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mleczne, Kodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo
. i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych.
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w gospodarstwie domowem przez

BroDlsława Ryx, prof. Gosp. Kob. w Muz. Techllicz -Przem w KraSztuczne kokosze i skrzynki przewozowe dla piskląt (z drzeworytami dalszy ciąg) . - Zużytkowani e
suszarnie do owoców (z drzeworytami dalszy ciąg).- Rybactwo . Jesiotr. - Przyprawy kuchenne i zapasy
.lJt:~;uwwy, Konfitury i Napojc.- Korespondencja z Paryia (z drzeworytami).- Rozmaitości. Specyfiki lecznicze.
- Ogłoszenia.
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OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARSTWIE DOMOWEM.

powinna towarzyszyć zarówno
. jak i miejskiej gospodyni. Więcej n&1lJ 1ejskiej jak na wsi mieszkającej, bo w mieś1\"~
~ zYstko trzeba kupować za gotowy grosz.
nIej zatem głównie stoSOwać sie bQdzie to co
prJ\vilIl.y.
•
by oszezędność mogła wywrzeć całkowicie
dObro"<!zynny wpływ, musi być systematycz[II'Owadzoną. Od pań wyłącznie zależy, czy
domowe prowadzi się wystawnie czy skroPonad możność, czy też oszczędnie i w stodo posiadanych dochodów. Nie wiele jest
lIl.ojem takich żon, któreby rozsądkiem
proźbami i namowami, nie skłoniły swych
otrawnych mężów do uregulowania i umiarswoich wydatków. W tych wypadkach
nawet energja i upór, tylko na po-

chwały i cześć zasłuiyć mogą, bo uratowanie nieraz od nędzy i głodu drogich sobie osób, nie małą
jest z pewnością zasługą. Rozciągając zaś dalej
zasadę oszczędności do tysięcy i kroci tysięcy
rodzin stanowiących nasze społeczeństwo, wytwarzamy miliony \\'zbogacające kraj cały.
Jako zasadę postawimy tu następujące prawidło: "oszczędność bez skąpstwa i używanie bez
marnotl'a wstwa." Gospodyni powinna silnie trzymać wszystkie cugle gospodarstwa, pamiętając na
to trafne chłopskie przysłowie, że "trzy węgły
domu podpiera żona, a jeden tylko mąż."
Ale oszczQdność nie powinna się li tylko na
zmniejszonym 'Yydatkn gotowych pieniędzy ograniczyć, trzeba ją rozszerzyć do wszystkiego cokolwiek ma jakąś pieniężną wartość, zatem nawet i do czasu, bo czas to także pieniądz.
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Oszczędności być nie może bez innych przymiotów
gospodyni, mianowicie: czynności, ochoty do roboty, praktycznego zmysłu, zamiłowania porząd
ku i czystości, zwłaszcza też znajomości swego
przedmiotu.
.Jak tu np. żądać od pani domu oszczędności
w ~dawanych do kuchni produktach, kiedy ona
się zupełnie nie zna na przygotowaniu potraw,
nie rozezna które mleko lub masło dobre, a które
złe, nie zna się na dobroci i gatunkach mięsa,
kaszy, ziemniaków, słoniny, sadła, jarzyn, kawy,
herbaty, cukru, drożdży, mydła i t. p. Te wszystkie przedmioty trzeba doskonale znać aby tanio, w dobrym gatunku i we właściwej porze
umieć kupić. Te z pań, które na domowem gospodarstwie i na kuchni się nie znają, tylko na
swoje szczęście i na uczciwość kupców i kucharek
swych się spuszczają, te przy najlepszych nawet
chęciach do oszczędności, ani tanio, ani ekonomicznie i stosunkowo 'do potrzeb, domu swego
prowadzić nie mogą. Takie zawsze będą więcej
wydawać aniżeli jest tego konieczność, będą kupować produkta zle, sfałszowane, niesmaczne,
niepożywne, a nawet i zdrowiu szkodliwe; takie
panie stawać się będą coraz to droźszemi dla
swoich mężów.
Aby się uchronić od tych ekonomicznych i dyetetycznych zawodów, każda młoda gospodyni,
która słusznie i z godnością to imie nosić chce, '
musi praktykę i sztukę kupowania do gospodarstwa służących przedmiotów, nabyć od doświad
czonej swej matki lub innej osoby kierującej jej
edukacyą· Wiadomości te nabyte wcześnie i za
młodu, sowicie się jej wynagrodzą w późniejszem
jej życiu i nie będzie już opłacała tak zwane
frycowe, kosztem swojej i męża swego kieszeni.
Błąd w dotychczasowem wychowaniu panien,
tkwił raz w niedostatecznem udzielaniu nauk, to
znów w udzielaniu im zbytkowych i niepotrzebnych przedmiotów, wykształcając je nie na praktyczne i gospodarne kobiety, ale na eleganckie
i modne damy. Nie dziw też, że dziś daleko
łatwiej o strojną i modną damę, jak o dobrą,
znającą się na rzeczy gospodynię.
Edukacya
panny powinna być zastosowaną do jej przyszłego
powołania, a mianowicie trzeba jej udzielać
wszystkich praktycznych wiadomości tyczących
się domowego życia . Trzeba obudzać w niej chęć
i zamiłowanie do gospodarstwa, obznajmiać z niem
i uczyć go, aby ją nchronić w następstwie od
gorzkiego nieraz do świadczenia.
Sztuki korzystnego nabywania w sklepach towarów, teoretycznie wyłożyć i nauczyć nie można.

I

Nie nauczy się nikt z opisu towaroznawstwa,
kto sam własnoręcznie dotknie się do tych
miotów, To też nie mogę dosyć zalecić
, paniom odwiedzania samym targów i
zakupywania małych próbek dla porównania
z sobą i wciągania się w życie gospodarskie
pod rodzicielskim dachem. Czyniąc tak
i większe zapasy, badając produkta
i porównywając je z opisami
książkąch
tanemi, przyjdzie młoda kobieta do
i doświadczenia, i będzie w stanie w później
życiu znaczne robić oszczędności.
Teorya może pod względem zakupu
skich przedmiotów, tylko niektóre dać
I tak, trzeba towary nabywać w ",łaś
czasie i w właściwem miejscu. Zapasy
cza na zimę, jako to: opał, jarzyny, owoce,
tofle, kapustę, grzyby, rydze, ogórki,
pomidory i t. p. należy wtedy koniecznie
wać, kiedy one w największej ilości znajdują
na targu, .Jest to bardzo prosta i znajoma
zasada, a pomimo tego ileż to razy zdarza
widzieć panie, które zaniedbawszy właściwą
albo wcale produktów nabyć nie mogą albo VI
gatunku i za drogie pieniądze tylko
Kiedy mróz dokucza nie czas jest wtedy
suchego drzewa dla ogrzania zimnego p
nia, nie czas również wtedy biegać za
które mogą być zmarznięte, ani za
ogórkami, rydzami lub pomidorami do
wania, kiszenia i konserwowania, bo ich
nie dostanie.
Oprócz właściwego czasu, trzeba także
zakupy w właściwem miejscu.
Niezawsze tam jest najlepiej kupować, g
jest najtaniej. Zbyt niskie ceny w jakim skle
obudzają zawsze u przezornych osób po
co do wartości towaru. N ajkorzystniejszem
cem nabycia jakiego przedmiotu, jest sama
bryka lub sklep, gdzie ten przedmiot z
ręki się znajduje. Jeżeli jaki towar
kilka rąk pośrednich i jeszcze' taniej jak w
bryce się sprzedll.je, to już z pewnością
niejszego musi być gatunku. Taką kaWę
herbatę najlepiej w większych ilościach od
ców en g'ros sprowadzać i między przy '
i znajomych rozdzielać, za poprzedniem
wieniem się.
Na tej zasadzie polegając w wielu
1
zagranicą ' potworzyły się formalne spółki,
z wielką korzyścią dla ich członków funkcyr ,
Mając na swojem czele zdolnych, fachOj•J
i obrotnych ludzi, zakupują te spół1ci
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potrzeb ne artykuły en gros w sąmych
ich produk cyi, a doliczy wszy koszta
odprzedają je członkom en drftail, po
tańszych jak gdzie indziej cenach .
Zasadę kupow ania wprost tylko w fabryk ach morozciągnąć i do wszyst kich nie codziennego
przedmiot.ów. Tak np. rękawiczki, zawlepiej się opłaci kupować u prawdz iwego' fajak w galaute ryjnym sklepie. Może
są rzeczy bardzie j elegan ckie i na oko pię
ale nie tak trwałe i mocno odrobione.
już najbard ziej trzeba się strzedz wędrownych
w, bo ci nabywając towary ze znaczod fabryk antów rabatem , muszą je mieć
złym i nietrwałym gatunk u. Sukien , jak rów•
wszelkich ubrań, pod żadnym pozorem naod tych jak ich nazywają domokrążców
nie należy. Także mięso lub inne
artykuły, od nieznaj omych osób kubardzo jest 'niebezpieczną rzec~a.
Przeciwnie, doświadczenie uczy, że nadzwy czaj
jest nabyw anie artykułów gospod arstale u pewny ch kupców, przemysłowców
dostawców, któryc h rzetelność się poznało. Takupcy i przemysłowcy daleko lepiej traktują
obslugują swych znajom ych odbiorców, aniżeli
clla któryc h jesteśmy obcy. Każdy porządnie
dom, powini en mieć swego rzeźnika,
korzen nego kupca, swego piekarz a, szewca,
i t. p. Wybór ich dokony wa się nie dla
że blizko nas mieszkają albo że się sami
gazetac h zareko mendo wali lub też że kilka
bstalUnków z zadowo leniem naszem wykonali.
dOkładnego wyprób owania to nie wystar cza,
,gospodyni powinn a bliżej się zapoznać, z ich
i charak terem, z ludźmi któryc h używają
obsługi, mianow icie czy rzeczywitlcie są to
honorowi, czysto i porządnie sklep swój
życia

" "·" "~-'ący.

Po pl'zezornem takiem

przeświad

się, można przystąpić do ugody o dostawę
l'zebnych przedm iotów, po stale umówionych

Wszystkie w codziennem życi używane artyy, o ile tylko one nie podlegaj ą zepsuciu,
powinu a zakupywać nie w małych, ale
, .
nększych na zapas ilościach. Biedne to go:larstwo, gdzie śpiżarnia wciąż pusta, a słu
'ho chwila na miasto wybieg a, to po ćwierć
/~a culuu lub kawy, to po sól, pieprz, ocet,
l,~,ę, Węgle, drzewo i t. p. i to cZQsto kupuje
na miarę i wagę, ale na wzór najbied niejsze Pl'oletaryatu, za grosz, dwa lub trzy grosze!
w taki sposób kupow ane nie mogą być
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ani tanie, ani w dobrym gatunk u, bo kupiec wie
już wtedy, że ma do czynien ia z osobą nieznając,!
się na rzeczy, a przytem sprzedając czy to cukier
porąbany, czy to kawę już upaloną i zmieloną,
czy coś innego na łuty lub gramy, musi sobie
porachować za fatygę tego rąbania, palenia , t luczenia, odważania a nawet i w papier zawijan ia,
Każda zatem rządna gospodyni, kupować bQd7.ie
zapasy śpiżarniane na miarę lub wagę o ile można w większych ilościach. Cukier kupi w ca
łych głowach, a kawę surową na funty, po poprzedniem ich wypróbowaniu. ~a zapasie dobrej
kawy zyskuje się i to jeszcze, że ona t em jest
smaczniejszą i aromatyczniejszą im bardzie j jest
dojrzalą i ollleżałą .
Obok tego radzę młodym g'ospodyniom kupować
w sklepac h i magazy nach w których ceny są stale
i mniej wiQcej jednak ie w ciągu calego roku.
Kupcy , którzy pozwalają sobie niższe ceny na
swych towara ch wytarg owa6, którzy ni etargl1j,!cemu się z niemi wyższe ceny nakladają, tacy
kupcy zdaniem mojem nie zasługują na zaufan ie.
Co prawda, wina takiej zmienności cen, ciąży
w wielu razach i na osobac h mających dziwny do
targow ania się pociąg. Wiele z pomiędzy palI
sądzi, że zasluż ą sobie na imię rozumn ych i oszczędnych gOSPOdYlI, jeżeli się doskon ale i dług o
z kupcem o jaki towar natal'gują, Takie targowanie się jednak , a raczej wypras zanie i wyże
brywan ie niższych cen w handlu por:ądnego kupca,
jest przeciw nie niegodne każdej wyk ztałconej
kobiety . Porządny i rzeteln y kupiec, który po
ścislym obrach unku stale ceny na swoje towary
położył, jeżeli natrafi na taką osobę, tylko z litości i ze zniecie rpliwie nia na cenach opuszcza,
tracąc dla tej osoby wszelk ie poważanie i szaCHKażde wejście do sklepu takiej o ' oby, jest
11 ek.
dla niego męczarnią, "\Vyksztalcona kobieta nie
powinna zyskiw ac sławy w targow aniu się. Dawszy się raz poznać kUpCODl z tego przedm iotu , a raczej wady, nie oszuka ich wcale, bo oni z góry
dla niej podniosą swe ceny, aby po wyduszeniu
z nich kilku groszy, powrócić do normal nych
cen. Tak więc tylko napróżno straei taka pani
.
czas, fatygę i swą wymowę ·
J e±eli gospodyni zauważy, że istotnie cena jej
naznac zona je t za wysoką, to zwr0ci na to uwagę swego kupca, a ten bardzo być może, że po
~ciślejszem obrach owaniu , coś dla swego kumlm ana opuści. Uczciw y kupiec am nieraz odbiorców
swych ostrzeg a, że ten i ten artykuł wkrótc e
podnie 'ie się w cenie lub się obniży. Zdarza si~
także i to, że prawdz iwie znająca się na rzeczy
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gospodyni dowodami przekona kupca o naznaczepani domu po głQbokim namyśle nakreśli
niu na jaki towar zawysokich cen, w porównaniu
plan zajęć i ściśle sama przestrzegać go
do innego towaru niemającego takiej wartości.
to i słudzy przyzwyczają się do porządku i
Wogóle jednak trzeba to sobie wytłomaczyć,
ko będzie jak w zegarku.
aby można za małe pieniądze mieć coś i wiele
Niepodobna mi podać najlepszego rozkładu
i w dobrym gatunku. Dla takich osób, co to
su, jaki gospodyni wyznaczyć sobie powinna,
dużo towaru i tanio mieć chcą, w dzisiejszym
to zależy od położenia towarzyskiego jakie
wieku przemysłowym istnieją w samej rzeczy
mujemy, od majątku jaki posiadamy, or1
fabryki, które otwarcie przyznają się do nieprawnawyknień i tym podobnych okolicznośc.i.
dziwości swych produktów. Takiemi są np. fadnoby mi było zresztą wchodzić w
bryki fałszywych brylantów, korali, złota i t. p.
wkraczające w zakres czysto kobiecych
Do oszczędnych sposobów kupowania należy
(jak zamiatanie pokoi, słanie łóżek i t. p.)
kupno za gotówkę. Tylko konieczność, to jest
my zatem w tej materyi ,to tylko, że od
brak gotowych pieniędzy może usprawiedliwić . wstania gospodynI, wiele na ładzie w dom
dobrą gospodynię od brania towarów na kredyt.
pracach zależy. Tam gdzie pani dIugo się
sypia, tam oczywiście i na ranne wstanie
Wprawdzie kupcy i fabrykanci, zagrożeni konkuliczyć nie można. Jeżeli to się dzieje w
rencyą, sami się ofiarują często z kredytem, ale
osoby bardziej wtajemniczone w ducha handlu
i w średniej zamożności domu, to kucharka
i spekulacyi, powinny odrzucić ten rodzaj kupna.
na targ późno i wszystkie produkta co
Najprzód wziąwszy coś od kupca na kredyt, już
i tańsze zastaje już rozebrane. Nawet
u piekarza co większe i lepiej wypieczone już
się jest z nim związanym pomimo woli, powtóre
wybrane. Na każdym kroku sp11wdza .siQ
nie zważa się wtedy już tyle na cenę jaką kupiec
naznacza. Cerra. ta jednak musi być wyższą od
przysłowie, że "kto rano wstaje, temu Pan
daje."
. tej, jakąby się zapłaciło, gdybyśmy brali towar
W ciągu prac dziennych, osobisty dozór i 1
za gotowe pieniądze, bo kupiec dając na rachumykanie powierzonych gospodyni zapasów i li
nek, liczy sobie .procent i pewne w każdym razie
jąeych pieniężną wartość przedmiotów,
ryzyko. Przy braniu towarów na kredyt, naratakże w zakres systemu oszczędności. Ani
żamy się nakoniec na różne niekorzystne dla
żna myśleć o dobrobycie i oszczędności tam,
nas pomyłki i na oszustwa, jakich się dopuścić
mogą zbyt często zmieniające się dziś w slużbie
klucze od spiżarni, piwnicy, strychu, od
kredensu, a nawet koszów z brudną bielizną, n
sługi. Wieleż to już razy zdarzały się wypadki,
znajdą się w rękach pani domu, ale
.
że nieuczciwe sługi braly dla siebie od kupców
lepszej służącej. Im większe jest gospodarstwO
na rachtmek państwa, którzy po odprawieniu ich,
tem ten warunek jest niezbędniejszy. Za każde 1~
już swej krzywdy wynagrodzić nie byli w stanie.
wydawaniem gospodarskich potrzeb, gospod) . ·
Gospodyni. dla której to jest wielkim trudem
przekona się czy zamek i zapasy nie
dobywanie za każdym kupowanym przedmiotem
naruszone; kluczyki zaś, aby co moment nie
swego woreczka, niechże choć co tydzień każe
nęły (umyślnie albo przypadkowo), powinny
podawać sobie rachunki i co tydzień je płaci, bo
osobne na to przeznaczone miejsce w koszyczk,.
tym tylko sposobem uniknie wszelkich mogących
pod zamknięciem. Pieniędzy, jakie ma gospody~
się wydarzyć w takich razach nieporozumień .
sobie powierzone do dyspozycyi, nie należy takz.
Uniknie również przerachowań się i deficytów,
nigdy pozostawiać niezamkniętych w biurku lt~~
które są bardzo łatwe przy braniu towarów na
w komodzie, bo zbytnie zanfanie w wier~O~L
kredyt, nie za gotowe pieniądze.
sług, często gorzkiem opłaca się doświadczenieDl:
Dobry rozkład swych zajęć i swego czasu, zaZresztą "okoliczności robią złodzieja." Gospody
liczyć także trzeba do oszczędności pieniędzy.
ni im więcej zajmuje się sama kasą i zapas l
Nie ma niezawodnie pomyślności w gospodarstwie,
tem też większy może mieć nad niemi nadzór.
gdzie nie ma planu i rozłożenia robót wedlug dni
Wogóle pani domu wchodzić powinna w r.:
i godzin, a nawet i minut, gdzie każdy wstaje
drobniejsze szczegóły tyczące się jej gospodarst~ '~.
i kładzie się spać o której chce godzinie, gdzie
Najmniejszy drobiazg z ubrania, bielizny i poW
sprzątanie, nakrywanie do śniadania, obiadu i kowienia, nie może być zmarnowanym, ale do "I~~;
cyi odbywa się nieregularnie, wedlug fantazyi
ciwego użytku zastosowany. Odpadki z ku" Jl
i humoru paui domu. To w zystko od niej zależy, a jaka jest pani, takie też są i sługi. Jeżeli
pójdą na karmę dla zwierząt, a czego jo..
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tlęta jęść nie chcą, to obrócić należy w nawóz

~a ·ogrodu.

Gdzie w piecach pali się uJ;zewem,
tam powinno się obejść od kupna węgli do samoJaru, bo je można codzien przed paleniem z pieeiw wyjmować i w osobną pakę składać. Najmniejsze szmatki czy to płócienne czy wełniane,
. . popiół i t. p. jeszcze na coś przydać się
Może kto powie, że to są zbyt drobne
~eczy, aby się niemi zajmować, ale nie zapominajmy, że ziarnko do ziarnka, a utworzy się miar~, i że właśnie przestrzeganiem takich drobno·
stek ludzie przychodzą do majątku.
Jednym z największych wydatków w każdem
gp~podarstwie jest niezawodnie kuclmia. Męż
:u zna mający za żonę kobietę osobiście znającą
81ę na kuchni, o wiele taniej dom swój utrzymać
może , Nie zaprzeczy mi nikt zapewne gdy po~iem, że panienka, która umie, przy pomocy
Zwykłej posługi dziewki, obiad i w ogóle jedzenie
1Dlaczne zgotować, już tern samem ma w ręku
Posag. Daleko więcej cenną jest umiejętność
przyrządzania zwykłych potraw, aniżeli owe dziś
tak w modzie popisywanie się z własnym wypie~iem bab, placków, mazlU'ków, pączków, chrustu
·tt. p. ciasteczek i różnych przysmaków. Rozsąd
'~~go lecz ubogiego męzczyznę nie ucieszą, ani
'n ie zachwycą te popisy, bo wie, że to są rzeczy
lawsze zbytkowne i kosztowne. Prawdziwa go~odyni, sławę swą opierać będzie na czemś gruntowniejszem, mianowicie na przyrządzeniu jedzenia codziennego, zwyczajnego, zdrowo i smacznie.
. ~ie zamierzając wdawać się w szczegóły osz,ezędnego prowadzenia kuchni wspomnę tylko, że
lllaczny wydatek na drogie masło i słoninę,
I lIógłby być o wiele zredukowany, gdyby gospodYnie raz się przekonały, że oszczędniej jest kuPOwać mięso tłuste choć cokolwiek droższe, jak
thude ale niby tanie.
J Do oszczędności w gospodarstwie domowem,
należy ochrona i utrzymywanie wszystkich przedj~iotów w dobrym stanie. Nie może być mowy
f, Oszczędności, gdzie pani wychodzi z domu podczas robienia porządków, kiedy sama nie dogląda
\\' czasie mycia i czyszczenia podłóg, okien i t. p.
trzedmiotów, w czasie trzepania sukien, ',v czasie
, 1llnia bielizny, w czasie zwózki do piwnicy wę~U, drzewa, jarzyn warzyw i t. p., i w tern
zystkiem spuszcza się na swoje sługi. Cóż za
~"Yniki z takiego jej zaniedbania? Meble, futra
I ubrania zniszczone są od móli, szyby i porcelana. Potłuczona, bielizna podarta, podłogi gniją od
l. aJe wania ich zbytecznie wodą, a o kradzieży
.~ . ~tkach w jej zapasach dowiaduje się wtedy
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dopiero, kiedy służącajej doniesie, że już pusto wpiwnicy. Jakto, znowu pieniędzy? już wszystko wypotrzebowaliście? pyta się zdziwiona, Nie! taka
gospodyni, nie może być dobrą i oszczędną nazwana.
Prawdziwa oszczędna gospodyni bierze stosowny udział we wszystkich zatrudnieniach do jej
zakresu należących, chociażby dla tego tylko,
aby pokazać sługom, jak się co wykonywać powinno. Na tern też polegają przymioty wykształ
conej kobiety! Kobieta, która nie chce lub nie
może brać udziału w gospodarskich pracach, traci
bardzo wiele i na innych przymiotach każdą
kobietę cechujących, mianowicie na zami10waniu
do porządku, czystości, czynności i na energji
charaktern. Jeżeli się do niczego mieszać nie
chce. i w nic nie wchodzi, to dom jej nawet pod
moralnym względem wiele ucierpieć na tern może.
Za, prawidło zatem możemy przyjąć tę uwagę,
że im więcej gospodyni nawet dohrze się mająca,
powierza obcym rękom wewnętrzne sprawy swego •
domu, tem drożej, wypada utrzymanie tego domu,
tem więcej w nim się spożywa i ekspensuje, tem
więcej się w nim rzeczy psuje i niszczy.
Czy się oszczędnie czy zbytkownie życie prowadziło, to dowodnie wykazać nam może tylko
rachtmkowość. Bez prowadzenia książek rachunkowych gospodarskich, nie może być porządnie
urządzonego domu. Kobiety w ogóle nie lubią
zajmować się podobnemi na pozór nic nie znaczącemi sprawami, ale dobra gospodyni przezwycięży ten swój ,\'stręt i kupi sobie do zapisywania: książeczkę kasową, książeczkę z 1'achunkami
kuchermemi i mały korwtatnik do notowania różnych
wiadomości. Oprócz tego, niezbędną jest w każ
dym znaczniejszym domu lcsiążka inwentarska,
gdzie się będzie zapisywać przychód i rozchód
mebli, sprzętów, bielizny, sreber, ubrali, różnych
kosztowności i przedmiotów zostających pod zawiadywaniem gospodyni. Taki spis inwentarski
w wielu wypadkach i w wielu sporach ze sługa
mi bardzo przydać się może. Nie wymaga się
tu żadnych skomplikowanych i wielkich ksiąg,
ale zwykłych i z pojedynczą rachunkowością.
Prowadząc tak wytrwale rachunki przez cały
rok, wie się w końcu roku czy gospodarstwo
idzie zgodnie i w stosunktl do dochodów lub nie.
W każdym razie nie gospodaruj emy na ślepo
i książki rachunkowe wciąż są dla nas ostrzegaczami życia nad stan i nieświadomej często majątkowej ruiny.
B1'onislaw Ryte
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w krótszem nieco czasie, co zawisło poniekąd
Sztuczne kokosze i skrzynki przewozowe dla pisilo ści piskląt pomieszczonych w skrzyni.
Wiadomą jest rzeczą iż starania około wyPrzestrzeń wolna pomiędzy spodD.·ią oslo
chowu drobiu, nie ograniczają na 'samem wyprokotła a podstawą skrzyni, wy osi na wysoko
dukowanitl piskląt i ;.i;e równie ważnem jest od15 centim. ale może być w miarę potrzeby powi
chowanie wylęgłych, które z wielorakich przyczyn
kszoną, podłożeniem odpowiednich pódstawek n
a najwi~cej z braku starannej kwoki, podpadają
licznej śmiertelności. Sztuczna hodowla wymaga
nogi skrzynki.
zatem bezwarunkowo użycia odpowiednich przySkrzynkę taką umieszcza się w drugiej otwa
tej skrzyni B, której boki zastępują ogrodzen
rządów, zastępujących matkę w pierwszych okrei tworzą jakby podwórka, dla zabawiających s
sach życia piskląt. Przyrządy takie mogą się
jednak przydac i w gospodarstwach drobiowych
piskląt, skoro wyjdą z pod zasłony C. W t
drugiej skrzyni otwory D, W miarę potrzeby z
gdzie prowadzi się wyląg naturalny, gdyż nie każda kwoka staranną
.
suwane lub odsłani;
ne, służą do wypus
bywa matką, a wiele
czania piskląt, 'skol'
• z nich ginie często
już wzmocznią się d
przypadkowo lub skutstatecznie. Spód kotl
kiem choroby, a wtedy
osłania się wewną
pozostają pisklęta bez
l ekką materją welni,1
opieki. .
ną i wyścieła puchen
Przy opisie wodotworząc. we wną tl'
lęgników p.p. Roullier
skrzyni jakby zawie
i Amoult, podaliśmy
szoną nad kurczętaIll
już sposób urządzania
pierzynkę, pod l..rtó
jednocześnie komórek,
służących do przetrzysię tulą i ogrzewi
Fig. 1. Sztuczna kokosza.
niejako pod skrzydłam
mania swieżo wylę
głych piskląt, umieszkwoki.
czanych w wodolęgnikach nad kotlarni. Teraz
Skrzynia używana do przewozu piskląt okazan,
zapoznamy jes~cze że sztucznemi matkami osobno
na Fig-. 2 z zewnątrz, a na Fig. 3, w przekroj
urządzanemi, a zarazem ze skrzynkami clo przewewnętrznym, zaopatrzona jest przykrywą dow(
nie zdejmować się pozwalającą i okienkiem wsn
wozu piskląt służącemi.
wanem, osłoniętem kratką drucianą, przez któr;
Sztuczne kokosze jaką przedstawia Fig. 1 slUadochodzi wewnątrz powietrze. Okienko to w ra
dają się ze skrzynki A, 50 centim. szerokiej, wysozie wielkiego zimna, osłania się zewnątrz firanką
kiej i długiej, która zawiera w górze pomieszczony wewnątrz ogrzewacz czyli kocioł cynkowy,
utwierdzony na podtrzymujących go prętach
żelaznych, a zaopatrzony z wierzchu rurką E,
przeznaczoną do wlewania wody gorącej, kiedy
do wypuszczania ostygłej już wody sluży rurka
F, u spodu kotła przeprowadzona, a wychodząca
na zewnątrz przez otwór w ścianie skrzynki wykląt.
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drążony.

Ogrzewacz wodny umieszczony nad draperjami
udziela ciepła z góry, znajdującym
się pod nim pisklętom i tak samo jak wodolęgniki
pp. Roullier i ArnouIt, wymaga tylko dwa razy
dnia, co dwanaście godzin całkowitego odmieniania
lub dolewania wody gorącej, a wyjątkowo tylko \

płóciennemi,

Fig. 2. Skrzynia do

przewożenia piskląt.

PI
Jpl
.1

aby powstrzymać silny napływ chłodnego wiatru .
Rzadko kiedy by'\\a to jednak potrzebnem, gdyż ~l
nietylko ogrzewacz pomieszczony w skrzyni .,1~
i pi~klęta, same z siebie wywiązujące znac~
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cieplika, zapewniają utrzym anie dostate cznej
" neratur y.
Rozmia ry takiej skrzyn i wynoszą na długość
ść
J centim. na szerokość 38 centim . a ' na wysoko
100
I centim . co wystar cza na pomieszczenie
'kląt. We wnetrz u skrz-yni, jak to uwidoc znia Fig.
mieści się przy jednym boku nad okienkiem
~ć

li

)

l'

an eg o
Ogrzew acz
n może być szklan lub. m e t a l o w Y
Fig. 3.
.
'1 ..
Skrzynia przewoźna wewnątrz.
naJ epIeJ mosIężny;
zaś
jważniejsza
eby był silnie umocowany, nie przepuszczał woi nie podlegał łatwemu stłuczeniu. Jest on
:esżcie wtedy tylko potrzeb nym, jeżeli przewóz
'bywa się w czasie mrozów w oddalone miejsca,
gdy kurcząt jest niewiele. W porze letniej
kiem nawet można obejść się bez niego, gdyż
tedy przeciwnie, głównie chodzi o łatwy przyyw świeżego powiet rza.
Skrzynia ta zaopatrzoną jest wreszcie skośnie

"~ wyma g

ep ła.

li;

.s

Aby uniknąć zanieczyszczenia pokarmu, ciasto
dosyć tęgie umieszcza się na pieńku od 10 do 12
centim. wysokim, wokoło wbiteg o wpośrodku kołe
czka, jak to wyobraża Fig. 4. W ten sposób zapewnia się pisklętom dowolne
używanie pokarmu, llostate cznie
zabezpieczonego od zanieczyszczenia zadept ywaniem i odchodami, jak to bywa w razie podawan ia w naczyniach w które
-

" podwyższenia
:rzym ania . dłuższy

n
,
z

jęczmiennej.

·zewacz .A, napeł
ony w miarę potrze-gorącą wod;r,": ce-

a
~

ki jęczmiennej zarobionej z mlekiem, albo też dobrze ugotowany ryż pomies zany z mlekiem zsiadłem, a przy tern od czasu do czasu polewkę z cebuli.
Dobrze jest pokarmy te podawać naprze mian, chociaż głównem pożywieniem ma być ciasto z mąki

Fig. 4.

Karmnik dla piskląt

en

czenia.
Tak żywione pisklęta utrzymuj~~ się zdrowo
i prędko rosną, co jest z wielu względów bardzo
pożądanem. *)
Oena piskląt we Francy i, stosownie do pory
roku i do rasy bywa rozmaitą. Za zwycza jne
i mięszańce, płacą od 45 do 70 fr. a czystej rasy
hottdan po 100 frankó w za sto.

fUD ,stawioną ramą, obitą luźno lekką matelją weł
i
Ó 'Iną, po nad którą pozostała część górna skrzyn

(

3,J1l

an,
'oj

Vi

rsn
;ór;
ra

Iką

pełnia się

chodzić mogą·

Napoju nie daje się pisklę
tom wcześniej aż dopiero pa upływie trzech lub
czterec h dni, a ten składa się ze św ieżej wody
w braku mleka, albowiem to ostatni e jest więcej
pożądane, jako równocześnie pożywiające i wpły
wające na białość mięsa. Tutaj również zwraca
się uwagę, aby napój umieszczać w pewnej wyso_
kości nad ziemią, niedopuszczając tern zanieczysz-

r

;r
vie

w

puchem utrzymujący.n ciepło.

W przyrządzie tym mogą być bezpiecznie wy-

lane pisklęta w daleką droge zaraz po wylę:ęciu, jak tylko oschną.
nikach, prawodolęg
w
ch
Zywienie piskll!t wylęgły
sie w ten
odbywa
\kowan e przez pp. ArnonI t,
Osób, że w pierws zych dwóch dniach daje się
łeb pokruszony zwilgocony winem. Skrapi anie
usi być jednak umiark owane, a wtedy służy do,ze jako środek wzmaczniający, w nadmiarze zaś
Yte rozgrze wa zbyt silnie i może być szkodliwe.
~eciego dnia daje się im podrobione ciasto z mą-

Opisane tu przyrządy do sztucznego wylęgu i hodowania
we Francyi: Sztuczna kokosza na 50 sztuk piskląt
70 franków, a na 100 piskląt 90 franków. Skrzynka do przewozu na 25 piskląt 10 tr. na 50 piskląt 15 fr. a na 100 pisce 100 jaj
kląt 20 frauków . Wodolęgniki pp. Arn oult mieszczą
franków.
160
120 fr. a pomieszczające 220 jaj,
(*

kosztują

ZUŻYTKOWANIE OWOCÓW.
SUSZENIE OWOCÓW (d. c. n.)

Przenośna suszarnia do owoców. Zapozn awszy
z prawidłowem urządzeniem stałej sutru. przednio
I'ni do owoców, tutaj poznam y się jeszcze
dyż
ną, przedstawioną na rysunk u
.,1.~ ,s~ zarnią przenoś
), jaka z wszelk ich tego rodzaju przyrządów
.Ma się naj praktyczniejszą i zjednała sobie

I

powszechne wzięcie. Oprócz prędkiego dosusza
nia się w niej owoców, przeds tawia ona jeszcze
tę ważną dogodność, że daje się łatwo przenosi<:
i gdzie trzeba ustawić. :Może więc być zakupy waną wspólnym kosztem sąsiadujących wlaścicie
lek sadów, do kolejnego w miarę potrzeb y użyt-
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kowania, albo też na wyłączne zapotrzebowanie
jednego właściciela. Dla tego nawet wyrabiana
bywa w dwóch wielkościach, z których jedna
większą jest o półtora raza od drugiej, a mimoto
w równym cz:" sie tak samo szybko wysusza.
Suszarnia ta składa się z 2-ch części, jakoto :
ze skrzyni paleniskowej i ze skrzyni sus~arnianej
gdzie pomieszczone są lasy. Wyszczególnia się
zaś tern osobliwem urządzeniem, że ciepło z przyrządu ogrzewającego, czyli z piecyka, przechodzi
między dwoma ścianami, a dostawszy się do góry,
znów przepływa ku dołowi pomiędzy lasami i odchodzi dopiero na zewnątrz otworem l, znajdują
cym się u samego dołu drzwiczek. Wydostające
się z tego otworu powietrze podczas sU3zenia,
jest tak dalece nasycone parnjącą z owoców wilgocią, że przystawiwszy rękę, zaraz takowa staje się mokrą.
Piecyk A, ustawiony jest
na czterech nóżkach żelaz
nych 40 centim. wysokich
i silnie umocowanych, które
podtrzymują
cały
piecyk
zrobiony z grubej blachy

i z wierzchu, a od przodu zamyka się drew' p.rze
nemi drzwiczkami obitemi zewnątrz blachą %f :ł ollU
ną. Wysokość suszarni od d do e, wynos! ~ilne
centim. szerokość od b do d 60 centim. Pu woro
przestrzeń między podwójnemi zewnętrznemi, a
IlE
wnętrznemi ścianami suszarni wynosi 4 cłJi- ' lS~
i ta stale zamknięta od spodu,jest albo zupel wsze
pustą, albo też wypełnia się matel'jałem bę 3 gOI
cym złym przewodnikiem cjepła, jak popiol 'e się
sproszkowanemi węglami i t. p. chociaż samo ~pOdl
ko powietrze znajdujące się międzj( ścianami, ia ~
już dostatecznie wystarczającym złym prze" eszc
nikiem ciepła. Wewnątrz z dwóch przeciwlegI wo~
stron, urządzone są podsuwki z prętów żelazn
rak
3 centim. od ścian oddalone, na których ws
omi
rają się wsuwane ramy lasowe.
Lasy wraz z ramami w liczbie 6-ciu; każ d
centim. szeroka, a 74 centim. długa, zajm .
,
l te l
ogółem 21 stop kwac n
k'
.
wych przestrzem, 'tora, nm
+-,.
'
•
•
t Wj1' . J"bo.
przes~l'zen me Jes
dzie ~ielką, ~l~ wyn. .}s~
dza SIę to pospIesznem
suszaniem, gdyż w k
szym o połowę czasie
żelaznej. Wewnątrz składa
y!
susza się owoc, anr
się: z paleniska k, które jest
w każdej innej SUSZLl
20 centim. szeroką, 18 cena. tern samem J. ednak
tim. wysoką czworograniaia J'
osiąga się rezultat w jedn
stą skrzynią, zaopatrzoną
astł
cza.sie. Boczne listwy
w spodzie zrustem i popielczające lasy, są z bi, ię d
nikiem. Tutaj to rozpala
blachy,
spód zaś skł aż
się ogień, a zamiast drzwisiatka
z
drutu żelazu OJ
czek zamyka się z,asuwką.
pociągniętego cyną. Wo aja.
W końcu paleniska rozchoprzestrzeń między las ię
dzi się dym dwoma 8 cent.
wynosi 3 1/ 2 centim. odd, ta]
szerokiemi rurami na lewo
nia. N a wierzchu susza u
i na prawo przy m, zkąd
Fig. 1. Suszamia przenośna.
pod j, umieszczona jest r łal
dwoma rurami przechodzi
zgięta jak na rysunku, pl ej
ku a i e, i znów zwraca się
chodząca przez obie ściauy pokrycia i zaopatl
dwoma rurami umieszczonemi nad pierwszemi,
na
w końcu klapą, którą otwiera się po wIo że 'O)
poczem łączy się w jednej 12 centim. szerokiej
do
suszarni
świeżego owocu, aby silnie wyw;Q 'l'el
rurze głównej g, która jest właściwym kominem.
jąca się początkowo para odchodzić mogla;
Piecyk ten zaopatrzony jest nadto zasuwaneJlli,
zaś klapę tę zamyka się·
w miarę potrzeby z obu stron umieszczonemi
Powietrze wchodzące przez otwór h, a ob· .x·,..
otworami h, które mają 6 centim. wysokości, a 17
pomiędzy rurami paleniska, przechodzi ID,,!: .;
centim. długości. Otworami temi nieustannie
ścianami najpierw ku górze, zkąd przeciskająC
podczas suszenia przypływa suche powietrze z zemiędzy lasy wydostaje się z suszarni na zewn,\
wnątrz, a przechodząc między r(lzpalonemi rurami
nasycone już wilgocią przez otwór l, w spod
silnie się ogrzewa i w takim stanie dostaje się
do suszarni, wywierając skuteczny wpływ na pręd
drzwiczek umipszczony.
d . r
~
W szuszarni tej swieży owoc ukła a SIę z
kie wysuszenie owoców. .
na lasach najniszych, a więcej już przesu
Suszarnia ustawiona na piecyku, daje się w rana wyższych, gdyż w ten spo ób nie dopuszcZ ' fi
zie potrzeby zdejmować. Składa się zaś z dna
zawilgocenia cokolwiek przeschniętego jliŻ o'" 6"
blaszanego, z podwójnych ścian z trzech stron
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--------------------------------------------------------------------------------p,rzez sWIezy. Urządzenie tu zastosowane nie
i 85 centim. długiej, wewnątrz przedzielonej na

! .I opuszcza bowiem parowania ku górze, skutkiem
SI ilnego prądu gorącego powietrza z góry ku ot:>u worowi l przeciągającego.
fL
Ile świeżego zupełnie owocu można jednorazowo
~ , lSZyĆ, tego stale oznaczyć nie można, gdyż za,ei wsze prawie postępuje się w ten sposób, że po
b ę 3 godzinach suszenia na wpół przesuszony zsypuo! 'e się razem na lasy ustawione w górze, a natomiast
o · podnie zapeł.l, ia się 'Całkiem
3" eszcze świeżym
gl wocem.
;u
N a korzyść

vs

dwie równe części i zawierającej w każdej poło
wie po 4 szufladek czyli las ze spodem z plecionki
trzcinowej, umieszczonych na podsuwkach utwierdzonych w ścianach bocznych, tak aby lasy dowolnie wsuwać i wysuwać się dały.
Fig, 2 przedstawia tak urządzoną suszarnię
w jednej połowie pod a zakrytą jak być powinna,
a w drugiej połowie pod b odkrytą, aby uwidocznić wewnętrz

ne jej
nie.

urządze

Ponieważ pod
suszarniami tego rodzaju zazwyczaj nie pali
się o s o b l i w i e,
ale ustawia się
j e na zwyczajnych blachach
kuchennych po
odgotowaiu obiadu lub kolacyi, użytkując

raktyczności

omienionej suzarni
dodam tu
:d,
jOl ' •
:lr' Le l cz~res~e,.
.
magaJą w mej
o] a r ~od:ł;in czasu
'n'
'
. j zupełnego

.Jsuszenia, poFig. 2. Suszarnia kuchenna.
Tajane jabłka
restki ciepła, albo też i podtrzymując dłużej
do 8 godzin, a gruszki i śliwki 12 godzin.
w tym celu ogień, w skrzyniach tych nie daje się
ysuszony c.woc przedstawia się nadto bardzo
więc dna, aby ciepło z blachy skuteczniej przeowabnie i jest bardzo smaczny. *)
nikać mogło.
Można też użyć tej samej suszarni do suszel,V górnej przykrywie każdy oddział zaopatruje
edn ia jarzyn tak liściastych jak i głąbiastych, które
się trzema otworami służącemi do odprowadzania
f
astępnie sprasowane, bardzo długo przechować
wilgotnej pary. Z przodn zaopatruje się skrzynie
bi, ię dają na zaprowidowanie spiżarni lub na spl'zedrzwiczkami szczelnie pszystającemi.
skI' aż do miast.
Skrzynię taką zapobiegając zetleniu drzewa
lzn Chcąc się zaopatrzyć w suszone owoce zaspadotykającego rozpalonej blachy, umieszcza
wprost
Wo ajając jedynie potrzeby domowe, można obejść
się w pewnej wysokości na blasze kuchennej na
las ię przyrządzeniem jeszcze więcej pojedynczej
podstawkach lub też ulepia się podstawę z mieszaIdd, tańszej suszarni, dającej się przygotować na miejniny złożonej: z gliny, popiołu i miału ceglanego,
sza u w każdem gospodarstwie. Suszarnia taka
zarobionych na ciasto z wodą· Blachę zaś w rast r adać się może .poprostu ze skrzynki drewniazie silniejszego palenia pokrywa się warstwą pial, pl ej 40 centim. wysokiej, 80 centim. szerokiej
Jat!
sku, regulującego i dłużej utrzymującego gorąco.
toże
W ten sposób można też niewielkim kosztem
") Suszarnia taka zupełnie kompletna mniejsza, kosztuje 120
Wi o
zaopatrzyć
spiżarnie w dobre i smaczne owoce
·p~k, a większa 170 marek i dostać jej można po t ej cenie
suszone.
(d. c. n')
' 'ttologicznym zakładzie ogrodnicznym w Reut1ingen.

g.

m~'l:

LjąC

'X'N

"

wu ą

R Y B A C l' \V O.

,pod

J E S lOT R.

'?,o' ć obficie od kilku tygodni dostarczany W tytń
na nasze targi, jesiotr (accipenser) zalicza
;u
fi
u
nas do ryb wędrownych. Poławia się
:cz'
o'" ównie w Wiśle, chociaż w. swych corocznych

wę(lr6wkach odbywanych gromadnie

w mIeSIącu

maju i czerwcu z morza Baltyckiego, zachodzi
czasami przez kanał Bydgoski do Warty i illnych rzek wpływających do Wisły, jak Pilicy lub
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:Sanu, a nawet Narwi i Bugu. Rybacy utrzymują, iż jesiotry wychodzą z Baltyku płynąc w górę Wisły dla odbycia pielgrzymki do Krakowa
i polizania pod Skałką kamienia świętego Stanisława, właściwie zaś na tarlisko i złożenie ikry
w dogodnych na ten cel miejscach.
Że zaś często zmienia się kierunek koryta
Wisły, więc i tarliska jego są niestałe, głównie
jednakże odbywa się to pomiędzy Puławami
a Zawichostem, gdzie w mule na dnie rzeki tu
się znajdującym, żyje znaczna ilość owadów i robaków służących mu na pożywienie.
Miejscowości w której corocznie jesiotry odbywają swe tarliska są: naprzeciw Wólki Profeckiej, poniżej Nowej Aleksandryi (Puław). Dalej
w górę rzeki poniżej Zastowa, Kępy Ohoteckiej
i Kaliszan są także stałe ich tarliska; naj obfitsze
jędnak pod Kępą Ohotecką. Pod Zawichostem
również trą się obficie, lecz tarliska swe często
zmieniają, czasem bowiem trą się pod samem
miasteczkiem, w innych latach poniżej miasta
naprzeciw J aniszewa, albo też powyżej pod Winiarami. Od Zhwichostu do Granicy nigdzie się
już nie zatrzymują, lecz przechodzą gromadkami
pod Kraków, Sanem zaś dochodzą aż do Przemyśla.

Poławiają je obficie nietylko na tarliskach, ale
na całej rozciągłości rzeki, za pomocą przyrządu
zwanego folą. Jesiotr ma zwyczaj stawać pionowo i w takiej postawie wznosić się do polowy
nad poziom wody, przez co zdradza swą obecność
i daje hasło rybakom do rozpoczęcia połowu.
Fola jestto sieć czworoboczna z dość grubego
szpagatu, na dwóch kijach obsadzona. Dwóch
ludzi siada na czółno z których jeden kieruje
statkiem, a drugi stojąc na przodzie trzyma za
kije spodem rozszerzoną folę . Do sieci przywią
zany jest jeden koniec szpagatu, którego drugi
koniec ma założony rybak na palcu. W ten sposób urządzoną sieć kiedy ryba trąci, a szpagat
drgnie na palcu, natenczas szybko składa się kije i folę zamkniętą z jesiotrem wyciąga z wody.
Łowienie zwyczajnym włokiem rzadko się kiedy
udaje i dla tego niewiele jest używanym do ich
połowu.

We

wrześniu

nigdzie

po

ukończonem

tarle, nie zatrzydo morza
nie wiele łowią. W ciągu jednakże tego czasu
liczni rybacy, osiedleni nad brzegami Wisły, ło mują się

długo,

a

wracających

wią

ich rocznie do kilku tysięcy sztuk; cena też
jesiotra świeżego w tej porze w Warszawie by·
wa nader rozmaitą, co zależy od większej lub n
mniejszej dostawy, tak dalece, że płacą za fun
od 10 do 50 kopiejek.
Mięso jesiotra jest smaczne, odznacza się tern
że nie ma ości, tylko chrząstki, a nieporównanie
Jest smaczniejszem im dłużej żyła ryba w słod· ran
kiej wodzie, gdyż złowione w morzu wcale się ID
'e
nieodznaczają dobrocią mięsa, Nadto samiec wydaje lepsze i delikatniejsze mięso, Przyrządza zen
che
się zwykle jako pieczony, gotowany lub marynowany, wedle poniższych sposobów.
1. Jesiotr pieczony. Dzwona oczyszczone i
solone, skropić lekkim octem, po godzinie zatknąl
na rożen lub szpagatem do niego przywiązai
i piec na mocnym ogniu, jak zająca, polewaj ą
z początku masłem na wpół z octem, a nakonie
kwaśną śmietaną. Skoro się zaczyna rumienić egl
obsypać bułką tartą lub mąką, zrumienić, prze dZE
cedzić sos ściekający i zagotować w tygielku ej
Niektórzy szpikują go jeszcze świeżą słoninką
przez co nabywa nierównie lepszego smaku. Je
siotr tak upieczony podaje się na stół z sałat: n'
zieloną lub z surowej kapusty. Pieczeń ta podr
na na zimno z octem i oliwą, jeszcze lepsz)
odznacza się smakiem. Można go również w te
sam sposób udusić w brytfannie_
2. Jesiotr gotowany. Dziś na jutro nasolić jesio
tra, obłożyć dobrze koprem, do gotowania poknl
jać go w długie kawałki, nalać smakiem wygoto
wanym z włoszczyzny i gotować do miękkośc
Zrobić zasmażkę z łyżki masła i z łyżki mąki po
tern wsypać sporo kopru siekanego, trochę pieprzU
parę łyżek kwaśnej śmietany, sok z 'połowy cytryn)
bez pestek, dolać trochę sosu od jesiotra, zagoto
wać kilka razy, włożyć rybę na połmisek i pol.
sosem.
3. Jesiotr marynowany. Po sprawieniu jesiotra je
pokrajać i nasolić prażoną solą na półtrzeciej g łS~
U go t owac' octu l ekk'lego na poł
'U
l·
1).]
dzmy.
z W·
•
'O l
francuzkiem i wsypać pokraianej włoszczyzny, ' ,
~
~c
buli, dodać pieprzu, angielskiego ziela, bobko',, a
we go liścia, majeranku, bazyliki, kilka listko
l
szałwji, a gdy się to podgotuje z godŹinę, włoż)'
, oc
niepłókane ryby i gotować nie więcej jak P
godziny, potem wyjąć, ułożyć pocięte kawal I~
w słoju bądź glinianym, bądź szklannym. 5m B 'Ił
zaś wygotować je~zcze lepiej, ostudzić i prz
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też

by.
lub

un

mn
mie
tod.
się

wy.
,dza

~no.

Izony wlać na rybę, dolewając tęgiego octu
egotowanego lla wierzch. Tak samo robi się
nież marynata z węgorza.
Kawior. Z ikry której samica zawiera niekiedy
sobie do dwóch centnarów, przysposabia się zna)owszechnie kawior w sposób nastęlmjący:
ydobytą ikrę z jesiotra oczyszcza się jaknajl'anniej z wszelkich błon, żył i trzewiów, pofi za pomocą sit drucianych, ziarnuje, przepló'e w wodzie zimnej kilka razy dla usunięcia
zelkich nieczystości i nasala zwyczajną solą
chenną· W ten sposób przyrządzają kawior
kańcy nadbrzeżnych okolic Wolgi, Donu,

219

Dniepru, którym prowadzą handel w tak obszernych rozmiarach, jak również marynowanem, solonem lub suszonem mięsem jesiotra, poławiając
go w znacznych ilościach w czasie podróży wiosennych odbywanych z morza Czarnego i Kaspijskiego.
W podobny sposób można również na użytek
domowy wyrabiać kawior z ikry karpi.
Z pęcherza pławneg'o wyrabia się jeszcze karug mający zastosowanie nietylko w kuchni, ale
również do sklejania przedmiotów drobnych a delikatnych. na wyrób plasterka angielskiego, na
klej ustny (Mundleim) i t. p.
K.

:ną l

~za c

PRZYPRAWY KUCHENNE I ZAPASY SPIŻARNIANE.
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itkó
łoży
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egumina letnia. Łatwy i smaczny sposób spodzenia leguminy, przy nadchodzącej porze poek ośmielam się podać czytelniczkom "Gospoi." "ł łyżkę masła, trze się na pianę dodajac
'ednemn 6 żółtek, a w końcu 1 całe jaje, pon nalewa się 6 iiliżanek dużych mleka letniel i 1 i \/ 2 filiżanki drożdży (7 dekagramów)
'2
iiliżanki kartofli utartych na tarce (można
'j kartoflanej lecz to nadto delikatne) i mąki
nicznej 6 filiżanek lub więcej i postawić
ieple. Gdy podrośnie dać soli, cukru i mąki
ile trzeba na bułki. Potem wyrabia się
czki małe lub zwykłe bułki i jak zwykle
ze. Chcąc mieć leguminę, kraje się grzanki,
za w mleku i smaży na maśle. Ułożywszy
PÓłmiSku, rozciera się poziomki ze śmietanką
.krem, p!zeciska przez sito i tą marmoladą
rzadką, oblewa grzanki. Grzanki można
-; i ze zwykłej bułki, lecz trzeba kartofli domie" gdyż wtedy są najlepsze. Legumina taka
je się na zimno.
łsola na sałatę użyła. Młoda fasolka zwykłego
~ku, zrywa się jak tylko zaczynają ziarnka
?l'IllOwać, ocżyszcza i soli tro chę; po kilku
~ach obmywa się czysto zimną wodą i wrzua gorący syrop (l część cukru na 2 części
1\/ 2 fasoli). Po ostudzeniu, gotuje się osoOcet z korzeniami i gorący wlewa się do
a z fasolą. Fasolka taka daj e si ę do sałat
I'tofli, selerów, kapusty i t. p. używanych
e do pieczystego.
>

i

Konfitury do ciast.
Niektórzy bardzo wiele
konfitur używają do placków i strucli, albo też
do codziennych rogalków, co przyznać trzeba, nie
złem jest przyzwyczajeniem, szczególnie dla podniebienia gastronomów, ale też zaprz eczyć niepodobna, jakoby ten zwyczaj nie był kosztowny
i dużo zapasów zużywający. Dla tego dla lubowników przekładańców z konfiturami, podaję tani
sposób konfitur do ciast, które jakkolwiek nie
ładnie wyglądają, W drożdżowem lub kruchem
cieście doskonale smakują.
Bierze się czereśni słodkich oczyszczonych
z pestek i obmytych wodą 1 kilogram (waży się
bez pestek) układa na półmisku lub salaterce
przesypując warstwami cukrem miałkim; tak samo układa się na nie ] kilogram wiśni oczyszczonych i opłókanych i przesypuje cukrem, w kOl'lcn daje się 1 kilogram malin oczyszczonych
i opsypuje zwierzchu cukrem; na 3 kilogramy powyżej wymienionych owoców daje się tylko 1 lub
l tj~ kilograma cukru. Po kilku godzinach zlewa
się powstały z owoców sok, dodaje się trochę
cukru (którego należy od prze~ypywania zostawić)
i gotuje na ogniu miernym. Gdy się nieco wyszumuje, wrzuca się ową masQ owocową d(lsyć OStl;OŻ
nie, chociaż bowiem rozgotowanie tejż e jest nieuchronnem, lepiej jest niektóre owoce zachować
w całości; od mieszania wstrzymać się potrzeba,
wtrzęsając tylko naczyniem lub pociskując łyżką.
Konfitnra taka długo konserw ować się nie da,
jednak letnie miesiące przetrwa, co jest dla go-

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

220
spodyń ważnem,

GOSPODYNI WIEJSKA.

albowiem inne konfitury zachować
mogą, zastąpiwszy je tanią, łatwą i dobrą·
Napój z czarnych jagód. Jagody czarne, zwane
w niektórych okolicach czernicami, ożynami, borówkami, pojawiają się w sierpniu około wrzosowisk, na karłowatych krzakach kolącycb, w kształ
cie malin. Użytek z nich jest mało znany, jednakże lubo może nie zbyt eleganckie, w domu
są potrzebne i zastąpić mogą konfitury i kompoty,
a surowe dla lubowników są prawdziwym przysmakiem. Najmniej znany jest wyborny napój,
który łatwo sporządzić w następny sposób: 2 kilogramy najmniej, czarnych jagód, oczyszczonych
i obmytych, wkłada się do dużego szklannego
słoja, na co daje się l i 1
/ 2 lub 2 kilogramy
miodu praśnego i stawia na słońcu obwiązując
pęcherzem. Po 6 tygodniach zlewa się miód do
butelek, z czego otrzymuje się doskonały napój,
który przechowany w piwnicy nabiera tęgości
i zczasem miód do picia przewyższyć może, szczególnie dla tych, którzy korzeni nie znoszą.
J . D . . . .. a.
Szypawka czyli napój m u suj ~cy. Cztery sztofy
(sztof trzyma pięć kwaterek) przegotowanej i ostudzonej wody, pół sztofa spirytusu lub rumu, wlać
do butli, wsypać do tego cztery funty jagód jakich się podoba (tylko świeżych i dobrze dojrzałych) postawić na słońcu na piętnaście dni, po
tern przecedzić, dodać cukru trzy funty, przepuś 
cić przez watę, pozlewać w butelki, zakorkować
dobrze, obwiązać płóciennemi gałgankami, bo może
wysadzić korki, wynieść do piwnicy i nie używać
przez 12 tygodni.
P.rzechowanie kopru zielonego przez zim ę. Koper
młody nie przerosły zrywać, poobrywać korzonki,
kłaść w polewany gam czek i solić po trochu
i znów koper i sól, upychać dobrze, przykryć
denkiem i kamieniem przycisnąć. Jak się uleży
znów dokładać aż będzie pełen garnczek, ale
trzeba każdy raz dorywać świeżego, bo jak koper postoi dni kilkll. to zupełnie traci zapach.
Tym sposobem przechowany koper, jest zupełnie
jak świeży i bardzo dobrego smaku dodaje zupom.
Tak s~mo się soli natka z pietruszki i selerów,
wtenczas kiedy się wykopuje na zimę, trzeba
obrywać środkowe drobniejsze listki -i solić.
Koper trzeba przez lato trzymać w zimnem
miejscu, i czasem rio niego zajrz e ć czy s ię nie psuje;
w takim l'~~e ten co o ' lizgł żdjąć z wierzchu,

dołożyć świeżym

i lepiej posolić.
.nie zasiewać koper do solenia w
sierpnia, a. solić we wrześniu.
Kwaszenie ogórków lałem , jest prawie każdej
spodyni wiadome i każda też według swego spoo
przyrządza. Mimo to podam sposób bardzo
brego i prędkiego ukwaszenia. Ogórki wyp
kać, pościnać z obydwóch stron końce, włożyć
spód w jakie naczynie kopru zielonego, liś ci
śniowych, wsypać ogórki, wrzucić kilka ząb'
czosnku, parę cebul ze szczypiórkiem i z wien"
znów kopru i liści, poczem nalać letnią osoloną
dą, tylko nie nadto słoną bo się smak zeps.
Postawione w dobrem cieple na wieczór,
gą już być ogórki na drugi dzień na obiad do.
nałe, na wpół ukwaszone, a tylko przed danieli,
stół trzeba na parę godzin postawić w
miejscu ażeby ostygły.
Kwaszenie ogórków na zi m ę . Wybrać
zielonych, nie wielkich półkorca i wsypać w bal;.
osobno w kociołek wlać 4 wiadra wody, wsypac
funty soli, zagotować i tym ukropem ' s
ogórki w balji. Gdy tak postoją do drugiego
na drugi dzień zlać ropę do kociołka,
tować i drugi raz zparzyć, pozostawiając
do drugiego dnia. · JuŻ zawczasu powinny
przygotowane baryłki, nabite, wymoczone,
rzone, czyste, z dnem na wierzch do
odpowiednio przysposobionem. Na spód dn~
ryłki

włożyć

liści

wiśniowych,

kopru, rzucać ogórki warstwami, przekładać
liśćmi dodając obranego czosnku i gorczyC?
chą czasem posypać. Kto ma astragan kłaść ga.
zkami, a można dodać liści i z włoskiego orz el
lub z winogron. Tem wszystkiem przekładając,
łożyć pełno ogórków na wierzch, znów n
ziela i kazać zabić denkiem; jeżeli jest
w baryłkach, to przez takowy wlewać ropę
pełno i zaszpuntować, a jeśli nie ma to przekrę
dziurę i przez lejek nalać ropą pełno, zrobić
łek i zabić, zaraz postawić na lodzie, a kto
wni nie ma, to zatopić w wodzie gdzie słońce
dochodzi. Gdy i to trudno, to postawić VI
unej piwnicy (lochu), byle tylko nie w mo~r
bo obręcze będą pękać, i przewracać raz na j'
to na drugie dno. Baryłki do ogórków nie
winny być większe nad 8 garncy, a czem mIl
sze tem lepsze, bo ogórki nie zwietrzeją jak
dą dobyte.
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Drugi sposób. Świeże ogórki tak samo się prze'ą w baryłce, tylko w miejsce gorczycy mododać trochę tureckiego pieprzu postrzyżo 
;0w kawałki, co bardzo dobry smak sprawia j
'in zabić denkiem i odrazu sparzyć w balejąc ropę gorącą pr~ez otwór. Wreszcie zai wynieść na chłód.
Trzeci sposób. Dodać do ropy: (ua baryłkę ośmio 
~ową) butelkę wódki i 15 gran ałunu tlnczo"~ i zaparzyć już w baryłce.
Korniszony. Przy końcu lata, kiedy jeszcze nieprzynu'ozków, wybiera się maleńkie ogóreczki
'!ości wiele potrzeba, ociera je z ziemi i wsy', do naczynia porcelanowego lub dre'wnianego.
,f
It~m zagotować octu ilość odpowiednią z soląi tern
, ogórki aby tak stały póki nie ostygną.
z agotować w. drugim garnuszku mooctu z korzeniami, to jest: z pieprzem zwyangielskiem zielem i liśćmi oobkowymi,
korniszony przez przetak, obetrzeć je .
płótnem, wsypać w słoiki, dorzucając obraząbków czosnku, kilka listków astragallll
.ieprzu tureckiego, nałożyć pełno, nalać tym
~m z korzeniami gdy dobrze wystygnie i zawią papierem. Jeżeli ocet jest dobry mocny, to
korniszony nigdy się nie psują, a jeśli słaby
pleśnieć, natenczas trzeba zlać ten ocet,
nalać drugim przegotowanym z korzeniami.
I którym się ogórki sparzały, można użyć do
w gotowanych.
Rządne gospodynie powinny sobie przygo.lć poddostatkiem octu dobrego mocnego, aby
kupować, a mieć z czem przyrządzać różne
~Ynaty latem na zimowe zapasy, a to w sposób

2:H

wielkości

tak wysoko, dopóki się palcem troszeczkę nie dostanie. Następnie nasmarować arkusz
szarej bibuły grubo miodem, zwinąć i wloży Ćj
na trzygarcową baryłkę wsypać nadto Ih funta
kremotartary, zakleić szmatką otwór i postawić
w cL ple; po upływie dwunastu tygodni ocet już
dobry, ale czem dłużej stać będzie, tem będzie lepszy. Do użytkll nie można brać z baryłki dopóki
nie jest zupełnie dobry. Przed użyciem należy
ściągnąć lewarem w inne naczynie, tylko ostrożnie aby osadu nie naruszać, poczem znów dorobić
wlewając wody i wódki ile trzeba i łyżkę miodu.
Bibułę i kremotart.arę dodaje się na pocz(~tkuJ
a dorabiając już nie trzeba.
Kaparki. Ten kto już nie ma korniszonów na
lato, to dobrze jest wiosną urządzić sobie kaparki,
które do sosów miejsce korniszonów wybornie zastępują. Zbiera się na to pącbkijeszcze niel'ozkwitających łotoci (kwiatu) co po łąkach i rowach żół
to kwitnie, oczyszcza się z listków i ogonków,
parzy octem ze solą i dalej postępuje się tak jak
z korniszonami, tylko nie trzeba dodawać pieprzu
tureckiego ani astraganu.
Kalafjory. Jarzynę tę podaje się na stół dwoma
sposobami. Po obraniu i dobrem przejrzeniu aby
nie było gąsienic, gotuje się w osolonej wodzie
do miękko ' ci i odcedzone dobrze z wody, oblewa
się masłem przesmażonem z bułeczką; albo tak
samo ugotowane polewają się sosem szodonowym,
ktÓł'y tak się robi: do kwaterki wina stoło 
wego dolać trzecią część wody, zagotować, ubić 4
żóltka z trzema łyżeczkami cukru, zaparzyć tern
winem mieszając. Jeśliby sos nie był dość gęsty,
to postawić na chwilkę na ogniu ciągle mieszając
aby się nie zwarzył, i polać tern kalafiory.
Ze. Ro . ... a.

.1

\tziąść wody zwyczajnej zimnej 7 kwart, a 1
;rtę wódki i wlać do baryłki jakiej ~ię podoba

KORESPONDENCJA.
'y tając "Gospodymę Wiejską"

najpierw bardzo przyjemne-

~oznalem wrażenia na myśl, ze wr~szcitl i u nas zwrócono
·1>łiększ ą uwagę na tak ważną gałęź go podarczą, jaką
>lstawia rzeczywiście gospodarstwo domowe. Przecież, po.
sobie i nasze Panie przyłożą się do dobrobytu kraju,
'1 CZas ubl)żąc go tylko miljouami corocznie wysylanemi za-

I

granicę na błys kotki i różnorodn e z przeproszeniem gaJrr~nki,
a inaczej tak zwane koronki , aksamity i naj rozmaitsze stroje.
Tak uradowanemu zaraz też mnóstwo nasuwało s ię projektów.
z któremi nosząc się po bulwarach, więcej już zwracałem uwagę na przedmioty, które mogły mieć jakikolwiek związek z gosporlarstwem domowem. Prz ec hodząc obok targowicy na pro -
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dukta spożywcze, czyli obok tak ZWaIJej halli, wstąpilem też
niebawem, aby przypatrzyć się jak się to tu odbywa w tern
olbrzymiem mieście, liczącem na miljony i to wybredniejszych
niż gdzieindziej konsumentów. Otóż odrazu uderzony zostałem
wzorowym por:ądkiem w rozmieszczeniu różnorodnych artykułów spożywczych, a następnie czystością, i dobrocią, produktów,
które jak np. ser i masło, dwa główn e artykuły nabiałowe, nic
prawie nie pozosta}Viały do życzenia. .Za:raz jednak przypomniawszy sobie podvbną, targowicę za Zelazną, bramą, w Warszawie. pomyślałem sobie, jakaż to ogromna różnica, jakżeż to
wiele potrzeba jeszcze starań aby produkta nasze skutecznie
z tutejszemi konkurować mogły. Mimoto nie straciłem nadziei
o możliwości , tern bardziej że w dobre chęci naszych gospodyń
już uwierzyłem, a o zdolnościach za wsze jaknajlepsze noszę
przekonanie.
Przy' dzisiejszych komunikacjach kolejowych, dawno już nawet należalo pomyśleć o wyrobieniu sobie dróg zbytu na prodnkta spożywcze, jeźli nie na targach paryzkich to na londyń
skich, gdzie jeszcze kolosalniejsza konsumcja pewny i staly
zapewnia odbyt. Nadewszystko zaś poźądan emi tam będą,
wszelkie produkta nabiałowe i mięsiwa, te ostatnie świeże,
konserwowane lub wędzone, a między t ern szynki i kiełbasy,
którl> w ogromnej ilości całemi okrętami zwożone i spożywane
bywają,.

Zawsze

jedną

i

tą,

samą

ożywionego

myślą, o "Gospodyni" w dalszych obcho-

dach, zwróciła najpierw uwagę spostrzeżo
na w oknach wystawy sklepowej używana
tu powszechniej praska do wljciskallia sok"
z mięsa, której przesylam równocześnie
rysunek okazany na Fig. 1. Przyrząd
ten coraz większe znajduje wzięcie, odkąd
uznali lekarze wzmacniającą, i odżywiającą
skuteczność soku z mięsa surowego w cierpieniach żołądka, szczególniej gdy ten
niezdolny już jest do zniesienia innych
F'19. 1.
pokarmów.
Postępowanie w tym razie polega na
tem, że pokrajane świeże mięso w kawalki wielkośd włoskiego
orzecha, stawia się przez parę minut na ruszcie przy lekkiem
. ogniu, a gdy się rozparzy, wkłada się do dziurkowanego blaszanego cylindra i podaje wyciskaniu przykręceniem śruby prasowej. Otrzymany w ten sposób sok mięsny podaje się albo
sam albo z dodatkiem buljonu.
Taż sama praska służy również dobrze
do wyciskania soków z owoców, a nawet
z łatwością, da się zastosować do prasowania serów.
Niemniej zasłngiwało na uwagę, ckazane
tu na rycinie Fig . 2 naczynie, zwane rą 
dlem amerykańskim, które wyrobione z czystej cyny angielskiej i zawierające około
11/9 kwarty objętości, służy podobnie do
Fig. 2.
wydobywania soku z mięsa na użytek dla
słabych jak i dla zdrowych; sok taki
w małej ilości zawiera bowiem wszystkie
pożywcze części mięsa i nie obciąża żołądka.
Rądelka tego nżywa się w sposób następujący: Świeży -i naj lepszy kawałek mięsa wołowego, kraje się w kawalki ważące
około' łuta i wkłada do rądelka z dodatkiem jarzyn i ni'3których
przypraw. lecz bez dodatku najmniejszej nawet ilości wody,
ani też jakiegokolwiek płynu. Po wlożeuiu, przykrywa się rą
deI sciśle przystającą i na gwint zakręconą, przykrywą, poczem

Za

wstawia się w gotującą się wodę w kociolku lub garnku Za
tując tak przez 4 do 5 godzin.
. cI
Rądelka nie należy jednak zatapiać glębiej w gotującej aral
wodzie jak tylko pod pokrywkę , tak aby takowa znajdo ,452
się nad powierzchnią, wody.
Tak otrzymany sok przez wyduszanie z mięsza, zawiera
wiastek pokarmowy zwany osmoroe, jedynie w ten sposób ot
mać się dający, gdyż w każdym innym razie ulatnia się z l
Nadmieni~ tu jeszcze o trzecim przyrządzie, jaki świeżo
wił się pod nazwą , przyjllciela kucharki, l'ami de la cuis il
okazany na Fig. 3, który ochrania ręc e od poparzenia
zdejmowaniu rozpalonych pokryw z rądli, a przy tern służ. N
otwierania blaszanych puszek z konserwami i może być je; ~
użyty jako mlotek.
~bli
Jednym w i ę la p
przyrządem ' kUt eIno
obchodzącym jak . i ,
jawił mi się w ok :erni
wystawy sklepu 'w
rzennego na ~ arz,
prz8d samą, wi go
Operą" była mai
zez
ka wyrabiająca ci
li.
włoski makaron
Dl!
, micelle :) Satysf
zyl
patrzeć jak w c
selo
. paru mi'lUt przy
L
słudze jednego
wieka. wyrabia się a o
ka funtów goŁo' e a'
makaronu. Masz) 10
ta pochodząca z iryi
cuzkiej fabryki 2.
Gros, może być
ny
dzo pożyteczną
ne
tylko po restąurat
pl
Fig.3.
ale i po wir

kuchniach dwors h
razie na przygotowanie makaronu na s
ceg
daż do miast i miasteczek
Nie można też pominąć w końcu zwrócenia uwagi na udo 3•
nalenia, poczynione w tak zwanych kuchniach angielskich. ta.
rabi.mych z taką, elegancją" że uważać je można za mebel
kojowy. Kuchenka taka jest zarazem pewną oszczędno
gdyż czysto utrzymana i zabezpieczona że wszech stron kc c:
łami odprowadzającemi dym i parę, nie wydaje zlej woni ali
stępuje piece przyjemnie ogrzewające mieszkania.
n.
W pow3zechnem użyciu są, też tutaj a więcej jeszcze w 4.
dynie gotowalnie gazowe, w których przez cały dzień pieką osó
i smażą różnorodne przekąski, wabiące przechod7ących sro a Y
witością. W gotowalniach tych przyrządzają, się nawet i ąC€
obiady złożone z zup, ryb, pieczeni i legumin, wydawanyd e:
porcyje i roznoszouych po calem mieście.
"Y'Klasa robotnicza, potrzebująca w danej chwili zasiłku! z. zUj,
dujego wszędzie bardzo łatwo i obchodzi się bez odwiedzan.a óz sol
kowni, gdzie wstrzemieżliwość zawsze na ciężką wystaw: 5.
bywa próbę.
Na tern kończąc pierwsze moj e sprawozdanie z wyciecf~
1
Paryżu w cełach c~ysto gospodarczych spo trzeżeń, najuprzeJ
przepraszam szanowne panie, że nie miałem czasu zwrócenia P
gi na więcej może dla wielu zajmujące ostatnie mody pa .
i że zakończę najprozaiczniejszemi cenami targowemi, a ro· ,h,
wicie:
a w

każdym zaś
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Za ki~ogram wagi żywej na ostatnim targu płacono.
Za wołu najlepszych ras mięsnych 1,74 fr. zwyczajnych 1,62
. chudszych 1,46 fr , za krowy 1,52 fr., za cielęta 2,30 fr. , za
cej arany 2,10, za wieprze 1,70 fr. Jaj przywieziono na targ
do ,452,000 sztuk i płacono za tysiąc od 60 do 96 franków. Ma-

1l
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sla dostarczono 40,361 kilogr. i sprzedawano od 2,08 do 3,64
fr. za kilogram (blisko 2'/~ funta) Mąkę pszenną 42 do 43 fr .
za 100 kilogramów, żytnią 35 do 36 fr. za 100 kil, Ziemniak; od 12 do 14 fr. za hektolitr (: 25 garcy :).
J z..
Paryż w Czerwcu.

n

ot
zl

0l
ish

a

ROZMAITO ŚC I.
SPECYFIKI LECZNICZE.

tuż

je; Najrozmaitsze ogłoszenia tak często pojawiające się w pismach
ublicznych o uniwersalnych środkach slużących do upiększa
ę ia płci , konserwowania lub uśmierzania zębów, zastąpiły w zukUl e!ności owych tradycjonalnych olejkarzy, l..-iórzY zawsze posiaiak . i cudowne środki, nie tylko od zęb6w bolenia, ale i głowy
ok nienia. Wiara bowiem w skuteczność uniwersalnych środ
pu 'w nie zmniejszyła się bynajmniej, a wyzyskując takowq han: arze wcale na niej r~bią dobre interesa, posługując się obok
WI
.
.
. go bla gą, por!)czającą
o mezawodnych
sJrntkach wystawianego
d
.
na,
. b'
: zez Sle le na sprze az towaru i r<lkomendacyi licznej klien .

a c. li.

Amerykańskie

krople Majewskiego,

uśmierzające ból

puszczonej w .wódce frallcuzkiej, zabarwione koszcni11ą· Środek
ten często skutecznie używany bywa na uśmierzanie bólu
zębów.

7.

Prompto Allivio krople służące do natychmiastowego

uśmierzenia bólu zębów, czyli tak zwanego zatrucia z!)ba, skła
dają, się z 1,5 gram. kajeputowego olejku, 2 gram. kamfory
i 9 gram. alkoholu. Środek ten w wielu razach okazuje si!)
skutecznym, jest w użyciu przeszło od lat stu, dla uśmierzania
bółu spró chniałych zębów.

Jn

Dla ochronienia czytelniczek naszych od podobnego rodzaju
~ c zysku, podajemy skład niektórych owych patentowanych
rzy sekretnych specyfików.

(5r.

1. Colers Camphor-Milch, kosmetyk zalecany dla spędza
,się a ogorzelizny od słońca, plam lub pryszczy na twarzy. We-

;0

e analizy chemicznej dokonanej przez Szedlera, składa się
10 gram. bieli cynkowej, 180 gram. wody różanej i 5 gram.
.
Irytusu kamforowego.
2. Calosine zachwalony środek przeciw piegom i reklamony jako wyłącznie z roślin wyrabiany. W handlu sprzedauą
Ira C ne flaszeczki opatrzone są, Nr. 1. 2 i 3, w których mieści
vid płyn przezroczysty, bezbarwny, nader przyjemnej aromatyczor, j woni, ważący od 36-37 gram. Analiza chemiczna wykaI s je jednakże w nich przeszlo 10% salmiaku i sublimatu grytego, które jak wiadomo są nader gwaltownemi tn1ciznami
udo 3. Woda Kneifell zachwalana jako środek służący do po~h, tania włosów. W flaszeczce ważącej 32 gramy mieści się
bel
Ino
zawierający w swym składzie tynktur!) chiny, sok cebul k
Yi jakikolwiek aromat dodany dla zapachu. 'fynktura chiny
ali yczynia się rzeczywiści e do bujniejszego wzrostu włosów,
nigdy do ich wyrastania.
w 4. Tenłure de Venus du Bonnot, służąca do farbowania
ieM osów, składa si!) z cukru ołowiu, mleka siarczanego, glicesIlla y i rozcieńczonego spirytusu. Cena tego specyfiku zawiei i ącego w sprzedawanych flakonach zwykle 75 gram. p:aktylycl 'e się minimum 60 kop. Z uwagi na koszta materyałów
; ""Yżej wymienionych, które zaledwie '/5 część wynoszą, poliafl Zuje się, iż koszta opakowania i reklamy są nadzwyczaj
:aw! sokie.
5. Atipsilothron jako środek zabezpieczający od wypadacf. Yłosów. W flakonie zawierającym w sobie 80 gram. cie'zeju , znajduje si!) 2,5 gram. przefiltrowanej nalewki gallasowej,
ia l' ~Czonej z 50 gramami. alkoholu rozcieńczonego 30 gram.
. Nast!)pnie dodaje si!) odpowiednia ilość olejków wonJU' ,h, aby płyn był gęsta wy i nie rozpuszczał się w wodzie.

,to
asz~
zI
(ki
yć

6.

zębów, zawierające w sobie niewielką ilość soli J.."llchennej roz-

8. Zacodonł *) Van Busirkiks. P od tą, nazwą sprzedawanemi są w handlach proszki i krople, służące do konserwowania zębów, po dość wysokich cenach, a które nieporównanie
taniej możua zamówić w każdej aptece. Wedle analizy Szeddera w 60 gramach tych kropli znajduje się 5 gram. mydła
oliwnego, 5 gram. gliceryny, rozpuszczonych w 30 gram. winnego spirytusu i 20 gram. wody. Do tej mięszaniny dodaje
się dla aromatu kilka kropli olejku miętowego, albo gwoździkowego lub cynamonowego i zabarwia koszenillą·
K.

OENY ,ZA ŻELAZNĄ BRAMĄ
:: dnia 13 Lipca 18 77 r.

Funt mięsa wołowego od k. 9 - 12'/2 cielęciny - od k. 10
-13, baraniny od k. 9 - 12, świniny - od k. 13-1 5, jesiotra
- kop. 27t/~. szczupaka żywcgo-40 k., śniętcgo-20 k., sandacza - kop., leszcza żywego - 35 kop., śI)igtego - 20 kop, kal"}lia
- 25 kop., lina - 30 kop. , okonia- 25 kop., karasia - 3D kop.,
jazia-20 k. , w!)gorza-22'/, kop., masla solonego-27'/2 kop.,
świeżego - 30 k., słoniny świeżej - 20 k., solonej- 21 k., sadła
świeżego-21 k., topionego - 2.i k., chleba pytlowego - 4'/2 k.,
razowego - 4 k., cebuli wiąLka- 2 k, soli- 3 k.; kwarta śmie
tany od 24'/~ k, śmietanki - 20 kop, mleka niezbieranego -7 k.,
zbieranego - 4 k., kopa śledzi od rs. 1- 3, raków od k. 40 do
1-80 kop., ogórków kopa 50 k., jaj 80 kop, kartofli młodych
korzec rub. rs. 3. wiązka rzodkiewki-1 k., rzepy-3 k., marchwi- 4 k, buraków - 3 k., kaczka 00 kop. 30- 50, k ura od
kop. 30- 50, kurczę od k. 12'/~ - 25, prosie od kop. 75 do rs.
1 kop. 20.

. ) Zacodont nazwa pochodząca z gT9ckiego oznacza wszelki środek konserwacyjny.
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.... Redakcja

mieści się

obecnie przy ulicy Królewskiej Nr. 25. - . .

OGŁOSZENIA.

Kurjer Porana1
i ANTRAKT
"'y(bodsi (Gdaieuuie G gGdsinie 6ł ranG, W' dui pGwszednie, aiecbielne, świ~ta urG(lyste i galowe

360 razy na rok
(na .prowincje wysyła si~ bezwłocznie raunemi pociągami i pocztami}.
Pis~o zamieswza najświeższe wiadomości, sprawozdania,
byt~kl tak miejscowe, jak prowincjonalne i ~agranicznt';
'! feJlet?nie zaś pomieszczane będą powieści i wogóle .utwory
lIterackie.
T~legramy polityczne podają si~ z moz.liwym pośpiechem,
~a~ IŻ d.ep~~z~. ~ad~łane do Redakcyi w ciągu nocy, znajdują,
J11Z' pOlIueszczeme w porannym numerze.

J

Pszczoła,

jej żyCie i główne prawid ła
rozumowego hodowania pszczół.

Dzieło przez Ces. WoIno-Ekonomiczne Petersbnrgskit: Towa·
rzystwo 'nagrodzone medalem i zatwierdzone przez komitet
uczouy Ministerstwa Oświecenia narodowego, w części . tłoma·
czone w części uzupełniane dodatkiem 42 drzeworytów w tekś ·
cie wraz z dodatkiem "Rozmaite sposoby sztucznego rozmllaźania
pszcz6ł" przez Baltazara Grabowskiego, prenumerować możn a
u tegoż w Suwałkach lub tamże w .księgarni p. Trautsolda, oraz
w Redakcyi "Gospodyni Wiejskiej" w Warszawie: Same dzie·
ło "Pszczoła" rsr . .t, sam dojlatek. kop. 20, razem rsr. l k. 20 .
. Kupujący 10 egzemplarzy, dostaje jedenasty bezpłatnie . Na
przesyłkę pocztą dopłaca się kop. 9.

"W"arunki prenUIlleraty:

W Warszawie miesięcznie . Rsr.
kop. 35
kwartalnie . ,.
1
~półrocznie
. "
2
"
."
4
"
rocznie
Za odnoszenie do domu dopłaca się kop. 5 miesięcznie.
na Prowincyi i w Cesarstwie:
.
Kwartalnie . Rsr.
1 kop. 80
p6łrocznie ' "
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.
1:;; za pięć razy kop. 18 za 6 razy kop. 21. .

Poradnik

przemysłowo

rolniczy

Wl II&łQ)WJ~~ •

GOSPODARSTWO WZOROW~
Dzieło

Uprawę

illustrowane,

; obejmują,ce szczegółową

roślin Zbożowych ,

Groszkowych,
Koniczynnych i Traw.
przez

Zygmunta J aro s z ewskiego,
obznajmia

przytem z wszelkiemi gatnnkami i odmianaDli
i pastewnych przedstawionych w drze,!ory'
tach, a zarazem zapoznaje ze środkami zaradczemi na hczn~
choroby roślin spowodowane przez pasożyty roślinne i ~rzez
owady szkodliwe, co obiaśniają illustracje rozwoju chorób l sa'
mych owadów.
Dzieło to za cenę 3 Rub. nabyć można pod adresem Qutot3;
w Redakcyi "Gospodyni Wiejskiej", Uli. Kr6lewska Nr. ;JJ

roślin zbożowych

. zawiera działy: rolnictwo, leśnictwo, hodowl~. przemysł rolniczy
sprawy ekonomiczne, finansowe bieżące, instrukcje, informacje
ryciny. Cena dla całflj Rossyi Całorocznie 3 rub. p6łrocznie
l rob. 1)0 kop.
.
Prenumerować można w Redakcyi Gospody ni Wiejskie j
w Warszawie.
. Redaktor odpowiedzialny: Szczepański Alfred.

w Warszawie.

PRENUMERATA:
Nu Prowincyl Rocznie

6. P óh'oczn'ie rs. 3. Kwartalnie I'S. 1 kop. 50.
4 kop. 80. Półrocznie 1'S. 2 kop. 40. Kwartalnie rs. 1 kop. 20.
W W. Ks. Poznański em Rocznie 18 marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4 1/ 2 mar.
W Galicyi Rocznie 10 fi. Półrocznie 5 fi. Kwartalnie 2 1/ 2 fi. Z przesyłką pocztową·
W Warszawie Rocznie

I'S.
1'S.

~ych.<>dzi

c::I.~a.

ra.zy :u.a

:D1ie&i.ąc .

N umer pojedynczy kop. 25.
OGŁOSZENIA

przyjmuje się po kop. 10 za wiersz szpaltowy lub za jego miejsce.

SKŁAD GŁÓWNY w Biurze Redakcji " Gospodyni Wiejskiej" ulica Królewska]<i 25.

Celem uniknięcia zwłoki w otrzymywaniu pisma, uprasza się nadsyłać prenumeratę wprost do RedakcYI.
)l;03.0~eJlC n;.,..ypolO. BapmaJl3 5 bJU 1877 ro)\...

.

----

Warszawa. Druk A. Ginsa. ZiolDa (z Królewskiej) l\! 37 (1064~

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY I WYDAWCA

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

Józef

Upiński.

