Warszawa, dnia 3 (15) Września 1877.
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GOSPOD AR STWU DO MOW EMU
ob ej mujące

odarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo
i 'wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych.
~U~ł=atw
=ie=n=ie=zb=y=tu=p=ro=dukcyi

gospodarstwa domowego. - Sadowniclwo. Zb iór i w
-=y=w=ó=z=o=w=oc=ó=w= z=T=y=ro=lu= (z= drz
= ew=odrobiu . Uzupe ł niające szczegóły dotyczące tuczeni1l drobiu . Ku ropatwy i pulardy. - Ogrodnictwo warzyogrodowy (z drzeworytem). Przechowanie warzyw (z drzeworytami .- Zapasy spiżarniane . Gotowanie
i miodu do konserw. Owoce konserwowane w cukrze: Morele, Brzo kwinie, Ręgloty , Soki owocowe, P oOWc'lln..... konserwowane wygotowani em IV s łoikacb .-Zap asy piwniczne. Miody.
Miód pitny.- Wiadomości użyteozne.
wypasaniem cie l ąt. Jabł ecznik jako ś r odek leczniczy. - Wiadomości bieżące. Wystawa pracy kobiet
rrz;em·v"t"wpm w Warsza\vie.- Ceny produktów spożywczych. Korespondenoja od Redakcyi.- Ogło8zenia.

UŁATWIENIE ZBYTU PRODUKCYI GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
ułatwienie zbytu przedmiotów wyprodukoprzez gospodarstwo domowe wiejskie, jest
warunkiem podźwignięcia protego dowodzić nie potrzeba. Ani bowiem
. słowa zachęty, ani artykuły specyalne
PIsmach, ani naj szczersze chęci, gorliwa praca
umiejętność gospodyń, nie osiągną
swego celu, jeżeli w sprzedaży wypJ'Oprzedmiotów będa zach odzić rozlicztrudn . . .
•
o CI I nader niekorzystne warunki pot
dla producenta. A że tak dziś jest,
em ~edzą dobrze gospodynie wiejskie. W maIlUasteczkach naszych nie ma kupców na
nowalje i kO:1serwy. Ludność ich jest

I

I

uboga i ma własne ogrody i ogródki. Żyd zi drób
i jaja kupują II kobiet wi ej kich bądź za lichy
pieniądz , bąrlź przez zamianę na lich zy je zcze
drobny towar, bądź biorą w proceucie za wypoży czone pien iądze; nabiał zaś, którego oni są
głównym na prowincyi konsumentem, tosując si ę
do zabobonnych przepisów swojej kuchni, kupują
tylko od pachcial'zów wego wyznania. Przedsię
biorczych ogrodników, którzy mogliby dzierżawić
ogrody i ~ady i kupczyć produktem na szerszą
skalę, nie mamy prawie zupelnie, a posyłanie
~lug dworskich z nowaljami, drobiem lub nabialem do miast i w pólzawoduiczenie z przekupniami na targu, zwykle tylko naraża na straty.
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Z tych powodów uwaza1ąc ułatwienie zbytu
produkcyi naszych gospodarstw domowych wiejskich, za główny środek do podźwignięcia rzeczonej produkcyi, podnosiliśmy już tę kwestyę wielokrotnie (np. w Gaz. Warszawskiej, 1'. 1875 nr.
254, w Gaz. Handlowej, r. 1876 nr. 4 i w Gaz.
Rolniczej, r. 1876 nr. 14), aby za pomocą ::utykułów choć nie długich, ale częstych, zwrócić uwagę rolników, gospodyń i przemysłowców na ten
przedmiot. Z przyjemnością zatem napotkaliśmy
w Gospodyni WitOskiej poruszellie tej sprawy
obszerniejsze, w artykułach o .Sklepach gospodyu
wiejskich" i w .odpowiedzi Warszawianki (Nr. 3,
6 i 10).
Nie chodzi tu nam dzi~iaj o to wcal e, czy owo
konieczne uł atwi enie zbytu ma być dokonane za
pomocą spółek gospodarczych, to jest sklepów ::;towarzysz onych gospodyń wiejskich, czy też innym
sposobem. Chodzi nam dzisiaj o uznanie ważllo~ci celu, o dyskusję i próbowanie różnych ~rodków
do tego celu wiodących. Brodków tych jest kilka, a niewątpliwie bardzo skutecznym bylyby
sklepy stowarzyszonych gospo rl,rll wiejskich, gdyby umiano wziąść siQ do tego praktycznie. Drugim środkiem są sklepy niestowarzyszon}Ch czyli
pojedynczych gospodyu i gospodarstw, jakie widzimy w księstwie Poznańskiem np. pani Zakrzewskiej z Kokorzyna, pani Urung z Melpina,
pani 1\Iycielskiej z Kobylopola i t . d. Sklepy
podobne mogłyby brać w komis to\yar od innych
gospodyń potrącając sobie rabat, łub nabywać
produkta z okolicznych majątków. Jeż e li ID amy
dziś w Warszawie sklepy z napojami, otwarte
przez dominia posiadające dystylarnie i browary,
jeżeli w Lomży np. pan Lutosławski z Drozdowa
urządzil podobnie sprzedaż
wego piwa i od lat
blizko dwudziestu w temże IlIie~cie posiada mleczarni ę czyli sklep z nabiałem wyprodukowanym
przez jego krowy, nie pojmujemy lllaczegoby niektóre gospodynie wiejskie lub dominia, nie mogły
mieć własnych sklepów do sprzedaży tego co
produkuje ich ogród, sad, obora i spiżarnia t. j.
. do sprzedaży ,yarzywa, nowalij, owoców, masla,
serów, konserwów, na:sic,n, zwierzyny, "'Qdlin,
urobin, jaj, a nawet zióllekarskich jak rumianku,
kwiatu lipowego, miQty i innych t. p. tlrobiazgów.
W podobnym rodzaju sklepy kwitnc1 \\' Poznaniu
Bremie i Kościanie.

Sklepy stowarzyszonych lub
w większych miastach pro
nych i powiatowych założone, mogłyby
miejscowej sprzedaży zostać pożądanymi p
nikami w handlu produktami między
a Warszawą, Petersburgiem i nawet
gdy już dziś dzięki komunikacyom kolejowylU
Galicya dostarcza jaj, a Noteć raków do
ża; gdy z nad Gopła wiozą szparagi do
a w okolicach przyległych do kolei
w Królestwie, żydzi wykupują kurcz ęta do
burga.
Co do drobiu, to p isaliśmy już
gdzieindziej o potrzebie założenia w
zakładu dla handlu drobiem na większą
Zakład taki kupowałby drób na wagę, dos
ny przez gospodynie wiejskie w mniejszych
większych partjach i sprz edawał hurtem lub
jedynczo przekupniom, r estauracyom i
k<!nsumentom miejskim lub zagranicznym, ogla
jąc ceny swoje w pismach i listownie p
wając się z gospodyniami w tym względzie.
Dziś gdy która gosposia ma drób do przt
nia, musi albo być zależną od wiejskich
rzów albo sama przez sługi wysyłać go do
ta, co jest rzeczą bądź niemożliwą, bądź
przynoszącą. Z aklad do handlu drobiem mógl .
usunąć te wszystkie trudności, tamujące
słową produkcyę drobiu na wsi.
Są zresztą inne jeszcze środki, które
owdzie możnaby zastosować . Do tych
porozumienie się gospodyń ze sklepami stow
szeń sporzywczych takich jak .Merkury" w ,r,"
szawie, których kilka istnieje. Gdybyśmy zre,:
tą wśród osób uczciwych a narzekających na
pola do pracy, posiadali ludzi obrotnych i w "
pracy wytrwałych, to niewątpliwie w
okolicach zwłaszcza przy drogach żelaznych, z
leżliby utrzymanie agenci, którzy mając 5( ;1
W danym punkcie mieszkanie, skupywaliby i 1\'
starczali do Warszawy przeróżne produkta p'
lasów i go potlarstw domowych.
Wszystkie myśli powyższe, aczkolwiek zbyt l'
bieżnie na papier rzucone, pragnęlibyśmy pocił]..
pod rozwagQ naszych gospodyń wiejskich i zir'
mian na pogadanki rolnicze zbierających się ·
Z . Glogel'.
gospodyń

I

I

I
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SADOWNICTWO.
ZBIÓR I WyWÓZ OWOCÓW Z TYROLU.

dobrej slawYl1 przedniejsze gatunki starannie obwij ane w bibuł
ące owoce, a mianowicie jabłka tyrolskie,11 kę, pakują siQ do koszów, SkrZYli lub beczek.
.. rozchodzą siQ po wszystkich krn,ja ch Ellro-~'
Obiteranie uskutecznia siQ tam przy pomocy
l Jak u nas wysoko bywają plaeone. Prze-mi jednoramiennych a ni e dwuramiennych drabinek,
część docho(]ów czerpie też kraik ten ze' jak to ,\'yobrażono na rysunku Fig. l. Drabiny
owoców, co zawdzięcza wysoko rozwi- ~ i takie ni e tyle bowiem uszkadzają drzewa i ła
sadownictwu i usi10waniom, jakich nie llj twiej dadzą się gdzie potrzeba przystawić, nawet
w wyzyskaniu tej galQzi produkcyi do-"! na nieró"nym gruncie, zabezpieczone od usuwanajodpowiedniejszych na wywóz gatllnków~ nia siQ ż e l azną, w formie ksi Qży ca wyrobioną
i w dolnym kOllCU drabiny na śrubach przytwieri starannym zbiorem, a nastQpnie przei wysyłaniem.
dzoną podstawą ·
ożytecznem też sądzę będzie, zapoznanie siQ ze
Ponie waż obieranie owoców nie odbywa się
obarni zbioru i przesyłania owoców ,y Tyrolu,
inaczej jak rQczuie, obierający przywdziewa więc
ie począwszy od maja aż do późnej jesieni,
na ramiona w tym celu przygotowaną sakwę,
okazaną na rysunku pod lit. A. Obierający wcią
gając najpiel'\\' krótszą opaskQ a, a po tej dłuższą b,
obie zaklada na jedno ramie lewe, tak że po
ul o żenin uformuje się dość głęboka sakwa. Do
sakwy takiej bardzo porQczllie dają się wkładać
zerwane jabłka lub gruszki, wi śnie bowiem obierają się du koszyków zawieszonych za kulki na
dral.Jin ie.
są

~tL

A

Obieranie owoców w Tyrolu.

i wysy1anie jest niellstannem zajr,ciem
ch handlarzy, zajmujClcYl:h :si,( IWJ [HP!'\\'
łką wiśni, następnie wczesnyc h gTll~zek,
brzo kwiń, póżniej winogron. jabł ek i orze-

przechowania używają tam zwyczajnie nad
zbUdowanych owocarni sklepionych, z przew pośrodku i z urząuzonemi po obu strol
I są iekarni, w których skladaje! się osobno
gatUnki owoców i ztącl w miarę potrzeby

tF1g 2.

Ładowanie

owoców w beczki. Gil ' j

Tak zbierane owoce z sypują się do koszów,
all.Jo wprost przekladają na dwukołowe wózki,
przekładając każdą pojedynczą warstwę owoców
lomą, Xa,.,t<;pnie naladowany do pełna wózek
przykrywa sil( zwierzchu grubą warstwą ł omy
i przyciska deskami, aby owoce w cza ie przewozu do skladów nie poruszaly siQ i nie obijaly.
Przeznaczone zaś na wywóz układają się jeszl:ze
z większą staranno~cią w koszykach lub skrzyniach, oddzielając jedne od drugich skrawkami
papieru, a każdą warstwę osobno papierem w ar-
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kuszach. Skrzynie na ten użytek przeznaczone
są z boków zaopatrzone dziurkami, ułatwiającemi
przystęp powietrza do wewnątrz. Pośledniejsze
gatunki jabłek lub gruszek, przesyłają się zwyczajnie w beczkach z taką samą starannością

Wywóz na targi lub do stacyi
uskutecznia. się wreszcie w sposób okazany
Fig. 3 w beczkach piramidalnie na wozach
żonych i łańcuchami przytrzymywanych.
Opisane tu postępowanie ze zbiorem i

przekładane

warstwami sło
mą lub papierem.
Po całkowitern
napełnieniu, za-

rem

bijają się zakła

dane dna beczek
przy pomocy prasy, jak to uwidocznia Fig. 2.
Dokładne

uciś 

nienie owo c ów
zapobiega b 0wiem podczas
!<'ig. 3. Wywóz owoców w beczkach.
przewozu obijasię po
niu się jednych
cach i przyjrzeć się poobijanym i
o drugie. Prasa taka składa się z dna a podtego na wpół zgniłym owocom, aby nabyć prze·
suwanego pod beczkę, z przyczepionemi z dwóch
świadczenia o marnotrawstwie, jakie
stron łańcuszkami b, które przykręcane w górze
w tej gałęzi produkcyi tak wybitnie się
za pomocą śruby c, wciskają wstawione dno z góry i z łatwością jednemu człowiekowi szczelnie
wia.
wprawić je pozwalają.

HODOWLA DROBIU.
KUR Y (dalszy
Uzu pełA iajice szcze gół y

dotyczice tuczenia drobiu .

Oprócz podanych już poprzednio systemów i przepisów tuczenia, jest jeszcze wiele innych z mniej szem lub większem powodzeniem stosowanych,
z któremi bliższe zapoznanie się, sądzimy nie bę
dzie bez pożytku. Z tych zasluguje na wspomnienie, najpier-;v praktykowane we Francyi tak
zwane pospieszne tuczenie kul' samem mlekiem
osłodzonem cukrem, poczem mięso ma być nadzwyczaj smaczne i białe. Gdzieindziej znów celem przyspieszenia tuczenia, podają ryż gotowany
w zebranem mleku z dodatkiem malej ilości wę
glanu so.dy, ;>oczem w tydzień do dziesięciu dni
wytucza się drób dostatecznie. Pokarm taki zadają zwykle trzy razy dnia, a przytem dwa razy
dnia świeżą czystą wodę do picia. Karmiący się
drób umieszczają zaś w przegródkach na grzę-

ciąg).

dach dwie stopy nad ziemią umieszczony,~h,
sypując codziennie podłogę popiołem
celem zapobieżenia wydobywaniu się z odch
niezdrowych gazów. Żłobków do karmienia
wają kamiennych lub marmurowych, jakie łatwi<
utrzymać w czystości i nie dopu ścić zakwaszeJli~
jak się dziać zwykło w razie używania koryt ~i
drewnianych. W ten sposób wytuczony dr;!
wydaje bardzo smaczne i delikatne mięso.
Trzeci sposób, także stosowany we FranCI'
odnosi się do wypasania pulard i indyczek Óll'
chami laskowemi, trzymając drób w ciasn}'l'
komórkach, gdzie niewiele poruszać się m O ż '
Karmienie odbywające się trzy razy dnia, roZP'
czyna się pierwszego dnia zadawaniem po jedno
obłuskanym orzechu na każdy raz ; drngie~'
dnia daje się 2 orzechy na rano, 4 na połud n I(
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--------------------------------------------------------------------------------a 6 na wieczór i tak dalej powiększając stopniowo dawki po dwa orzechy więcej, aż dojdzie się
(lu 24 orzechów na jeden raz skarmianych, w którym to. czasie zwykle wytucza się drób dostatecznie. Oprócz tego dostarcza się jednak świeżej
wody do picia i odpowiednią ilość karmy ziarnistej.
Ozęściej praktykowany sposób tuczenia pulard,
ogranicza się na pogniecionem prosie, zarobionem
rów ną ilo ścią mąki jęczmiennej na tęgie ciasto,
dodatku cokolwiek masła, poczem ciasto
przed zadawaniem r ozdrabnia się na kawaZa napój podaje się w tym systemie
mleko osłodzone i dobrze r ozbite, aby
tm",,~.~ l

karni, aby rozproszony drób po polu, łatwo po
tych znakach trafił na wieczór do kurników.
W końcu zwracamy tu jeszcze uwagę, że na
k orzystny r ezultat tuczenia wielce wpływa odpowiedni dobór ras, co osiągnąć można w części
umi ejętllem krzyżowan i em, j eź li gospodarstwo nie
posiada czystych ras Jo taki ego użytku naj stosowniejszych, o czem następnie sz czegółowo mówić będziemy.

jednolitą masę płynną.

Inny system silnego wytuczania kluskami, lIskusię w ten sposób, że miesza się po poło 
mąkę j ęczmienną z tatarczaną, rozrabia mle.o"_•• A'n na ciasto i wyrabia z takowego podługowa
łl cent. długie, a l 12 cent. grube kluski i te
nając od j ednej, dochodzi się stopniowo do
na sztukę . W ostatnim okresie tuczenia, uO
_""." 'P""h. dodaje się nieco tłuszczu i karmi czwarty
wśród nocy. Wypasane w ten sposób dochoniezwykł ej tuszy, tak że niemogąc się poruwymagają po każdem nakarmieniu przewraia naprzemian z jednego boku na drugi.
ykuje się też wypasanie mięsem, a miakoniną, skupuj ąc na ten cel zużyte konie.
w tym r azie kraj e się na drobne kawai obsypuj e mąką, ale zawsze w końcu do.-....,,,,, .,<1. karmi się ziarnem zbożowem, celem
mania smaczniejszego mięsa.
tiej kl)sztowne, ale zato nie co dłużej trwałe
ie, uskuteczniać można rozgotowanemi ziei, zal'obionemi dodatkiem mąki lub surodrobno posiekanemi burakami cukrowemi,
'wanemi mąką. Jeżeli urób wychudzony,
e jest nawet tak zl ożonemi pokarmami rozwypasanie.
Wschodzie a mianowicie w Indj ach Wschodpokarm tuczący używany bywa przeważ
ed?gotowany ryż, w kilku ostatnich dniach
nla obsypywany miałkim cukrem, podawa. polepszenia smaku mięsa.
leniamy tu wreszcie, że w pewnych razystnem być może tuczenie drobiu na
po sprzęcie roślin zbożowych i olej prZYczynia się zarazem do zniszczen ia
adów. W tym razie koniecznem jest
urządzenie kurników przewoźnych na komożna drób przeW"ozić z miejsca na
KUl'lliki takie zaopatruje się chorągiew~- ., ~~" ;

I

I

Utuczony drób pozbywa si ę l1ajczęściej W stani e zabitym i oskubanym, wysyłany tak nawet
na znacznie odległe targi. Po zabiciu należy
więc starannie oskubać pierze, tak aby nieuszkodzić delikatnej tłuszcz okrywającej skórki. W zakładach tuczących drób, a mianowicie we Francyi, zabij ają drób przeznaczony na targi poprzedniego dnia wieczorem , a po uskutecznieniu i wypaproszeniu, kładą wewnątrz po kilka surowych
trufli, które pozostawione prr.ez noc wyjmują
i znów na taki użytek kilkakrotnie przeznaczają .
Postępowanie takie wpływa bowiem korzystnie
na nadanie mięsu bardzo przyjemnego aromatycznego zapachu.
Na ostatniej wystawie w Filadelfii, ukazała się
już nawet maszynka do skubania drobiu, zbierania
pierza i oddzielania puchu, która większym z akła
dom tuczenia drobiu znaczne oddać może przysługi, jeźli okaże się t.ak praktyczną jak głoszą
o niej sprawozdania angielskie.
:Maszynka ta, wprawiana w ruch z apomocą
pedałów, pos iada umieszczone w pudle koło 30
cent. średnicy mające, zaopatrzone na obwodzie
palcami kal1czukowemi, tak uJożonemi, że te
w czasie obrotu koła zwierają ię i chwytają
nadstawiony przedmiot, jakim jest w tym r azie
pierze, wypuszczane spodem do umieszczonej pod
stołem szufladki.
Jednocześnie za ' stosownie
uregulowany prąd powietrza, wydmuchuje ze
spadającego pierza lżejszy puch, do osobnej szufladki wpadający.
Drób w ten sposób skubany, po wprowadzeniu
w ruch mechanizmu, poddaje się z różnych stron
działaniu maszynki. która pozwala oskubać w godzinie do 60 sztuk kurcząt. Dla większych zakład ów tuczenia drobiu jak i dla restauracyi, nabytek to niezawodnie porząuany, jeźli okaże się
tak praktycznym jak to zapowiadają.
Kuropatwy i . pulardy. Oelem zupełniejszego i ła
twiejszego wytuczenia, a tern samem osiągnięcia
większych korzyści, prz edsiębraną bywa operacya
zwana kapł onieniem, która wpływa zarazem i na
dobroć mięsa, dla czego też kapłony i pulardy
W"ięcej cenionemi bywają ·
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Koguty na to przeznaczone, wywiQzuje się za
w trzecim lub czwartym miesiącu wieku,
zanim jeszcze plac zaczną. Operacja ta w naszym klimacie przypada więc w czasie około
Ś-go Jana.
Postępowanie to uskutecznia się w ten sposób,
że poniżej otworu odchodowego, w odległości na
szerokość palca, wyskubuje się pierze i robi poprzeczne 2 cent. długie cięcie ostrym nożykiem,
tak jednakże aby kiszek nie uszkodzić. Następ 
nie wkłada się w wycięty otwór zmaczany palec
w oliwie i wydobywa zawiązki rodne, znajdnj,!ce
się w tern miejscu przyrosłe do górnej wewnętrz
nej części krzyża. Po wydobyciu zaszywa się
otwór nitką i smaruje części zranione maslem
niesolonem.
Równocześnie obcina się zwykle i grzebień
ostremi nożyczkami, zasypując zranienie popiolem,
co jednak nie ma żadnego wpływowego znaczenia
i jest raczej czynnością przedsiębraną jedynie
w tym celu, aby odrazu odróżnić można później
koguta od kapłona. Kapłonią c zatem na domowy

Młode kury przeznaczone na pulardy, wywiQ'
zuje się w tym samym celu, ale z pewną różni cą
w postQpowaniu, a mianowicie: robi się cięci e
na kuprze w miejscu gdzie znajduje się bialy
okrągły gr u czołek i z miejsca tego wydoby-wa się
matecznik lekIdem naciśnieniem, skutkiem czeg'o
występuje na wierzch, poczem ostrożnie ostremi
odcina się nożyczkami. Zranienie tak samo sma·
ruje się niesolonem masłem, a obcięty grzebieli
zasypuje popiolem.
Do obu tych czynnośe i potrzeba dwoje ludzi.
z których jellell zajmuje się pl"zytrzy
koguta lub kmy, w położeniu dla op
najdogodniejszem , aby operacya z większą od
się dokładnością i ptastwo na krótsze
wione było dolegliwości.
Starszych kur nie należy poddawać takiej
racyi gdyż j ą trudniej znosz ą . Prędzej j
da się to zastosować do starszych kog utów,
czynności tej nie przedsiębrać w okresie pnrze
Kaplony mogą też być używane i do wysia
wania jiłj , a lJastępnie do prowadzenia pi
użytek, można tę drugą bolesną aniepotrzebną I gdyż stają się zwykle dobremi przewodnika
operacyę całkiem zanie cha ć.
powierzonego im stadka. Przeznaczonym do II
Na dzień przed kapłonieniem nie karmi się kosiadywania wyskubuje si ę pierze na
gutów, a po wyka płonieniu pielęgnuje się starana celem przyzwyczajenia do siedzenia, usad;l·
nie, swobodnie puszczone, ale w miejscu zarnknię
siQ je na gnieźdz ie ze sztucznemi jaj ami, przp
tern trzymane._ Pokarm w tym czasie podaje się
sobionemi z kredy, wapna lub drzewa.
zdrowy i posilny, żłożony z ziarna moczonego, , kowo przykrywa się je na gniazdach sitami
z ciasta przygotowanego z mąki i otrąb zarobio- , sownie obciążoneru i, aby znalazły się w p
nych wodą, lub też chleb zmoczony w pi wie albo
siedzą ce m a po dwóch dniach, zwykl e
nasycony cokolwiek winem lub wódką. Obok tego
jących do nawyknienia, podkłada się pod nie
nie powinno jednak zbywać i na czystej wodzie
dziwe jaja wylęgowe.
do picia.

młodu

OGRODNICT\VO W ARZY\VNE.
WĘŻYMÓRD

(ScOTzolifTa

hispan;ca).

Mało

u nas znaną, a tern mllleJ uprawianą
jest tak zwany Wężymórd ogl'odowy
lScorzonera hispanica) chociaż jarzyna ta odznaczająca się wybol'llym smakiem, wielce jest cenioną nawet na najwykwintniejszych stołach wiedeuskich smakoszów, jako śmiało współzawodni
czyć mogąca ze szparagami. Jal'zyna ta wytrzymująca całą zimę w gruncie, może być nadto bez
przerwy cały rok uży tkowaną, a tern samem
zalicza się do pożytecznych pod każdym wzglQdem ogrodowizn . •)

Uważamy też za właś c iwe, bliższe o ja'
tej podać sz czegóły, a zarazem sposoby p
dzania z niej potrawy, o czem zapewne ni e
kie u nas Gosposie, dostatecznie są ""'mT,rWlll l
Pierwsza wiad o mo ść o roślinie t ej pojawi
w poł o wie XVI wieku, jako o śrorlku
ukąs zeniu żmii używanym w Afryce prz Pl
rów i stosowanym również w Hiszpanii,
dziko rośni e . Roślina ta przytrafia się
Podolu, jak i w całej południowej Europie
rosnąca, wyróżniana przeszło w 60 odu!
między którem( tak zwany węfymórd rl
*) O ile nam wiadomo ogrodowizna ta uprawianą j est w Warszawie jedynie w Zakładzie Ogrodniczym zwanym l''rascati.
I (Scorzonera purpurea) o kwiatach pUl'pUr
ogrodowizną,
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--------------------------------------------------------------------------------lub różowych, porasta i u nas na gruntach piaskowych pagórkowatych, w suchem położeniu.
Roślina ta, której rysunek tutaj załączamy,
przedstawia się pod A, jako wiązka korzeni czarniawych, które też dla tego nazywaue bywają
pospolicie korzonkami czarnemi, pomimo iż wewuątrz są zupełnie białe . ł.Jodyga wyobrażona pod
E, zaopatrzoną jest liśćmi lancetowatej formy,
jak to uwidocznia się pocl a i dość wielkiemi,
okrągłemi waniljowego zapachu kwiatami, barwy
żółtej, które po okwitnięciu wydają nasionka
okryte pojedynczo białą wlosistą osłoną, przedstawiając sie przed zupełnem dojrz eniem jak pod b.
J eden ze znakomitszych
ogrodników z okolic Wieunia, podaje następujące
Szczegóły dotyczące uprawy,
a mianowicie: "Od lat 15,
Powiada jak rozpocząwszy
pra wę
wężymordu .
naj ierw próbowałem gatunku
. nego. że ten jednak
ot rzebował trzech lat czaII, aby korzenie wyrosły Ila
l'llbuść palca, zaprowadziodmianę Podolską , która
. połowę w krótszym cza~, takiej samej dorasta

leI kości.
Zasiewam. ją rzutowo lub
w miejscach odtych, nieco cienistych,
nawet drzewami osło
ych.
Zasiew uskuteczniam na
wśród lata, a nawet
jesieni, na gnojonych lub
Wężym ó rcl ogrodowy
nawo żonych
zagonach,
aby nie brać stargo nasienia nad d wuletgdyż dłużej przetrzymywane najczęściej cal nie wschodzi, albo też maly tylko procent, Za
ep. zy czas siewu uważ am jednak drugą p(\łowę
Plua, gdyż dostatecznie zakorzeni się jeszcze
zimą aby wytrzymać najsiłniejsze mrozy,
następny m roku w jesieni zdatny już jest cal do użycia. Zasiewując bowiem na wiosn~,
Ramym roku w jesieni, zaledwie 10 procent
zdatny jest do użycia, a doczekawszy drueni i tak otrzymuje się mało co grubsze koZyskuje się także i to w razie zasiewu
że pierwej z tego samego gruntu
b!ć zbierane inne wcześniejsze jarzyny, jak
a l t. p.

Ziemia nie potrzebuje być świeżo nawożoną, ale
powinna być pulchną, niezbyt spoistą i nie jało 
wą, a nadewszystko głęboko przekopaną, aby
korzenie swobodnie rozrastać się mogly. W k aż
dym razie siew rzędowy za s ługuje też na pi erwSZeI1stwO. albowiem łatwiej utrzymać grunt w czystości i pulclmości, a zarazem dogodniej je!;t
wykopywać k orzenie. Odleglość rzęd ów naznacza
s i ę na 8 do 10 cent inJ. a j ednej rośliny od drugiej
w rz ędach na :2 do :) cent. gdyż korzeni e rozrastają siQ pionowo i pojedynezo. Nasienie przykrywa się na 1 cent. i lek ko przyciska, skrapiając
wodą gdyby był czas posuszny. Na wiosnę plewi
się, spulchnia miQdzy rzędy
i utrzymuje w czasie lata
w stanie czystym.
W lipcu przekwitają już
po wiQkszej cz ę~ci k \,iatr
i osadza siQ na. ·ienie, które
zbiera się cZQ~cio\\"o, gdyż
wcześniej okwitle i prz(~ 
stale lat\YO opad,l, Zawią
zani e siQ kwiatów i zbieranie nasi enia, nil' j Pst hynajmniej szkodliwe dla korzeni.
gdyż usycha tylko potem
łodyga, a z korony k orz(' lliowej świ eże wyrastają li ś 
cie.
Nasienie na zasiew
przeznaczone, zbi e ra ć nal eży tylko z grnho korzeni~
tych ro~lin, drugi lub trzeci
raz kwitnących,
Z biór u, kutecznia się w jesieni przed nad ej~ciem f;il ni ej szych mrozów, wyjmując
korzenie i zakopując je
( .)cor=o nera Ilispallica).
\V piwnicy w nieco wilgotnym byle nie zamokl'ym
l'ia~ku. .reżeli jednak korz enie ni e mają być w krótszym czasie spożylko 
\\"an e, lepiej p o zosta \Yi~ je w gruncie, wykopłljąc
w miar(' potrzeby, gdzie lJ1'Lez dwa lata nie tracąc na smaku prz etrzymywać się dadzą·
1.Jżytko\\"ullie "' ężymonlll jako potrawy, jest
bardzo pojedyncze. \\' yurany z zi emi korzdl,
o~krobuje się 7. czarnej l:;kórki tak. aby poz os tał
ca lki em biały, poczem \\T7.11Ca si~ za raz do \\"0(1,.,zaprawion ej troszką octu lub też o olonej . aby
pod wpływ e m powietrza ni e poczernia I. ~ ;tl:;tQPnie gotuj e się \\' o,.;olonej wodzie na miQkklJ. a II()
ugotowaniu zaprawia, alb,) białym sosem, albo
oliwą i octem na sałatę, albo polewa lllaslem
z przyrumienioną lmleczką tak jak szparagi.
I
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------ ----------------------------------------------------------------------------Używa się też do garnirowania sztuki mięsa
lub pieczeni, albo pokrajany na kawałeczki dłu
gości palca po ugotowaniu, zawija się w ciasto
i smaży na szmalcu.
Tak z opisanej i zaleconej tu do uprawy odmiany jak. i z innej purpurowo kwitnącej, tej
drugiej, zwanej we Włoszech Skorzonera deliciosa,
a dziko rosnącej pod Palermem w Sycylii, przygotowują także zachwalane konfitury i cukierki, przypisując im skuteczność przezyrwatywną
w chorobach epidemicznych, podtrzymując niejako

sławę jakiej używał dawniej wężymórd zalecany
prawie we wszystkich słabościach i uważany niejako za środek uniwersalny.
W końcu nie pozostaje nic więcej dodać, nad .
zachętę aby jarzyna ta uprawiana na większe
rozmiary w Anglii, Belgii, Holandyi i w Nadreńskiem, znalazła i u nas zasłużone przyjęcie,
jako poprzestająca na tak pojedynczej uprawie,
a zarazem dostarczająca smacznego i zdrowego
pokarmu.

P R Z E C H O W A N I E

Wiadomo jest że warzywa składają znaczną
naszego pużywienia, ale że w stanie świe
żym tylko w pewnych porach roku mogą być pożytkowane.
Dla tego umiejętne przechowanie
i zakonserwowanie, jest bardzo ważnem zadaniem,
z które m dokładnie zapoznać się należy; tembardziej, że różnorodne jarzyny wielorakie miewają
pod tym względem wymagania, w miarę ich trwałości i stanu w jakim bywają pożytkowane.
Przechowanie w stanie naturalnym. Postępowa
nie w tym razie, odnosi się głównie do warzyw
trwalszych i użytkowanych w stanie dojrzałości,
jakiemi są powiększej części wszelkie warzywa
głąbiaste, korzeniowe i cebulkowate. W tym razie przedewszystkiem chodzi nam o zabezpieczenie ich od mrozów, wilgoci, zbytecznego ciepła
i od uszkodzeń przed szkódnikami jak: myszami, szczurami i robactwem.
Przechowanie piwniczne wymaga, aby piwnice,
na ten cel przeznaczane, były pl'zedewszystkiem
suche, przewiewne i zachowujące więcej chłodną
temperaturę, między 3-ciem a 5-tyl1l stopniem
Reaomura. Aby nadto, w takich warunkach piwnicy przechowywały się dobrze, koniecznem jest
dokonywanie ich zbioru w cza ie suchym, a w każ
dym razie, nie należy umieszcza ć warzyw w piwnicach dopóki dostatecznie nie obeschną. Dobrze
więc jeżeli po uskutecznionym zbiorze przeschną
pierw w miejscach przewiewnych, jak: ziemniaki,
buraki, pietruszka, marchew, brukiew, selery i t. p.
Nieodzownem też jest aby z chwilą przechowania odrzucić wszelkie nadpsute, lub w jakibądź
sposób uszkodzone i tem samem łatwemu podlegające zgniciu. Przy wybieraniu z ziem i należy
wi ęc wszelką zachować ostl'ożnosć, aby warzyw
nie uszkodzić, następni e jak należy oczyścić, pozwolić się złoż onym w kupach wypocić, a potem
rozrzucone i obesehnięte w piwnicach przechoczęść

wać,

W A R Z Y W.

gdzie o ile pozwala na to stosowna pora.

piwnicę przewietrzać należy.

Przechowywane w piwnicach jarzyny korzenio"e
jak: marchew, pietruszka, selery i t. p. można tei
układaj ąc j e warstwami, prz esypywać suchym .
kiem, tak j ednakże, aby jedne drugich nie dotykaJy.
Niektóre znów ogrodowizny, jak: cebulę, czo'
snek, dynie, banie i wszelkie którym mróz .
szkodzi, przechowywać można w izbach lub spi·
żarniach, zapewniając im przedewszystkiem suche
pomieszczenie. Pierwsze dwa nałepi ej za,,,,,,.""ILw workach przy ścianie łub u pułapu.
Inne j eszcze jak: melony i kawony, dobrze
dzą się przechować w beczkach, przesypane
sianym popiołem, tak aby się z sobą nie
poczem zaprawia się dno i przetrzymuje w m
.
scu imchem i chłodnem, byle
przemarznięcia.

Prz etrzymując w piwnicach podręcznych,
dowizny wyłącznie na użytek domowy
czone, można celem utrzymania ich w
świeżości, p osadzi ć na zagonach, usypanych
stopę wysoko z piasku lub z ziemi w piwnicy.
kiego to przechowania wymagają głównie
jarzyny, jak: kalafiory, selery, pietruszka,
pusta wł oska, jarmuż, cykOl'ja i t. p.
Jarzyny te oczyszczone z łodyg i liśc i,
sadzeniu wypuszczają św ieże listki, które
mogą na salaty, lub inne przyprawy
w ś ród zimy.

Przechowanie w skrzyniach po ogrodach.

licach większych miast, gdzie do tarczanie
szczyzny na targi w stanie św i eżym
zimy dobrze s ię opłaca, przechowują
warzywa na zagonach w ogrodzie i jest to
borny sposób przechowania jarzyn do \fIl
w naj lep zym stanie, przyczem mogą być
w zimie dostarczane na targi.
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ubija, aby tern przeszkodzi ć wniknięciu do wewnątrz mrozu. Przewietrzanie otwieraniem drzwiczek w czasie pogodnym, jest tutaj również nieodzowne, jak niemniej usuwanie li~ci nadpsutych,
aby nie dopuścić rozszerzania się zgnilizny. Tak
zachowane, przetrzymują się doskonale i świeżo
przez pięć miesiQcy.
Przechowanie w kopcach. T en spo ób przetrzymywania, praktyko\mny powszechnie do przechowania takich okopowizn, jak: ziemniaki, buraki,
marchew i brukiew, moż e być równ i eż za:tosowany i do wielu innyr.h warzyw głąbiastych,
i korzeniowych, a nawet zasługuj e pomekąd na
większe zalecenie, albovl'iem przechowywane warzywa w piwnicach, niedostatecznie przewietrzanych, nabywają nieprzyjemnej woni i tracą smak
właściwy. Z achodz i w tym razie tylko ta jedna
niedogodllo~ć, że częste odkrywanie kopców na
zaspokojen ie potrzeb kuchennych, wpływa niekorzystnie na przechowane w ten sposób warzywa,
a co więcej, że przechowanie w kopcach, utrudnia konieczne niera7. przepieranie warzyw, celem
oddalenia nadpsutych i rozsz erzających z gn iliznę·
Dla tego przechowując jar7.y ny \\' niewielkich
k opczy kach ziemnych, należy
r a z napoczęte

: Na głęboko przekopanych zagonach, stasię skrzynie inspektowe } '/2 metra szerokie,
też obstawia się zagon deskami 30 do 35
a" pn tim
• wysokiemi, umocowanem i za pomocą
skrzyni takiej, jeszcze przed mrozami wykowłoszczyznę, ściśle układa się jednQ przy
, obcinając poprzednio zbyteczne lub uszko liście, poczem dopóki nie nastąpią mrozy,

zostawia się nieprzykrytą .
Z nadejściem mrozów lub w czasie słotnym,
się skrzynie deskami, a w czasie
ego i słonecznego powietrza, zdejmuje
. i jedn ocześnie warzywa z nadpsutych
oczyszcza.
Przykrywanie deskami uskutecznia się w podługości skrzyni w ten sposób, aby można
zdjęciem dwóch, lub trzech pokrywających
częściowo przeglądać , lub wyjmować przewaną włoszczyznę.

."'IV czasie większych mrozów. okrywa się skrz,r.słomą zmieszaną z gnojem końskim lub samym
em, j eżeli zapotrzeba

przenosić

i
ob ieżenia

Fig. I.
Fig. 2.
Stale kopce do przechowywania ogrodowizny.

'Iiźnie, zdejmuje się na jakiś czas kilka os1aających desek .

Przechowanie w gruncie. ",V podobny spo ób
'ąc jak wyżej, przechowuje
i ę warzywa
stan ie zapełnie świeżym w gruncie. ,V tj'm
zie wykopane warzywa we Wrz eśn iu, przesasię na przygotowany zagon w rZQclach kilka
i od siebie odległych, sadząc w każdym rzę
jedno warzywo przy drngielll gęsto, o tyle
aby ię z sobą nie stykało. Tak posaobstawia się następnie deskami w formie
cia dachowego, a koro nastaną mrozy,
.
ycie to obkłada się darniami i obrzuca zielą, pozo. tawiając z jednej strony wolne wejście
ezpieczone drzwiczkami, które zakrywa się
i matami.
\V miej cowościach, gdzie mrozy bywają sil e i trwal ze, z nadejściem zimy przykrycie
obrzuca się śniegiem i silnie takowy dookoła

ca łko

wicie do podrQcznych lJiwnic na
codzienne zapot r z e b o w et II i e.
stale kopce, w sposób

Najlepiej jednak urząclzić
okazally tli Ila rysunku.
J{opce w ten 'posób urządzone, łączą bowiem
obustroune korzyści, jakie zapewniają piwnice
i kOlJce, albowiem przeuieranie jarzyn możliwe
jest w każdej porze, tak jak i wydo tawanie na
codz ienne potrzeby domowe.
Oprócz tego, budowa kopców takich je t mniej
kosztowną. aniżeli l,iwllic lub COI'CJczIlie kopanych
kopców, :::koró weźmiemy w rachubę ich długą
trwałość.

I

Kopce tego rodzaju, przedstawia w przekroju
poprzecznym Fig. l a w przekroju podłużnym
:Fig 2. Xa głębokość, licząc od powierz('hni grun tu, kopce ,tałe nie powinuy przenosić l'/! metra,
a na szeroko~ć 6 metrów, przyczem długość może uyć zupełnie dowolną. Przykrycie dachowe
urządza się z silnych krokiew, na których ukła 
da się 2 do 3 centim. grube deski lub okrajki
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i te okrywa wyrzuconą ziemią w warstwie, ;')0
do 60 centim . grubej. Na powierzchni, okrywa
się wreszcie darniami, skrapiając je wodą, dopóki się nie ujmą, albo też jeżeli kopiec stal y urzą
dza się na wiosnę, obsiewa się trawami trwałemi.
Odpowiednio do długości kopca, urządza się
jednę lub wiQcej przewietrznic, czyli wentylator ów z wystającemi na sztzycie kop ca jakby kominami, opatrzonemi u wierzchu deskami. Kominy teg·o rodzaju, przygotowuje się zbite z 4-ch
desek w prostokąt, przedzielając je na krzyż w cał ej długości wewnątrz c1eskami, aby utw orzyly
siQ w każdym kominie cztery jednakiej obszernoś ci otwory, skutkiem czego szybka odBywać się
bQ(lzie wentylacja, gdyż w kominach takich,
przez dwa przeciwleg le otwory, stale wnikać
bQdzie świeży prąd powietrza z z e wnątrz, a przez
dwa drugi e, równie silnym pr'1dem u c hodzić bę 
dzie zaduszne powietrze w ewnętrzn e .
Jeden w ten sposób zbudo\\any k omin , zastąpi
te ż cztery innycII. zwyczajnie jelllJym tylko otworem zaopatrzonych.
Każdy taki kopi ec, zaopatruje się nadto podwójnemi drzwiami, jedlle1l1i w ewnątrz sztachelowemi, a drugiemi z e wnątrz z grubych desek

wszelkie warunki. jakich wymagać może trwale
przechowanie jarzyn.
Przechowanie w dolach. Oprócz wymieni
sposobów przechowania, praktykuje się j
stosowane przez ogrodników w okolicach
post·ępowanie następujące:

ogrodu, wykopuje się
1,80 do 6,72 metrów szeroki, 1,43 do 1,72 met
glęboki, a boczne ściany albo obmurowuje
dookola, albo zabezpiecza od usuwania ziemi po·
d,,"ójnemi scianami z desek, wypełniając słom ą·
w o luą przestrzeń między deskami.
Przykrycie skladają na krokwiach ułożone de·
ski, obrzucone na łokieć ziemią i obłożone dar·
nią , przyczem od poludniowej strony przykrycia.
umi esz czają podwójne drzwi wchodowe i odpo·
wi ednia liczba o}\:ienek, zakrywanych w czasie
mrozów matami. Przewiew powietrza zapewnia·
ją rury drenowe z boku przeprowadzone, służą ce
do przewietrzania w cza ie dżdżystym, gdyż
w czasie pogodnym służą do tego okienka.
Wewnątrz przy ścianach mieszczą się pulki
drewniane, nasy cone r oztworem ałunu na którycl.
ukl adają siQ delikatniejs~e warzywa a nawt[
owoce. Sam spód po ouu stronach wyjąwszy
przejścia środkowego, usypuj e się piaskiem w war·
stwie 8 do 12 cali oTubeJ· o·dzie rozmieszczaja
'"
''''
się zachowane jarzyny.
l·
N iektóre jak: szczaw, pietruszka, szczypióre".
posadzone ku stronie poludl1iowej, w przechowa·
niu takiem nawet podczas zimy rozwijać się mog'!·

,V suchej

sporządzonemi.

Te ostatnie w czasie ła godny m i pogodnym pozostawia się otwarte, a zamyka się z nadejściem
mrozów, wypelniają c ,· l Olllą wolną przestrzeli mię
dzy obu drzwi am i. Kopce takie będące pOIV:5zechniej w uży ci u na W ęg rz ech, przedstawiają zatem

miejscowości
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ZAPASY SPIŻARNIANE.
GOTOWAKlE I OCZYSZCZANIE CU KRU DO KONSERW.

Tak do przygotowanil:l syr opów jak i WSzelkich
konserw owocowych, n ależy używ ać prz ede \\"Szy5tkiem jak najlepszego cukru, posiadającego doskonalą bialość, kr'y5taliczno~ć, twardość i czystość, a przytem latwq topliwCl~ ć, bez pozostawiania żadny c h osadów i mQtów. Jeżeli wi Qc uży
wamy mni ej wyborowego gatunku, potrzeba cukier o ile można oczyścić.
Oczyszczanie czyli sklarowanie uskutecznia się
za pomocą bialek z jaj , przeznaczając na każdy
kilogram cukru jedno bialko. P ostQpuj e się zaś
w ten spo ób, ż e wbija się odpowiednią ilość białek do rąd elka, wlewa następ nie czę' ciowo pół
kwarty wody na każde bialko i ubija plyn miotełką brzozową. Gdy białka zmieszają się

ao-

I

kładnie z wodą, co poznaje się po spienieni:
płynu, wrzuca się w kawalki porąbany cuJjt
i stawia na ogniu przy n ieu!:itannem mieszali
aby siQ ruztwór nie przypalił.
koro zaś r ozt
zawrze kilkakrotnie. ostullza ię dolaniem
zimnej wolly i dopiero w chwili zaprzestania .
wanienia, zbiera szum owiny dopóki nie pozosttlll l'
na powierzchni tylko lekka biaława piana. ,ni
cIy od tawia siQ od ognia, przecedza naj łel :Ir.
przez serwetę i tak oczyszczony gotuje, cIoP' ,
nie nabierze wymaganej gęstości, odpowiedniO ~,
zamierzonego użytku.
Aby nie stracić cukru odchodzącego ze zbi
nem i szumowinami, zlewa się je do osobnego
cZyllia, dodaje nieco wody zaprawionej bialki('~
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i tak samo postępuje z dalszem oczyszczaniem
i wygotowaniem.
Wieloraki stopień zgęstnienia, posiada właściwe
cechy, które cukiernicy wyróżniają osobliwemi
charakteryzującemi j e nazwami, a mianowicie:
pierwszy stopień wygotowania nazywany Ob7'USOwym wyróżnia się tem, że wyjmując łyżkę zanurzoną w płynie, ciągnie się takowy w postaci
obrusa i ten zdatny już jest do wyrobu syropów.
Drugi stopień wygotowania, nazwany cienkonitkowatym, poznaje się w ten sposób, że maczając w płynie palec wskazujący i skupiają c z wielkim, po następnem rozwarciu palców utworzy się
mało widoczna nitka, która zrywając się osiada
w kroplach.
Trzecim stopniem wygotowania, zwanym grubonitkowatym, jest stan w którym nitka rozciągają 
ca się między palcami j est grubszą i nie zrywa
się tak łatwo, a gdy nie zrywa się całkiem, stan
taki wyróżnia nazwa d7·obno -peretkowatego. Kiedy zaś po rozpadnięciu się tworzy perelki
okrągłe i wyniosłe, przybiera nazwę, gr'ubo-perel!:owatego.
Jeszcze w wyższym stopniu skoncentrowany
cukier gotowaniem, przyjmuje nazw ę skrętkowo
ogoniastego, skoro wyciągnięta i rozerwana nić
między palcami, opadając układa się w skrętek.
Stopień wygotowania cukru nazywa się wzdętym
kiedy wyjąwszy z rądelka łyżkę durszlakową do
. znmowania, po wstrząśnięciu takowej i po dmuch nięciu w otwory, występuje cukier w formie maIrch bąbelków. Jeżeli zaś po dłuższellI gotowaniu, cukier strząśnięty silniej z warzechy oddziela
> ię w postaci lekkiego puchu, przybiera nazwę
)ierzastego, a j eszcze dłużej gotowany i oddzielający się w postaci przędziwa, wyszczególnia siQ
nazwą mocno-pierzastego.
Oprócz wymienionych oznak stopnia wygo to'ania, są jeszcze wyróżniające stan slabo~galko
('aty i mocno-gałkowaty, piem szy poznający się
IJotem, że skoro palec umoczymy w wodzie zimlt ej, a następnie w cukrze i znów natychmiast
'J7.iębimy w wodzie, z cukru uformuje się gałka
l iękka; drugi zaś poznaje się po tern, gdy cukier
'o oziębieniu w wodzie zaraz twardnieje, co ozna'Za jeszcze wyższy stopień zgęstnienia plynu.

I

Wreszcie jest j eszcze jeden stopień wygotowania zwany la.mliwym, i ten wyszczególnia się nadto
nazwą miękko - lamliwego, gdy ostudzona wodą gał
ka cukrowa rozkrusza się w zęba ch z trzaskiem,
a mimoto cukier przylega do zębów, jeżeli zaś nie
przylega mieni siQ twm·do-lamliwym. Jest to stopień
w którym cuki er blizkim bywa skarmelizowania, gdyż dłużej w stanie tym gotowany, a miallowicie do chwili nabycia lekkiej barwy rrlzaw ej
i wydzielania się zapachu przypalonego cukru,
zamien ia siQ na kw'ntel.
Doprowadzony do tego stopnia wygotowania
jeźli to jest potrzelJllc, odstawia się cukier natychmiast od ognia, aby się nie przypalił. ,V czasie gotowania cukru, aż do stopnia lamli wego,
gotowanJ: plyn naprzemian wznosi si~ i opada;
aby więc zapobicdz przyleganiu masy do urzegów
naczynia i następnie przypaleniu, należy z (;hwilą
opadania zwilżi\ć z ewnątrz górne brzegi naczynia
wodą, przy pomocy gąbki lub w zimnej wodzie
zmaczanego płótna. Nie naleą też nigdy pozostawiać w naczyniu w czasie gotowania cukru
łyżki, używanej do zbierania szumowin .

Rądelek

do gotowania cukru.

Oczyszczanie miodu do konserw. Jeżeli zamiast
cukru wypadnie użyć .miodu, w takim razie potrzeba miód oczyścić. 'C'żywając miodu białego
i czystego, wystarcza przetopienie go z malym
dodatkiem wody na wolnym ogniu, zbierając starannie szumowiny powstale w czasie gotowania.
Gdyby jednak nie przestawaj,)' zbierać. iQ sznmowiny, należy roztworzyć mió(l wi<;,kszą ilości~ wocly
i oczyszczać go uialkieru z jaj w ten sposób jak to
zalecono poprzednio celem oczyszczania cukru.
Przytem należy przecież zachować tQ przestrogę, aby gotowanie miodu nie przeciągało siC; dłu
go, gdyż miód skutkiem zbyt długiego gotowania
utraca słodycz, ciemnieje, gorzknie i staje się
cierpkim.
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-------------------OWOCE KONSERWOWANE W CUKRZE

ne na obrączkach obciągniętych siatką drucianą·
poczem wyjęte i nieco osiąknięte, układają się na
taflach szklannych, albo na gładkich deszczułkach .
W ten sposób do 80 stopni rozgrzany roztwór
cukrowy niszczy całkowicie zarodki fermentu
w owocach i zabezpiecza je ścisłą powłoką od

Cukier jako jeden z głównych środków zachowawczych w konserwowaniu owoców, w wieloraki sposób bywa też zastosowywany, a mianowicie:
używany jako miałki proszek do przesypywania
owoców, jako powłoka cukrowa mniej lub więcej
skrystalizowana i jako roztwór cukrowy zapobiegający rozwijaniu się fermentacyi.
Konserwowanie owoców w sproszkowanym cukrze.
Postępowanie to jako niewielkiego wymagające zachodu i zasługujące na zastosowanie, polega na
przesypywaniu owoców warstwami mialkim cukrem w puszkach lub słojach w ten sposób, aby
na dnie znajdowała się najpierw warstwa cukru
na 1 centim. gruba a na tej ułożone owoce jak :
wiśnie, śliwki, morele i t. p. tak jednakże, aby
jedne drug'ich nie dotykały. Następnie próżne
między owocami miejsca wypełnia się cukrem
i znów usypuje nad tą warstwą pokład cukru na
1 cent. gruby, postępując tak aż do wierzchu,
który zakończyć powinna warstwa cukru pokryta
papierem. Tak ułożone przetrzymuje się w miejscu

wpływów zewnętrznych.

Ważnem jest przy tern postępowaniu, aby nie-

<:hłodnem.

Gdy zdarzy się czasem, że z pokaleczonych owoców wysączy się część soku, to nie przeszkadza
bynajmniej kon serwacyi, albowiem wyciekający
sok tworzy natychmiast z clikrem skoncentrowany roztwór, który na owocach oblega i chroni
je od fermenta cyi i psucia.
Konserwowanie owoców w powłoce cukrowej. Postępowanie to wymaga już większej umiejętności,
a w zastosowaniu do więcej soczystych owoców
jest trudne, często nawet niemo:diwe. Głównie też
używa się w zastosowaniu do owoców mniej soczystych i nierozpływających się, jak : jabłka g ruszki i t. p. W ogóle postępuje się w tym razie
w ten sposób, ż e bierze się tyle cuk ru ile ważą
owoce zakonserwować się n~ające. Cukier zaś
umieszcza się w płaskiem naczyniu, wstawiając
takowe w drugie podobne napełnione wodą, poczem
stawia się na ogniu i ogrzewa wodę do 80° stopni. Skoro i cukier rozgrzał się do tej temperatury, dolewa się doń cokolwiek wody i miesza do kładnie aby utworzył się jednolity roztwór, starając się użyć jak najmniej wody do rozpuszczenia.
Do ocukrowania przeznaczone owoce, zanurzają
się pojedynczo w roztworze tym na chwilę, ułożo -

wiele naraz przygotowywać roztworu cukrowego.
gdyż w razie dłużej trwałego rozgrzewania, krystaliczny cukier zamienia się na riiekrystaliczny:
ten ostatni posiadający własność wciągania wilgoci z powietrza, skutkiem czego stają się owoce
lipkiemi i po upakowaniu zbijają się w brył y
trudno rozdzielać się daj ące.
Jeżeli w taki sposób mamy konserwować wi~
cej socz}'ste owoce, jak brzoskwinie i śliwki, to
zaleca się zanurzać je w jak najbardziej skoncentrowanym roztworze cU~'owym, rozgrzanym
od 40 do 50 stopni, poczem ogrzewa się zwolna do
80 stopni, a wyjęte osusza ciepłym prądem powietrza. W przeciwnym bowiem razie, gdyby
zanurzono soczyste owoce odrazu w wysokiej
temperaturze, popękałaby na nich skórka, od czego zalecone postępowanie uchroni, a obsuszanie
prądem ciepłego powietrza zapewni piękny połysk , tego rodzaju owoce wielce zalecający .
Konserwowanie owoców w roztwo rze cukrowym.
Owoce na ten cel przeznaczone powinny być zdro"t'
i nieuszk odzone, a jak : śliwki rękloty, oraz brzoskwinie i morele, należy obrać ze skórki iwyziarni
N aczynia do przechowauia \I'
ten sposób używają się szklann e.
zwykle sloiki z długiemi szyjkami, które przed użyciem "yczyszcza się najlepiej wygoto"aniem, a jakie wyobraża Fig. 1.
W słoikach tych układa ~i,:
albo jeden gatunek owoców alitl'
Fig. 1. Sloik do też więcej i wstawia się w naclY'
gotowania konserw. nie napełnione wodą, którą rOzgrzewa się od 40 do 50 stopUl.
potem nalewa na owoce przygotowany rozt" tlf
cukrowy, także 40 do 50 stopni gorący, ale bacZY
się zarazem aby nie polać roztworem kra"ęJll
l

I

słoika.
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Do każdego słoika na wierzch kładzie się pargaminowy papier takiej wielkości aby dookoła
dotykał brzegów słoika, poczem doprowadza się
wodę do stopnia wrzenia i stosownie do objętości
słojów przetrzymuje się je we wrzątku 20 do 80
minut, aby 100 stopniowe gorąco przenikło nawskroś i zniszczyło wszelkie fermenty. Wreszcie
wyjęte słoiki, jeszcze gorące obwiązuje się papierem pargaminowym lub pęcherzem.
Delikatniejsze aromatyczne owoce, jeżli j e niezmienione zachować chcemy, jak: poziomki i porzeczki, najlepiej umieszczać w małych l!lłoikach
i krócej ogrzewać, aby jak najmniej wyparowaly
zapachu.
Zwracam tu zarazem uwag ę, że gotowanie owoców w gęstym roztworze cukrowym, co niektórzy
poczytują za konieczny warunek trwałości konserwy, nietylko jest bezpożyteczne ale i niekorzystnie oddziaływające na jako ść k onserwy,
albowiem silnie skoncentrowany roztwór cukrowy
w czasie wrzenia tak gwałtownie wyciąga sok
z owoców, że takowe marszczą się, tracą piękne
wejrzenie, przyczem ulatnia się w znacznej czę
~ci woń owocowa.
Narody wschodnie, a mianowicie: Indjanie
i Japończycy, zdaje się najlepiej posiadaj ą umiejętność konserwowania w ten sposób owoców,
o czem świadczą sprowadzane z tamtąd do Europy zakonserwowane ananasy, zachowujące całko 
wicie naturalny silny zapach, smak, kształt i barwę·
Powszechniej używaną także w Europie
konserwą indyjską, jest w roztworze cukrowym
zakonserwowany imbir, znajdujący się w handlu
w niebie.s ko malowanych i łykiem oplatanych
wazkach, którato konserwa mimo silnie piekącego
smaku. bywa powszechniej spożywaną w Anglii
i Holandyi jako przysmak po ucztach.
Morele konserwowane wygotowaniem w słoikach.
Bierze się niezupelnie dojrzale morele, zdejmuje
kÓl'kę, rozkrawa na dwoje, wyjmuje pestki, wkła
da owoce na minutę do wrzącej wody, a wyjęte
wrzuca do świeżej wody. N astępnie układa się
w słoikach, dodaje po parę oskrobanych jąder
z roztłuczonych pestek i nalewa do % części słoi
ka roztworem cukrowym przygotowanym w stosunku l/Z kil. cukru na kwartę wody. Po nala-
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niu, korkuje szczelnie, umacnia korek szpagatem
i ustawia w kociolku, a jeźli wi ęcej jednocześnie
umieszcza. się słoików, to celem zabezpieczenia
od stł u czenia, przeglwJza się jedne od drugich
słomą. Po tem wszystkiem nalewa się do k otła
wodę aż po szyjki sloików, r oznieca ogiell i po
pierwszem zagotowaniu odstawia kociolek od
ognia, pozostawiając niewyjęte sloiki aż do drugiego dnia, poczem wyjęte i LIii lan~ żywicą przechol\"l1j e.
Brzo3kwinie konserwowane wygotowaniem w słoi 
kach. Z lJrzu~k\\'iJlial1li P(\st<:puje się tak samo jak
z morelami, a tylko nie dodaj e się j'l(ler wyję
tych z pestek.
Ręgloty konserwowane wygotowaniem w słoikach.
·Wybrane nieprzestal e ręgloty, pozlJywa się do
połowy ogonka i nakluwa miejsca mi igłą, poczem
wkłada się do rądelka napełnionego wodą i umieszczonego przy ogniu, porusza się od czasu do czasu ostrożnie, a gdy już woda dostatecznie się
rozgrzeje, tak że nie można wytrzymać palcem,
odstawia się od ognia, dolewa się szklaneczkę
winnego octu i dorzuca gar tkę szpinaku, przelewając wsz)"stko razem do donicy szczelnie potem przykrytej. Xa drugi dzieli ogrzewa się
znów na wolnym ogniu w rą<lelku przez d wie
godziny, porU~t ,ljq'; od czasu do czasu. a skoro
nabędą zielonej oarw)", ochładza się i odcedza,
układając owoce w · ł oikach i postępując dalej
jak to zalecono przy morelach.
Soki owocowe konserw()wane wygotowaniem w słoi
kach. Sok wyciśnięty z porzeczek, malin, wi ni
i t. p. wlewa się do butelek, korkuj e, gotuje we
wrzątku przez kwadran s i po wystygni<;ciu przechowuje. Jeżeli za ' ma być użyty w miejsce yropu, dodaj e się odpowiednia, ilość cukru, co nie
p o ciąga za sobą znacz ny ch kosztów.
Powidełka owocowe konserwowane wygotowaniem
w słoikach. Chcąc zachować w ten sam po ób
powidelka owocowe z poziomek, malin, moreli lub
· li wek, należy je przegnieść przez sitko, pomieszaĆ z cukrem w stosunku 150 gram. miałkiego
cukru na 1 kil. wycisków owocowych, dorzucić
kilka jąder z pe tek przerabianych owoców, wlać
do słoików i gotować jak poprzednio zalecono.

\
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ZAPASY PIWNICZNE.
M I O D Y.

Tak powszechne u nas używanie i wyrabianie
miodu, zupełnie prawie ustało, chociaż napój to
niezawodnie zdrowszy i smaczniejszy od wielu po
większej części fałszowanych win, które za drogie
kupujemy pieniąllze . Uważam więc za stosowne przypomnieć najpierw wyrabiallie miouu i zachęcić zarazem do pogodzenia się z napojem,
który tak słusznie wielce cenili nasi przodkowie.
Ze względu na jakość i wartość, miód praśny .
wyróżniany bywa w trzech gatunkach, a mianowicie: 1. patoka, czyli miód najprzedniejszy, otrzymymtny z dowolnego osi~1kania z plastrów po
zerznięciu komórek nożem; 2. miód w.1jcźskany,
czyli otrzymywany z prasowania plastrów po osiąk
u i ęciu; 3. miód wyg?'zewany, otrzymywany jeszcze
z przetapiania woszczyn przy dodatku wody.
Oprócz tego wyszczególniają jeszcze w handlu
,lwa głównie gatunku jako to : miód zwany lipcem, podbierany w Lip cu a odznaczający ię białością i pó!niejszy, zbierany w Sierpniu przedstawiający już więcej żółto - czerwone zabarwienie.
. Bywa też i miód fał zowany, pomieszany celem
powiększ enia ilości, z dodatkiem wody, soku
z marchwi, mąki lub melasy, co jednak łatwo
poznać można po zabarwieniu, smaku. lub gęstości.
Miód pitny zwyczajny czysty, wyrabia się wielorakiemi sposobami. w miarę tego czy ma być tęższym
lub lżejszym, czy przeznaczony na krótsze lub
dłuższe przechowanie i stosownie do nawykniell
konsumentów, lubią cych mniej lub więcej korzenny.
W ogóle do wyrobu miodów pitnych używa~
nal eży jak najlepszej patoki i tak zwanego llIiodu
Lipcowego, a jeżli posiada mimo to zapach lub
:smak nieprzyjemny, trzeba go przedewszystkiem
oczyścić. W tym celu dolewa si ę czwartą część
wody w stosunku wagi użyt ej patoki i wrzuca
dwudziestą część na wag ę węgli drzewnych, naj lepiej lipowych, r ozdrobnionych Ila większ e ka wał 
ki i odsianych z pyłu węgielnego . Potem gotuje
się w kotle przez kwadrans, a jeźli posiada jeszcze smak cierpki, dorzuca się nadto nieco kredy.
Po zagotowaniu zas przecedza się przez filtr sukienny, celem usuni ęcia kawałków i pyłów węgla
czy li w ogóle celem wyczyszczenia.
Tęgo " ć miodu pitnego, zawisła najwięcej od
stosunkowej ilości rozprowadzenia patoki wodą,
co też stanowi prawie najgłówniej szq różni cę

w sposobach przygotowania, z których naj więcej
używane

I

zamieszczamy.
.
Pierwszy sposób.
W odpowiedniej wielk?śc~
beczkę, wlewa si ę 100 kwart wody, w ktorej '
rozpuszcza się l Q kilogramów patoki i dodaj e
200 gramów drożdży piwnych. Po wymieszani~l,
umieszcza się beczkę w miejscu gdzie utrzymuje
się temperatura od 15 do 20 stopni i tam pozostawia do sfermentowania, przyczem zachowuje
się przepisy postępowania podczas fermentacyi,
jakie zalecono w Nr. 17 G . W. przy wyrobie wina porzf'czkowego.
Gdy się ferm entacya sk011czyła, zlewa się miód
do małych beczek na pełno i umieszcza w pi wnicy. Przytem zachowuje się jednak kilka butelek
w zapasie, celem dopełniania beczek początkowo
co miesiąc, a później w dłuższym przeciągu czasu .
Miód w ten sposób wyrabiany będzie trwalym
i zali czającym się do gatunków tęgich, polepszających s ię w miarę starości.
Chcąc otrzymać miód słabszy na powszednie
użycie, postępuje się taksamo z tą jedynie różnicą"
iż dodaje się o połowQ wię cej wody do powyższej
ilości miodu praśnego.
Drugi sposób. Chcąc otrzymać jeszcze silniejszy miód pitny, aniżeli poprzedni, daje się 6 kilogramów najlepszej patoki na 5 do 7 kwart wody,
za gotowuje, zbiera szumowiny i wyparowuje do
takiego stan u gęstości, ażeby zupełnie świeże
jajko na powierzchni f'ipłynęło. Przepuszcza się
następnie przez cedzidło i poddaje w otwartej
barylce fermentacyi przez dwa do trzech miesię
cy, przetrzymując w temperaturze 20 do 25 stopni. Do dolewania beczki pozostawia się tak samo kilka butelek dobrze zakorkowanych i utrzymywanych w ch lodzie, a po skończonej fermentacyi
wynosi beczkę do piwnicy i dopiero po roku wystania zlewa do butelek .
Chcąc obu powyższym gatunkom nadać pewien
smak lub zapach, dodaje się podczas fermentacyi
odpowiedni sok owocowy, albo wonne zioła lub
korzenie. W ten sposób można też przyrządza ć
miody naśladujące malagę, małmazyę i t. p. wina.
gdyż dodając np. sporq f'izczyptę kwiatu bzowego,
otrzymuje się smak wina muszkatołowego.
(d. c. n.)
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WIADOMOŚCI UŻYTECZ NE.
Z.uży~kowan.ie mleka wypasaniem cieląt.
Interesującem
zdaje Się będzie, sprawozdaDle Z doświadczeuia w przedmiocie
i zakresu gosp.odarczego kobiecego, jakim jest hodowla cieląt.
~ D~sw\adczeDle to uskutecznione przez j ednego Z meklemburg~I~h go~podarzy., dotyc.zy zużytkowauia mleka wypasaniem
cieląt, a IDt 'resuJące w tym przedmiocie cyfry wyj ęte Z pro~va,\zonł'ch tam z d?kladnością ksiąg gospodarczych przedstawia Ją
lę Jak następuJe :
:l1\eko podawane cielętom w tym celu w stanie słodkim
z~l~ran? w lecie po 12 godzinach, a w zimie po 18 godzinach
\I) ~L \II~a. W st?s.un~u 20 kwart mleka, otrzymywano 1 2 kil.
m,.,I,1 z zebranej smletany, a w przecięciu zużytkowanie wyda/~ : ,·zult.at następujący:
Kazde ~Iel~ otrzymywało przez czas karmienia 100 kwart
mleka mezble~anego.i G O kw.a:t zbi eranego, a tak karmione
,lochodz!ło wagi JOO kil. w chwili sprzedaży. t{{ tym zaś stosunku placono po 70 marek (rs 21) za sztukę
M[\~ło wysyłane do Berlina i spuedawane po 2,80 mark za
I kIlograll~ w zimie, przyniosło z 600 kwart mlck,1 4!,90
llIark! . maslanka zaś sprzedawana po 2 pfen igi za kwartę
uezyn\Ja około 3 marko
'
Hachunek więc przedstawi'! się jak następuje:
Za ciel!)
70,00 marek

:; ::Ś~~nkę

. 4~:gg

"

- -Razem-:- - 115.90 marek
Strąciwszy

na koszta

7,UO

,.

Pozostaje 108,90 mar. które w stosunku 700 kil. zużytego
lII1eka, l1czyniły za kwartę 15,56 pfeni. czyli blisko 19 kop.
za garniec.

Jabłecznik jako środek leczniczy. L ekarze berlińscy, zale cają w ostatnich czasach jabłecznik rozcieńczony wodą, jako
środek leczniczy, nietylko w chorobach: próchnienia kości,
skryfulach i wielu innych, ale również w katarach i suchotach,
jako napój czysty lub rozcieńczony
W tych ostatnich zalecają, szczególniej przygotowywać serwatk!) Jabłeczną, w ten sposób, że miesza si\) jablecznik z mlekiem i przecedzony przez
plótno, pije zimny, lub ciep ly. wedłu~ potrzeby.
Użycie lekarstwa tćgo, wielokrotnie s ławione, ma przytem
sprawiać prędki skutek. Lekarze przypisują, uzdrawiający
wplyw takiego napoju jablczallowi wapna, jakie wino jableczne zawiera.

,VIAl) Ol\IO~CI BIEŻĄCE.
Wystawa pracy kob!et w Muzeum Prz e mysł?wem w. W.arszawie odb}ć ~ię \IIa stanowrzo w pierwszych dmach Pazdzlernika, jakkolwiek ostatecznie dzieli jeszcze lIi e oznaczony.
Puwiadamiając o t. m przypomina\lly zarazem, iż bi eżący
mie,iąc Wrz esiei! j est cstatnim termin em nad~yłallia przedmiotów pracy kobiecej, jak: robót ręczllych i l,rCJdukt6w gospodarstwa kubipa'lo wipjskinlo.
Przedmiu'ty wystawowe prze~ylać nal eży wprost pod adresem
Muzeum Przemysiu i Rolnictwa w Warszawlf) przy Placu
Krasińskim

Rozmi,'szczeniem przedmiotów zajmuje siO samo Mnze~m
i swoim koszte m daje potrzebne na to stoly do ustawIelIla.
Gdyby zaś życ·!.)' ł sobie ktoś ozdobniejszego ustawienia w szafkacb, wtedy wla nym kosztem dostarczyć ma wymagane szafki lub posturncnta.
Spod~iewać się należy. iż na wy st~wie. te~ sp.otkamy si!)
z licznym u lłział elll produkcyi li ospouyn . ~vleJ~klch .Jak:. z pr~
duktallli nabiałowrmi, oglOun iczelll l, splz,~ r~lIan ell.lI ! 1.1I~p~llll 
jając i rob,itrk ręcznych, juki e często w.rod wI ~J skleJ cIszy
mi ~ t c rnic wyrabianemi bywają·

KORESPONDENCJ A.
CENY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
W Warszawie.

r .W. bieżącym

t):godniu targi Warszawskie, zapelniły się już
Iczme) artykuJaml na zapasy zimowe dla gospodyń miejskich.

", l~w~~e znac~ni~ już podrożały. Jabłka i gruszki lep zych
~kl?n kow płaCI Się od :ol do 4 kop. za sztukę, a wyborowe po
· . "pach od 10 do J 5 kop. za sztukę. N awet poln~ gruszki
:~k zlv~l\e . ulęgaiki,. zll.ajdują c~ętny pOkóp,. po fJ ko]! z~ kwart" SII\vkl węgierki, Jeszcze mezupełnie duJrl.ale. za Zd azJ\ą
lra~ą po 12 kop . kwarta, u przekupniów w mie ście po 15
, o ~o kop. funt. Borówki płacono do 40 kop. za garniec.
· ~rób, jakkolwiek na brak uskarżać się nie można też podIhIIO<ł
.
Za wytOS ł e k urczę la vacono
ł
' Się W cellle.
od ' 30 do 40
kOP. za ~zt~ke; kury i koguty od 60 do 75 kop; kaczki po 40
.op. gę I me tuczone po Rs. 1 do Rs. l kop ~O.
Rlob y żywe, płacono: Szczupaki po 2-, do il) kop. Karpie
1'0
kop Karasie po 30 do 35 kop za funt
War~ywa. Korniszony po 25 kop . mały koszyczek. Kapusta po ~ do 3 kop. główka.
Pro s ięta płacono po Rs 1 kop. 20 za średnią sztuk!).
· Nabi ał i jaja, utrzymały się w cenach, jakie w ostatnim
:i· rlc Gospodyni pod,mo.

OD RED_-'\ KCJI
Mi ary met ryczn e jakie po~a
jemy w naszem piśmie, są pow6zechnić sto \lwane IV przelJlysl~
jako dające jedynie dokla IIIĆ pojęcie pew~ll·j. !lliarr czy. wagi,
gdyż funty, ł okcie. cale, luty I t p. ZII1ICII13J.ą . SU) .l1Ic~ylko
krajami alc i prowincyami dla czeg? ł~t~v o z " J ~c moze. l\1ckiJ:
rzystna dla przerobu pomylka. Zanlle\llając zas l\llar~ l W~~I
przepisów zagranicznych I,a nasz~,. często spotykalIbysmy SI.!)
z drobncmi ulalJlkami, którc wieceJ Je;.zuc byłyby IIlcdogodneml.
Cełem obja ' nićlJia naj potrzebniejszych IlIiar i wa g melrycznych,
podajemy nastc/,ujące dalie:
Kil"yrrrm zawiera 1000 gralllów a równa SI!) 2.46 funt. war.
albo :l,H funt. ros". W tym sto-ul1ku liczy si!) na l lud
war 405 gramów, a na jeden funt TV syjsk i 409,4 gramów,
czyli l łut war.
12,0 gramów, a lut ross.
I Y,7 gramów.
.I1t.tr zawiera 10 decimetrów. czyli lun centimetró\'f, a równa
się 4/ ,6 cali warsz. albo 39,3 cali ross W tym stosunku l
łokieć war. zawiera 57,6 centim. a l arszyn 71, 1 cent. czyli
J c ,I war.
:l,4 cent. ałbo 24 milimetrów, a 1 werszek
4,4 cent. albo 44 milimetrom.
11ektolitr zawiera 100 litrów, a równa się 25 garncy war.
kwarcie pol.
czyli JOO kwart, a zatem l li tr
W'/I ej Parli M. B. w U. . ..
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Zygmunt Jaroszewski.
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. . - Prosimy o wczesne odnowienie prenumeraty na kwartał
aby niedoznawać zwłoki w przesyłce. . . . .

następny,

OGŁOSZENIA .
. Wyszedł z druku i jest do nabycia we wszystkich księgar
mach Warszawskich i prowincjonalnych.

ZASADY

Jana Jaworskiego

PłODOZMIANU
oraz

WSKAZÓWKI ORGANIZACYI GOSPODARSTWA ROLNEGO

KALENDARZ RODZINN'

przez

na rok 1.8 7 8.

Zygmunta Jaroszewskiego.

Cena kopiejek 15.

Broszura do nabycia w Rt'dakcyi "Gospodyi Wiejskiej" po
cenie 75 kopieje k wraz z przesyłką pocztową.

Na porę j e sienn ą do sadzenia. Zaklad ogrodnic7.Y na Fra~kaci e , w Warszawie, poleca nascępujące gatunki gruszek.

GR USZK I.
148
153
154
1:;5
156
161
17 1
172
181
185
188
193
194
211
212
215
2 16
217
226
238
240
243
l!i
16

(dalszy ciąg ) .
Dojrzew.
Bera pi ~kność i dobroć
Jes.
Mourgera
Amanlis
Wrzes.
gris on dore
Liegela
od Paźd do sty.
de Launay
od Paźd . do List.
Dawida
Beaumobt
de Watteren
List. Grud.
de Morgeron
Streck1llanna
Grud . i Stf
Hardy
Wrzes. i Paź .
szara
Zim.
de Montpeliense
Pamiątka z czeskej Pragi
St Louise
St. Nicola.us
BE.'l1et pere
Pamiątka

%

\Yrześ .

kongresu

biała

z Plocka
Gellerta
Paźd
d'Assemption
Stuttgarter Gaishirtenbir ne
Souvenir Favre

I

J es.
Paźd .

17 Capiaumont

18
19
20
21
22
23

List.

Cbweptes Fridericks
Bonne de Czee
Reaentin
Dobra szara
Ronsselet van der Wicken
E sperens BerTt birne

Z·uno
Wrz eś.
Jęs.
Wrześ.

24
26
':!7
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
4[)
~6
47
48
49
52
53
54
Ni
56
fl9
62
63
64
65
68

Dojn ew

DOj,Z. ",. ,

70 Dziekanówka \\"er ci na • Paźd . List.
71 Przysmacuk z Augers
~
~10nchalIardsbirne
Sier. Wrz eś
72 Przewyborn e z Lovenjoul
Joungbe~ Mails
od Grud. do Mar.
Lange Mundn~t7.birne Wrześ. pa~' 1 73 Edelcrasoulle
Paźd .
Philip Delfofse
75 Dobra Luiza z Chvruncbes
Ziw.
76 N eue P oiteau
Adolf Touquett
PaB. List.
l etnia
77 Gruszka jajkowa
ł' rinc essi n M.arianne
Ziw .
79 Bergamola z Jodvigne
Romiscbe Schmalzbirne Sier. Wrześ
Paźd.
Eiersichtige, Fontenay
81 Esperine
Wrześ.
Zim.
82 Bontoi
Triumphe von Jodvigne
Luty
87 Bronce d'Enghien
Bongustaveu
88 Bonne Theresse
do Kwiet .
Esperius Bergamotte
Grud.
t9 La Gęrardine
Hoygbes Victoria
Paźd. List.
90 J nlius Blaisel
Grud.
Muskierte Argenson
J es.
92 Punktirte Sommerdorn
Paźd. List.
Bosses Flascbenbirne
2aźd. List.
~ 3 Madame Favre
Zimetfarbige Schmalzbirne Wrześ. Paź,
J es.
94 Arcyksiężna z Angouleme
Siostrzyczki
PilŹd.
Zim
Be: gamota Libicka
l etnia
95 Winter Meuri s
Gatunki oznaczone innym drukiem uznaJe nera! Todleben
List. Grud.
Pres idell t Miller
ne zostały przez Kongres Pomologiczny
na Wystawie Wi e d eńskiej w r . l 73 odDe Tougner
Bronzówka j e~ ien na
by tej z~ najlepsze i dla klimatu naszego
J ean Baptiste de Diste Marz. Kwi e. llajodpowiedniejsze
List.
Wyszczególnione gatunki drzewek. naClairgeau
Magdalena zielona
List Sie r. by ć można wedlug wyboru : Dwuletme ~
J osepbma von Mech ełu
Zim . k. p 30 sztuka.-TrzecbletDie po kop . b
Pi ~ kna i Dobra
Wrz eś. P aźd . sztuka - Czteroletnie 1)0 kop. 50 sztuka,
Saint Germaiu
Zim . pod adresem: Zakład grodniczy przy uliWinter Nelis
cy Wiejskiej Nr. 10 w Warszawie, lnb. z.a
Forellen birne
pośrednictwem Redakc~ Gospodyni WieJSpate von Touluse od Lut. do Maja skiej Na koszta przesy . stosownie do odBr. t 'sch Queen
ległości, załączyć należy odpowiednią kwot'}
td. n.)
Pofessor Hortoles
Wrz eś. Paźd.
FOlld,,'de de JI,'eil

:lun.

PRENUMERATA:
Na Prowincyl Rocznie
W Warszawie Rocznie
W W. Ks. Poznańskiem
W Galicyi Rocznie 10

rs. 6. Półrocznie rs. 3. Kwartalnie rs. l kop. 50.
rs. 4 kop. 80. P ó łrocznie rs. 2 kop. 40. Kwartaluie rs. l kop. 20.
Rocznie 18 marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4 1/ 2 mar.
fi. Półrocznie 5 fi. Kwartalnie 211z fi. Z przesyłką pocztową .

~yoh.c>d.zi.

Clvva

razy

%180

:D:1i.esią.o.

Num.er pojedynczy kop. 25.

•

OGŁOSZENIA

przyjmuj d sie po kop. 10 za wiersz szpaltowy lub za jego miej sce.
SKŁAD GŁÓWNY w Biurze Redakcji " Gospodyni Wiejskiej" ulica Królewska]i, 25.

-

Celem uniknięcia zwłoki w otrzymywaniu pisma, uprasza się nadsyłać prenumeratę wprost do Reda.kc,ri.
)l;o3Bo>:eHO ~.H3YpoHl.

BapmaBa 30 ABryCTa 1877 rOAa.

Warszawa.

Druk A. Gi.ns&.

Nowo Ziolna ] i 37 (\064 Dl·
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