warunkiem konieczrównie dobrze porasta nawet i w miejscowości zacienionej, dla czego może być uprawiana nawet między drzewami owocowemi, byle
niezbyt gęsto posadzonemi.
Pod względem wyboru gruntu pod malwę, pierwszeństwo oddać należy gruntom ciepłym i lżej
szym aniżeli ciężkim. :Niemniej dobrze udaje się
jednak na ziemiach całkiem piasczystych jak
i gliniastych.
Nawóz służy jej najlepiej tłusty bydlęcy, lecz
nie wymaga zbyt silnego ugnojenia, albowiem
mniej wyrasta w kwiaty a więcej w bujne liście .
Marglowanie lub wapnienie sprzyja też wielce,
szczególniej na ziemiach ścisłych gliniastych,
a także dobrze służy skrapianie nawozami płyn
nemi jak gnojówką i t. p.
Należyte przygotowanie gruntu, polega na głę
bokiem do 2 stóp spulchnieniu i dokładnem oczyszczeniu z chwastów.
Rozmnażanie uskutecznia się z nasienia lub
przez rozsadzenie rozdzielanych krzaków już wyrosłych, ale to ostatnie postępowa.nie nie daje
tak dobrych zbiorów jak pierwsze, które też
głównie się zaleca. Zasiew uskutecznia się na grzę
dach w rozsadnikach, poczem przesadza się wyrosłe rośliny w jesieni na właściwe miejsca, albo ~
też odrazu tam gdzie stale rosnąć mają· To ostatnie postępowanie jest właściwsze i pod każdym
względem korzystniejsze. dla tego też najlepiej
zasiewać odrazu na przeznaczonych miejscach
w rzędach 3 stopy odległych, a na 2 stopy oddalania jednej rośliny od drugiej wzdłuż rzędów,
sadząc stosownie do dobroci nasienia po dwa
lub więcej ziarek zamoczonych poprzednio w mięk
kiej wodzie. Począwszy od kwietnia zasiewać
można malwę w ten sposób aż do końca czerwca.
Po wznijściu przerzedza się zagęsto wyrosłe
i oczyszcza ziemię z chwastów między rzędami,
a skoro wyżej podrośnie powtarza się to więcej
razy w miarę potrzeby. W późnej jesieni przed
następującą zimą, każdy krzak jednorocznej malwy
zabezpiecza się przed zmrożeniem przykryciem
pełnej garści liścia lub drobnej sieczki.
Z następującą wiosną okopuje się rośliny ' a jeżeli znajdują się w położeniu zbyt suchem, w około każdej rośliny czyni się zagłębianie zatrzymujące wodę· Toż samo powtarza się wreszcie corocznie jak długo utrzymuje się plantacja, zasilając grunt w miarę potrzeby gnojem lub nawozem

,za
E
zab

cho
nie
i c
sta
wy
o1
stk

ąc:

ale
Ilzi

r)p :

IV )

ehe
ez
:es
al

z morga.
Kwiat malwy bez kielichów płacą w hanlll
o połowę drożej aniżeli z kielichami, dla cze~
korzystniej jest obrywać kielichy w domu, co Je hi'
dnakże można uskuteczniać dopiero po w)'SU II)
szeniu *).
'all
Przygotowanie matm'yi barwiącej z malwy l~;
kutecznia się w ten sposób, że po oddaleniu kle
lichów, z samych płatków kwiatowych robi 51 _
wyciąg przy pomocy wrzącej wody dystylowane!
poczem przecedza się i otrzymuje czysty płyn h
joletowo-czerwonej barwy, który pod wpły",e I
dodatku kwasów lub alkaljów, zmienia się odpu
wiednio na fijoletowo-niebieską, zieloną lub ja; le;
1'(

'Z:

płynnym.

Baczyć przytem należy aby pojawiające się
w innych harwach malwy natychmiast wyniszczać,.

10

I

*) Ze sprawozdania o praktykowanej jnż n nas uprawie !lI:
lwy w Nozdrzcu w Sanockiem w majątku p. L. SkrzyńskI'~
okazalo sie że z zasadzonej 11IJ morgi czarną malwą, zebrl:
w pierwszym roku 180 funt. malwy bez kielichów, a 4S t
z kielichami, za którą wzieto raz em 1950 zIr. z opakowanI'.1
i dostawą do Rzeszowa, a że zbiór i opakowanie kastoII.,!
235 złr. pozostało wiec czystego zysku 1725 Złr. a \Y l.'
stosnnh'U przyniósł mórg 98b Złr. (591 R~ r. GO kOJl.)
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niebieską, a z silnemi solami żelazistemi

na

trzymać włókno

służące

do grubszych wyrobów

tkackich.

,zamą·

Kwiat czarnej malwy może wreszcie służyć do
m zabarwiania win owocowych, a z łodyg daje się 0-
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K U C H A R S T Vv O.
PORZ.\DKI KUCHENNE.

no ~ Zdrowy pokm'm to najlepszy lekarz." Z tej wyjakie wytwarzają się w nieporządnie utrzymywanych naczyniach, sprzętach i samej kuchni, z pesi ehodząc zasady, za pożyteczne uważamy zwrócekil 111' e uwagi szanownych gospodyń na porządek
wnością zdrowia nie przysporzą·
Stan taki jest też często najpierwszym źródłem
Jńc i czystość w kuchniach, co nie zawsze bywa dowielu
chorób, które przechodzą z czasem w nielyc statecznie przestrzeganem , W spisie kosztownych
kla wypraw weselnych, zwykle nie zapomina się I uleczone cierpienia.
W takich okoatu o wielu drobnolicznościach nie
Nor stkach upiększa
pomoże te~ i najlF i ących buduary,
.rze ale często ucholepszy kucharz.
koli Ilzi z pamięci za:Można sobie najyn fJp atrzenie się
wet wyobrazić"
w jak przykrem
w przyrządy kuznajuzie się poło 
chenne, zbywając
żeniu, własnemu
i 31 e zabytkami sukpozostawiony
Snl ,esyjnemi, też nie
przemysłowi,
eln ardzo zasobneeuit ni, bo nigdy pow zastąpieniu
zn e dobno nie luboliczny ch braków.
10lh \'aliśmy się zbytCóż dopiero móFig,
I.
Wanienka
do
wygrzewania
potraw
i
sosów
.
wić,
gdy kucbnia
1io w tego rodzadworska
w jeudl n pl'zyborach.
dnej
mieści
się
izbie
wraz
z
czeladną,
gdy
jest
~ie przeszkadza to jednak, uo sprowadzania
zarazem jadalnią, sypialnią kurnikiem i przybytj~ lawet lepszego kucharza, tembardziej że skłania
kiem młodego pokolenia trzouy, co jest przecież
'ysU II) tego utrzymanie niejako clobreg'o tonu. Bo
tak częstem po w:;;iach . Kto nie ma koniecz'akżeby to wyglądało nie mieć kucharza, r,hoeby
nych dla dobrego kucharza po, pierwszych latach pożycia mlorządków, dobrze utrzymanej kuchlego stadła, aby niespodzianki
ni i ~piżal'1li. ten niechaj lepiej
_oryczy w tym ziemskim Edenie
zawodzi ani kucharza ani sielie przynajmniej smacznym zła
bie;
kto nie ma na kosztowne
godzie zakąskiem.
metalowe naczynia, niech się obI tu jednakże smutny czeka
chodzi glinianem i, byle w pOJ'ząd
,awód, bo jak to mówią: "z próż
ku utrzymywanemi; kto nie ma
lego nie naleje" bo gdzie nie
na dogadzanie wykwintnemu smal'Oszczono się o potrzebne pokowi,
niech poprzestanie na potra'ządki kuchenne, tam sądzić moż
wach
pojedynczych, tanich, przez
je 1\1
la na pewno, że i spiżarnia nie bozwyczajną, byle porządek lnbią
Fig. 2. Forma do pasztetów.
,ata Tem gorzej nawet jeśli
cą kucharkę zgotowanych, ale
,najdą się mnogie zapasy, a niew żadnym razie nie uwalnia się tern od utrzytarannie przechowywane, gdyż z peWnOSCH\ nie
mania starannej czystości i o ile mo~na odo\'Yjdzie to na zdrowie spożywającym.
sobnienia kuchni od uczestnictwa różnorodnych
7. akażon e bowiem artykuły spożywcze trującemi
pomieszczeil.
lYasami i tysiącami pasożytnych grzybków,
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Jeżeli

utrzymuje się liczną cz eladź, lepiej niech
sama kuchnia będzie mniej obszerną, a przy tej
dopiero przyległa obszerniejszych rozmiarów izba
jadalna c?:eladna. W takim razie prędzej jeszcze
da się pogodzić połączenie kuchni dworskiej
z czeladną, tam gdzie z opałem rachować się
należy i jak to mówią "upiec dwie pieczenie przy
jednym ogniu ."
Wyznając zasadę "że werlle stawu grobla" nie
doradzamy bynajmniej żadnych nadzwyczajnych
nakładów, chcielibyśmy raczej znaleść wszędzie
tę oszczędność, jaką zapewnia dobre i ekonomiczne urządzenie pieców, a przytem i tę oszczędność
jaka jest wynikiem porządku i czystości w kuchni,
zapewniając pomyślny stan zdrowia, trwałość naczyń i przyrządów kuchennych, a zara~mm eko-

Najpierw zaalarmowany kucharz, odbywszy bezowocne narady z kluczni cą, ogrodnikiem i ekonomem, wysyła wreszcie liczny poczet konnycJI
i pieszych posłallCów, to za jajami i masłem nn
wieś lub do pachciazy, to za mięsem i przyprawami do miasteczka, a w rezultacie w takich
warunkach pospiesznych przygotowań, nie mógl
wypaść obiad, ani po myśli kucharza, ani z zadowoleniem gości i pani d.omu, która jest tu rzeczywiście głównie winną, że nie umiała lub nie starała się zaprowadzić koniecznego ładu i porządku .
Zamierzywszy innym razem podać szczególy
dogodnie i ekonomicznie urządzonego . pieca kuchetmego, dziś ograniczę się do zalecenia porząd
ków jakie w każdej starannie utrzymywanej
kuchni nieodzownie znajdować się i w spisie bo-
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Fig. 3.

Moździerz

marmurowy.

nomiczne spożytkowanie artykułów spożywczy ch.
Jak we wszystkiem tak i w kuchni, porządek
i czystość jest bowiem najpierwszym warunkiem
oszczędności.

Kto

miał

sposobność

wejrzeć

we wszelkie
szczegóły zaniedbania, w jakiem znajduje się niejedna kuchnia i spiżarnia, ten przyzna niezawodnie,
że więcej marnuje sie nieraz, jedynie skutkiem
nieładu aniżeli zużywa się szczodrobliwą
nością

gościn 

gospodarstwa, skoro zważymy, ile to
z przyczyn nieczystego ntrzymania spiżarni, skwaś
nieje, zgorzknie, spleśnieje i t. p. ulegnie przypadłościom, stając się niesposobnem do użycia.
Komnż to wreszcie nie przedstawił się wielokrotnie obraz zamieszania i popłochu w kuchni i spiżar
ni, w razie pojawienia się niespodziewanych gości.

Fig. 4.

Łyżki

durszlakowe i do wydawania.

a
tl

gatszego wyposażenia panny młodej, konieczni,'
pom ieszczone być powinny.
:N aj pierw odnośnie do sprzętów drzewnych.
w które małżonek kuchnię zaopatrzyć powinieJl·
wymienimy tu pulki z białego drzewa, na pomie~z '
czenie rądli w dogodnem miejscu pozawieszan ~
Xastępnie odpowiednio do potrzeb dwa lub wi ~:
cej stołów, także z białego drzewa z szuflada t1l1
i parę desek z takiego drzewa jak i stoły, Jecz
nie dłuższych nad II/? łokcia, a przeznaczonych
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do rozbierania pieczystego i siekania różnych
przypraw, oszczędzając tem zużycia samych stolów. Nieodzowną również będzie, średniej wielkości beczka na wodę, najlepiej mosiężnemi obita obręczami, a pl'zytem parę szaflików i wanienek, pieniek duży okuty i wiele jeszcze innych
drobniejszych sprzę tów i przyborów drewnianych. Z naczyń metalowych, najpierwszą
potrzebą jest zaopau'zenie się w odpowiednią ilość garniturowych rądli więk
szych i pomniejszych
rądelków, stosownie do
wymagań mniej
lub
więcej licznego dworu.
Obok tego potrzebnychjest kilka wanienek, a między temi jedna większa, służąca
do wygrzewania . pomieszczonych w niej
Fig 5. ł.yż eezki cł o
goto wych już potraw
i sosów, które wstawione wraz z rądelkami w taką wanienkę nalaną gorącą wodą,

w stanie
~ię

gorącym,

a mimo to nie

spiekają, jakby to nastąpić

mogło
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miedziane, w ten sposób jak Ha :Fig., 4 w podmiejscu na ścianie pozawieszane.
W staranniejszej kuchni nie obejdzie się też
i bez łyżeczek służących do wydrążania jarzyn,
jakie w różnej wielkości i formie przedstawiają
się na rysunku :Fig. fi .
Trudno nadto oby1Vać się już dziś bez
wycinaczy (ausztychów) wysokich i nizkich, z których pierwsze wyobrażone na Fig .
(), przedstawiają się
w garniturze różnych
rozmiarów, umieszczonym w blaszanej puszce, a jednego najmniejszego, tak jak się uwidocznia obok, wydobyty z puszki, przeznaczonych do wykrawania jarzyn i robienia
bordiur z ciasta, uży
wanych
do ubrania
wydrąż ania jarzyn.
półmisków. Drugie okazane na Fig. 7 w złożeniu garniturowym, słu
utrzymują się
żą niejako do podubnego użytku, tylko że jako
wysychają ani
szersze w przecięciu, używają się głównie do
wykrawania pasztecików i wyrabiania ciastek, dla czego w czę
ści bywają gładkie a w części
karbowane.
),' ie obejdzie się też na wet
skromniejsza kuchnia bez s.lpikulców do szpikowania polędwic
i zwi erzyny, a jakie przedsta \Viają sit;! na Fig. 8 umi eszczone w odpowiedniej puszce blaszanej.
Do nieodzowny ch przyrządów
zaliczają s ię wreszcie okazane
na Fig. !) i g ły. służące do zszy,nlllia drobiu i zwierzyny, jak
Fig. G. Wycini\CZe wysokie.
niemniej przedstawiony na Fig.
10 topór do rąbania
mięsiwa i przecinania
kości, ora z tasak Fig.
11 służący do odbijania kotletów i różno 
rodnych siekanin.
ręcznem

w razie utrzymywania na
blasze. Wanienkę taką z pomieszczonemi w niej rądelkami wyob raża rycina Fig. 1.
Nieodzowną też jest wanienka
1\0 ryb , a w wykwintniejszych
kuchniach forma do pasztetu, jakc~ może być okazana na Fig. 2.
Oprócz zwykłego m o ździ eża mo ~iężnego do tłuczenia soli, kol'zeni i wielu innych twardych
a kruchy ch przedmiotów, poży
teczn em też jest z aopatrzyć kuchnię w moździeż marmurowy z tłucz
kiem drewnianym , 0 - •
ka zany na Fig. 3,
a Służący do wybijania faszu i w ogóle
l'o zmiażdżania przedllliotów miękkich jak
lllięsa i t. p.
Pomijając re s ztę
Fi!:(. 7. Wycinacze nizkie.
Z drobniejszy c h
po policiej \y użyciu
lll'zedmiotów wymienimy tutaj lirzed inllemi łyżki
będąc yell n a rzędzi kuchennych, jak różnorodne
11nrszlako,,'e mniejsze i większe, oraz 'wyda\yane
formy i foremki blaszane lub gliniane, nadto no-
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widelce i t. p. nadmienię jeszcze, że naczy- i bita wewnątrz cynkiem i zaopatrzona u spodu
kranem odprowadzającym wodę, służąca do prze·
nia kuchenne na silniejszy ogień wystawione i czę
trzymywania lodu, a na takowym wszelkich arty·
ściej używane, powinny być często, co miesiąc,
kułów spożywczych prędkiemu podlegających ze·
a przynajmniej co dwa miesiące pobielane.
psuciu.
Bielizna kuchenna, o której również wspomnieć
W zakollCzeniu uwag dotyczących porządków
tu wypada, składać się powinna z paru obrusów
kuchennych,
powtarzam jeszcze raz słowa zachę'
do nakrywania stołów
ty do utrzymania jak największej czystości i za·
kuchennych, z paru fi
opatrze nia
serWet do przeciskania U
się w to
sosów i galaret, oraz
wszystk o
z paru tuzinów ścierek i kilku na odmiaco jest nie·
nę fartuchów dla kuodzownem.
charza, kuchcików
a poniesio·
i dziewki do obsługi
ne koszt a
kuchennej p r z e z n asowicie się
czonej.
wynagr o00 się tyczy nakodzą, zapeniec utrzymania pownioną w
rządku kuchennego,
takie m raprzepisać można cozie oszczęd
dzienne szorowanie
nością, wyFig. 8. Szpikulce
ł'
b
Fig. lO, Topór do mięsa i kości
sto ow, a co so ota punikają cą
lek i wszelkich statków kuchennych,
z
zabezpienie zapDminając i o podłodze, którą zaczenia arwsze ~zysto utrzymywać należy.
tykuł ó ".
Palenie fajek lub cygar w żadnym
sp o Ż y wrazie nie puwinno też być w kuchni
czych od
dozwolone.
ze ps ud a,
Powiemy tu jeszcze, że obok kuchFig. 11. Tasak do siekania.
orazsmaczni powinna być spiżarnia podręczna, F'Ig. 'l.
nemi, a nadewszystko zdrowemi pokarmami.
z umieszczonym w pośrodku jednym
Aleksander Sochacki. Kuchmistn
stołem dużym, a drugim mniejszym, przy ścianie i
zaś mieścić się winny pułki i szafa z szufladaSPROSTOWANIE.
mi, przeznaczonemi na pomieszczenie różnorod
W zeszłym N rze "Obiad na porę letnią," mylnie pod artykułem ~mieszczono podpis Antoni Sochacki. gdyż należało zanych przypraw i korzeni. Nieodzowną wreszcie
mieścić Aleksander Sochacki. jakiem jest właściwe imie autora pomienionego artykułu.'
(Red. Gosp. Wiejsk.)
będzie, tutaj pomieszczona duża skrzynia, wyże,
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WIADOMOSCI UZYTECZNE.
WYBORNY CHLEB NA SPOSÓB AMERYKAŃSKI.

Pierwszorzędnym artykułem spożywczym jest
chleb, dla czego sądzę interesującem będzie zapoznanie z metodą praktykowaną w Ameryce, tembardziej że postępowanie amerykańskie daje chleb
nadzwyczaj smaczny i lekki jak koronka.
Przedewszystkiem jednak zapoznamy się tu ze
sposobem przygotowania zaczynu, tak zwanego yeast'u, doskonale zastępującego drożdże, który powszechnie tam używany, wyrabia się w sposób następujący: Bierze się dobrą garść chmielu i zaparza. kwartą wrzącej wody, a gdy po lO-ciu minutach woda naciągnie, przecedza się płyn i po-

wtórnie nalewa jeszcze nieco wody gorącej, abY
wyzyskać całkowicie wyciąg chmielowy. Do otrzy'
manego w ten sposób wywarn chmielowego, daje
się dwie lub trzy łyżki zapasowego yeastu czyli
zaczynu, a w braku takowego, mianowicie gdzie
jeszcze nie było go w użyciu, dodaje się tyleż zwy'
czajnych dobrych drożdży. Roztworem tym zaczYnia się następnie mąkę na ciasto bardzo gęste,
przy dodatku mąki kukurydzanej. Tak zaczyni o'
ne, przenosi się do ciepłej izby i pozostawia taU]
przez 24 godzin, a jeźliby zbyt wyrastało, obniża
się naciskaniem rękami.
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Po upływie 24 godzin, zagniata się ciasto z
owym dodatkiem mąki kukmydzanej i rozdrabia
v rękach na kawałki, nie większe od orzechów
askowych. Wreszcie tak przyrządzony zaczyn
yeast) pomieszcza się na deszczułce i przenosi
v miejsce przewiewne i suche, aby wysechł zu}ełnie. Zwraca się jednak uwagę, aby miejsce
o wysuszenia przeznaczone, nie było zbyt gorące,
więc nie można tego uskuteczniać np. w pie'u po wyjęciu pieczywa, gdyż zaczyn taki psuje
' ię zarówno w wysokiej temperaturze, jak i w zinie dopuszczającem przemarznięcia.
Po wysuszeniu przechowuje się tak przyspo8oiony zaczyn w miejscu suchem i może być naraz
v większych wyrabiany ilościach, nawet na zapas
jednego roku na drugi, gdyż stąry jest niemniej
dobry jak świeży, byle w suchem miejscu utrzynywany.
Przystępując do pieczenia chleba na powyższym
zaczynie, dzień przedtem przygotowuje się go jak
następuje: W stosunkn 4 kilogr. mającego się
wypiec chleba, bierze się dwie czubate łyżki zaczynu (yeastu) i roztwarza się w pół szklance
\\'ody ciepłej. Następnie 12 przepłókanych ziemniaków, każdy wielkości kurzego jaja, ugotuje się
i\' łupinach w wodzie, a po ugotowaniu obiera z
[lipin, rozciera starannie i wymiesza z rozpuszczonym zaczynem. Powstały z tego rozczyn, stawia się
\'1 miejscu ciepłem aby dobrze wyrósł *) i sfermentował, a tern samem silniej oddziaływał później
na ciasto, co poznaje się po wytwarzaniu się w
rozczynie baniek i po wyziewaniu woni winnej.
Nazajutrz rauo przygotowuje się najpierw nJą
kQ starannem przesianiem, na czem wielce polega
{lobroć wypieku, a następnie do przygotowanego
[Joprzedniego dnia rozczynu, dolewa się szklankę
letniej wody i di)sypuje się tyle mąki, aby otrzylUać ciasto tęgie, co poznaje się po tern gdy uto(;Zona gałka nie zagnie się pod naciśnięciem palca_
OZCzyn taki stawia się potem w miejscu dobrze
ogrzanem do wyruszania, ale nie należy przytem
dopuścić aby się porozpadał i stał się kruchym;

I
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zanim więc mogłoby to nastąpić, rozprowa'lza się
ten powtórny rozczyn dolaniem 11/2 kwarty letniej wody, przyczem dosypuje się 2 lub 3 łyże
czki soli i zarabia z dodatkiem takiej ilości mą
ki, aby znów otrzymać ciasto równie tęgie jak
poprzednio, wstawiając je również w miejsce ciepłe, gdzie po wyruszaniu skoro zaczyna pękać
skórka, przystępuje się do wyrobienia bochenków,
kładąc je w odpowiedniej wielkości
koszyki.
Gdyby jednak okazało się, że ciasto jest jeszcze
zbyt wolne, ciągnące się nitkowato, zagniatlł. się
dostatnio z mąką ·dla nadania mu wymaganej tę
gOSCł. N akoniec zanim poda się do pieca, czeka
się dopóki nie zdwoi swej objętości skutkiem wysuszania.
W Stanach Zjednoczonych nie wypiekają też
dziś chleba na drożdżach, ale powszechnie na opisanym tu .-zaczynie (yeast'cie) który znajduje się
w każdem gospodarstwie w zapasie spiżarnianym,
a nadto sprzedaje się powszechnie po sklepach.
.Tak zaś wielką, i bardzo słusznie, przywiązują
wartość do dobroci chleba w Ameryce, dość będzie
wspomnieć, że każda amerykanka poczytuje sobie za cblubQ umiejętność wypiekania dobrego
chleba i że na wystawach bywają zawsze wyznaczane liczne medale za najlepsze pieczywo. Ubiegająca się o nagrodę wystawczyni, obowiązana
jest jednak podać równocześnie i przepis wyrabiania okazanego pieczywa. Nie rzadko wreszcie widzieć można mlode panienki spieszące się od fortepianu, a by dojrzeć pieczywa lub przygotowania
rozczynu.
Unas gdzie dobry i smaczny chleb jest je~zcze
po większej części osobliwo~cią, zalecamy godną
na~laclowania staranl1o~ć amerykanek, w przygotowaniu tak ważnego artykułu spożywczego.
*) W lecie zamiast zi~muiak?w, uży\~a si~ mą~ z~rob i?nej
pół kwartą wody ciel'leJ. .llose. za.czynu .stosuJe Sl~ zas ~~
temperatury powietrza, używając więcej w p~r~e ~b!~dlleJ a ~Dl~J
stosunko wo w czasie ciepłym, szczegoln!eJ Jesll zanosI S IO
na burzę. Dopom'lga się też i uregulowanIU temperatury a tow ten sposób, że w dllie tLyt gorące .. roztwarza Się zaczyn w~
dą posiadającą temperaturę odpowIedmą atmosferze zewnętrznej.
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Środek na gąsienice.

%

.z Od .ki~nastu lat używałem przeróżnych środków na wyni·
"kczeile .liszek i gąsienic w mym ogródku, lecz żaden z nich nie
\r\~za'b Się tak radykalnie skutecznym, jak ten który obecnie
.; pro owalem. Srodkiem tym jest kwas karbolowy; bralem
:~r n~ kwartę wody kilka mniej więcej kropel i po zmię5zaniu
. twaplalem agrest, porzeczki, róże, i drzewa owocowe. Roba,as o nat.Ychmiast ginęło, a drzewom i krzewom nic zgoła nie~rozkodzlło. Będzie to dobre takle i od li8zek w kapuście.
\',' i
ten zalecam każdemu, gdy zwłaszcza w tym roku banlzo
e e ogrodów robactwo niszczy.
D. W.

tek

KORESPO~DE~CJA

Tykocina.

OD REDAKCYl.

W-nI!)' Z A . PopłalJJskiej w Sltrwiliszkach. Nowiny-Niedzielne
zaprenumerowaliśmy wedlug życzenia jeszcze 3 Maja i powtór-

nie

reklamowaliśmy

o

wysyłanie.

Cały od początku komplet
nie z, n~szej mur
w Maryi DZlkowickiPj. N-r 6 powtofllle wy~łahsIDy .
lY. p 1'. Jl. = (;"b Kl}'o w~ki.j Zakład ręk o dzielmczy dla
kobiet w Warszawie rui e,~ i si~ przy Zielonym Placu na u\:cy
Erywań 'i kipj Nr. II).

W. G6/'ski w

wysIaliśmy.

Alek.al/drowsku.

Opóź nieni e nastąpilo
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Prosimy
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G

wczesne odnowienie prenumeraty na kwartał następny i radzimy- przesyłac pre'
numeratę wprost do Redakcyi, aby nie doznawać zwłoki w przesyłce.

d

I go

Lipca r. b. Redakeja ~osJl')Jłyni Wiejskiej

,;'eniesiolłll b~dJie

ulicę Królewską Nr. 2i. _ _

Bil

OGŁOSZENIA.

JI[urjer

Stósownie do uchwaly R a !I y O g ó l n e j wyjdzie starani ~lll
Galicyjskiego Towarzystwa pszczolniczo-ogrodniczego w Je·
sieni r. b
I) .Nauka hodowa nia pszcżół, (z rycinami) napisana
przez przewodmczącego Pro[. lir. T. Ciesielskiego, której część dru·
kowala si~ w l . ·i II. roczniku"Bartnika", - cena l zlr. 50
et =3 mllrki.= 1 rub. :'0 kop wraz z przesyłką .
2) K alendarz pszczol nicz o-ogro dniczy (z rycinami) ua
rok 1878 wydany nakładem Towarzystwa, a ulożony Siłami
zbiOlowemi członków. - Cena wraz z przesyłką 50 et. = I
marka = 50 kop
.
Dla członków Towarzyst,wa zniża się cen~ "Nauki hodoW8111 a
pszczół'· na l zlr. 40 et. "Kalendarza pszczoJniczo-ogrodmcze·

p~)lanD1

i ANTRAKT
lfyehdJi eodlienuie e godzinie 6~ rauo, w dui powsnduie, nłedlielue, świt;tll areczyste i gale we

360 razy

na rok

(na 'prowincje wysyła 8i~ bezwłocznie raunemi pociągami i pocztami).
Pismo zamieszcza naj świeższe wiadomości, sprawozdania,
tak miejscowe, jak prowincjonalne i 7agranicznt' ;
w fejletonie zaś pomieszczane będą powieści i wogóle ntwory
literackie.
.
Telegramy poHtyczne podają si~ z możliwym pośpiechem,
~~ iż d~esze l!adesłane do Redakcyi w ciągu nocy, znajdują
Jnz poIIlleszczerue w porannym numerze.
kry~ki

~wH~

'.

.

.

.

Redakcya "Bartnika" we Lwowie jest upoważnioną, do przy):
rnowania zamówień z przesyłką pieniędzy na obie książki JUz
t eraz, z powodu iż nakład będzie ograniczony.
Zarząd Centralny
GaUelJsklego To". pszezoln.-ogrodnlelego.

"W"arunki prenlllneraty:

W W arszawie miesi~cznie.
kwartalnie

Rsr.
kop. 35
,.
l
"
półrocznie
"2,,
rocznie
4"
Za odnoszenie do domu dopłaca si~ kop. 5 miesi~cznie.
na Prowincyi i w Cesarstwie:
kwartalnie
Rsr.
1 kop. 80
,;półrocznie
3
50
7 "
rocznie
Cena ogłoszeń: za wiersz jeden drobnego pisma: za raz kop.
6; za dwa razy kop. lO, za trzy razy kop. 12; za. 4 razy kop.
l:>; za pi~ć razy kop. 18 za 6. razy kop. 21.
(3 - 1)

Dorosłe

Hurg.

l-go Koguta z l-ną, lub 2-ma kurami, rasy chińskiej wielkiej, całkowicie białych po 10 fir. w. :!. . (7 Rubli) sztuka, na
miejscu.
l -go Koguta z l-ną, lub 2- ma kurami, rasy chińskiej wielkiej. kuropatwiatych po 15fir. w. a. (10'/. Rub ) sztuka na miejscu.
Nabyć można w zakładzie hodowli kur D-ra K . Raspa
w Krakowie, ulica Krupnicza ]f, 19 B.
( Przesyłka nastąpić może do wszystkich stacyi - koleJowych
w Galicyi i Królestwie na koszt odbierającego).

prze mysłowo rolnicz~

Poradnik

WJ

I:I&ltQlWJ~~~

zawiera działy: rolnictwo, leśnictwo, hodowl~. przmly81 rolniczf'
sprawy ekonomiczne, finausowe bieżące, instrukcje, informaCJe.
ryciny. Cena dla całej Rossyi Ccdorocznie 3 rub. p6łrocz 711e
1 rub. 50 kop.
.
Prenumerować można w Redakcyi G ospodyni W iejskiej
w Warszawie.
Redaktor odpowiedzialny: Szczepański Alfred.
,
(2 - 1)

WYCHÓW KRÓLIKÓ W
przez

leI.

1"

PZLONKA ~ADY j30SPODAR. OOOZIALU F-WOWSKIEGO

.
i Przewodni czącego Rady szkolnej.
Broszum ozdobiona illustracjami ras królików i urządzeń krolikami, jest do nabycia w Redakcyi Gospodyni Wiejskiej.
Cena z przesyłką pocztową kop. 75.
Należność można przesyłać markami.

PREN U MERAT A :
Na Prowincyl Rocznie
W Warszawie Rocznie
W W. Ks. Poznań skiem
W Galicyi Rocznie 10

rs. 6. Półrocznie rs. 3. Kwartalnie rs. 1 kop. 50.
1's. 4 kop. 80. Półrocznie rs. 2 kop. 40. Kwartalnie rs. 1 kop. 20.
Rocznie 18 marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4 1/ 2 mar.
fi. Półrocznie 5 fi. Kwartalnie 2 1/ 2 fi. Z przesyłką pocztową.

~ycb.ocł.zi

dvva.

r a . . y ::n.a

D1iesi.ą.c.

N urner pojedynczy kop. 25.
OGŁOSZENIA przyjmuje si~ po kop. lO za wiersz szpaltowy lub za jego miejsce.
SKŁAD GŁÓWNY w Biurze Administracyi " Gospodyni Wiejskiej" ulica Marszałkowska ]f, 75.

Celem

uniknięcia zwłoki

J!;03JłO.leHO

w otrzymywaniu pisma, uprasza

lI,e""ypolO. Bapmasa 31 Mo. J877

ro~ •.

się nadsyłać prenumerat~
Warszawa. Druk /J.. Ginsa.
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