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Rok I.

PI~M~ ILLU~TR~WAN~ DLA K~BI~T
po·~1.ęoo:n.e

GOSPODARSTWU DOMOWEMU
obejm.ujące

Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo
i wszelkie gałęzie wchodz,ce w zakres zajęć kobiecych.
TlłEŚC~

drobiu. Rasy :kur. Kury walczące. Kury włoskie. Kury
Kury hamburgskie. (z drzeworytami). - Zużytkowanie owoców. Konfitury i Marmulady (z drzeworytem). Ogrodnictwo. Melony zielone w uprawie ramowej (z drewory tem).-Zapasy spiżarniane i pnyprawy kuchenne Łatwa
legumina z orzecllów włoskich. Sposób smażenia taU/-raku. Kwaszenie podbiału. Zakwaszaue dynie lub banie. Konserwa
z bań lub dyń w stauie powideł. Pieczarki konserwo\\\lne w puszkach blaszanych. Zielony grcszek w puszkach blaszanych.
Zielony groszek z cubem. Pospieszne kwaszenie ostrych w smaku ogórków. Ogórki konserwowane z cukrem na sposób
francuzki. Zakonserwowanie salaty ogórkowej. - Zapasy piwniczne. Miody, (d. c.)- Korespondencja. Z Grąziowy.- Ogłoszenia.

Praca kobiet we Francyi lz drzeworytem). - Hodowla

paduańskie .

PRACA KOBIET WE FRANCyI.
Nigdzie, dotąd przynajmniej, praca kobiet uie
tyle ile we Francyi, gdzie poddają się
chętnie nawet uciążliwej pracy przez lat wiele,
byle zaoszczędzić sobie jak najprędzej jakiś kapitał na lata wypoczynku.
Renta we Francyi, to główny cel każdego, to
ster kierujący wszelkie czynności, to puls bijący
w arteljach każdej jednostki. Nie dziwić , ię też
że kraj tak bogaty, gdy wszystkie cele w jednym
skupiły się kierunku. W zystko tu pracuje dzień
i noc 12rawie, nie wyłączając i ' więta; każdy zrywa prawie siły dopóki życie w pełni, lecz odpoczywa gdy już cel swój osiągnął. Inaczej znów
w Anglii i Ameryce, gdzie nawet naj bogatsi nie
'prze tają pracować całe życie, gdzie żądza bogactw
rozwinęła się

pobudza do coraz większych zdobyczy, gdzietumiezamiast serca jeszcze ' ciskają złoto. Francuzi przeciwnie zadawalni6ją się miernym, byle
niezależnym w późniejszych latach bytem.
Z takich to pobudek, kobiety wszelkich stanów,
zwł zczą po miastach, starają się usilnie jakąś
kolwiek pochwycić gałęź przemysłu, by tym spoobem ciężko pracującym małżonkom przysporzyć
dochodu. Te, które z różnych przyczyn robót
ręcznych wykonywać nie mogą, starają się przynajmniej jaki taki mały prowadzić handelek.
Ztąd też pochodzi, że handel drobny we Francyi
bajecznych dosięgnął rozmiarów. Kto tylko mieszka na parterze, wystawia co 'kolwiek za okno na
sprzedaż: trochę wyrobów szmuklerskich lub
rając,
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blaszanych, trochę mydełek pachnących i wiktuałów i t. p. Ozęstokroć parę pierników i ciastek
lub kawałek miodu, reprezentuje specyalny artykuł handlującego jeśli nie skład główny, i ten
wnet zwabia komisantów i agentów, dostarczają
cych inne "articles d"art" pisma, gazety etc; handel się rozwija, kwitnie i wkrótce bardzo piękne
przynosi korzyści. Nadewszystko jednak, tym
drobnym zakładom zapewnia powodzenie zdolność
z jaką Francuzi umieją rozwinąć na tak drobną
skalę gust', a nadto dołożyć starań by uprzejmością
zadowolnić każdego choć najmniejszego odbiorcę,
nieszczędząc każdemu zarówno stereotypowych
komplementów. Przyjęty jest przy tern zwyczaj
usługiwania choć w najdrobniejszej ilości; piekarz
za parę centymów kraje i waży kawałek chleba,
rzeźnicy i garkuchnie za bardzo drobną kwotę
wydają bulion lub mięso, ważąc i mierząc takowe w bardzo małych dozach, lecz bardzo licznym klientom swoim. .
Za drugą pobuukę, że kobiety z takiem zamiłowaniem wzięły Współudział w przemyśle, poczytać n:ł.leży to) iż z dawna dawien, praca we
Francyi w wielkiej zawsze była powadze. Ohociaż mężowie wysokie zajmują stanowisko, żonom
ich nie przeszkadzają względy towarzyskie: samodzielnemu oddać się przemysłowi. Obecnie żona
jednego z najbardziej ulubionych i nader szacowanych malarzy rodzajowych, jakim jest Jules
Bentabolle, trudni się krawieczyzną i ma na jednym z Bul warów obok atelii męża, skromny
magazyn. Oboje pomimo to żyją w kołach najlepszego towarzystwa, gdyż często się zdarza, że
Pani Bentabolle zrana suknię przynIierzała damie,
u której wieczorem znajdowała się na balu; łub
też, tfJ samą da.mę w gronie wyborowego towarzystwa w swoim przyjęła salonie.
N ie można atoli zataić, że ta.ka ruchliwość
przemysłowa ma też i ujemne strony.
Pierwszą jest, że i dzieci zawcześnie biorą się
do przemysłu, zatem na ich kształcenie nie wiele
poświęcają czasu. Powtóre, życie domowe traci
swój urok, nie ma bowiem czasu oddawać się powabom w gronie rodziny. Niższe i średnie klasy,
nie stoją też na tym stopniu wykształcenia jak
w krajach innych, mało nbiegając się o komfort
domowy, bo nawet rodziny zamożniej sze obywają
się tern, co gdzieindziej uważają za konieczne
potrzeby życia. Kiedy Anglicy rozkoszują się

w wygodnem życiu, kiedy każdy Gentelman ma
osobne apartamenta, zwykle w połowie opustosz 0ne, do których dzwonić i dobijać się trzeba, gdy
tam spieszy po trudach pracy, by lubować się
w gronie rodziny, oddawać się literaturze, muzyce,
i sportom, Francuzi żyją Wmieszkaniach scieśnio
nych, zawsze otwartych, do przyjęcia odwiedzających gotowych. Kobiety przy ciągłem ich zatrudnieniu w przemyśle, mają niewiele trudu
z powodu zbyt bal:dzo mało troszczących się o wygody małżonków, nader umiarkowany'ch w wymaganiach, tak że knchnia i inne zajęcia gospodarstwa domowego, bardzo mało zabierają im czasu.
Po której stronie wyższość dwóch tych charakte~
rami tak niezmierme wyróżniających się narodów,
nie będziemy tu rozbierać.
Różnica ta więcej jeszcze wyszczególnia się
w zakresie działalności kobiet. Angielki zatrudniają się przy maszynach w fabrykach, a rzadko
po biórach i handlach. We Francyi czynne są kobiety w różnych gałęziach przemysłu ; znajdujemy
je tutaj jako' artystki malarki, . zajmujące się zło
ceniem porcelany i krzyształów, lecz głównie
jako kasjerki i buchalterki. Wprawdzie nie po
bankach, ale po wielu zakładach, handlach) ba-zarach, u piekarzy, rzeźników, w hotelach, restauracyach i t. p. W ogólności u detalistów są one
bardzo poszukiwane, albowiem powszechnie utn.'ymują, że są bardzo biegłemi w rachunkowości
drobnej, nigdy w niej ~adnej nie popełniając po•

l,.,

•

myłki.

Żadne też inne miasto w Europie, nie przedstawia większej stosunkowo liczby niż w Paryżu
samodzielnie pracujących i samoistnie żyjących
młodych dziewic.
Wiele z nich przybywa do P aryża z prowincyi,
ale zawsze po większej części są to same Paryżanki, które albo wcześnie utraciły rodziców, albo
też rodzice zbyt mało zamożni, ażeby które z dzieci przez dłuższe la.ta wychowywać w domu.
Takie dziewczęta wybierają zwykle mniej uciąż
liwe zajęcie, jedno z wyżej wspomnionych, lub
też inne więcej gustu i zręczności wymagające,
jak: znaczenie, haftowanie ręczne lub maszynami,
wyrabianie koronek, stroi i kwiatów, w czem też
są dotychczas niezrównane.
Ważną gałęzią prac kobiecych we Francyi
na prowincyi, jest wyrób koronek, o czem, aby mieć
wyobrażenie do jakich rozmiarów produkcya ta

\
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dochodzi, dosyć nadmienić że w samej okolicy
. Puy w Departamencie Loary, przemysł ten zatrudnia 130 do 140,000 kobiet. Okolica ta zasłynęła
też do tego stopnia z przedsiębiorczości, że nawet
wellzło W przysłowie, iż kobieta z Puy a mężczy
zna z Lyonu. to małżeństwo "par excellence."
Prace około roli w krainie jak w Puy, z wyjątkiem
małych tylko dolin urodzajnych, górzystej lub
zbyt wilgotnej ziemi, nie wystarczyłyby na wyży
wienie ludności. Nic bardziej nie uderza podróżującego we Francyi jak stepy w okolicach
Tl'adelles w blizkości Ardeche nad Loarą. Nawet w miesiącu Lipcu wicher mroźny
dmie wirującym białym kurzem; mieszkańcy otuleni
sukmanami z grubego zielonego lub bronzowego kortu, szukają słońca i zasło
ny od wiatru, by nie by ć
powalonymi, jak mnie się to
trafiło, zwiedzając te strony. Jeżeli cóś takiego zdarza się wśród lata, cóż są
dzić o zimie? Mała tylko
część ludności zatrudnia się
w miejscach gdzie rola zupełnie do uprawy nie zdolna, hodowlą bydła. Kobiety
zatem tutaj głównie są czynne. Zręczne ich palce bezprzestannie w ruchu; słupki
ich warsztatów odzywają się
od poniedziałku z rana do
soboty w wieczór tak zimą
jak latem. Jak tylko młoda
dziewczynka zdoła z pewną
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o ile tylko dozwalają ' I im oczy i palce, a gdy
wałeczki warsztatu przestają w domn dzwonić,
dowodem oczywistym bywa, zbliżył się koniec,
który przeciął nie tylko nić warsztatu ale i pa_o
smo dni pracowitej staruszki.
Nieoszacowany warsztat do wyrobu koronek,
jest prostym zbyt mało kosztującym przyrządem
za pomocą którego z bardzo małym kosztem potrzebnego materyału, częstokroć cała żywi się
rodzina. Tańszy od każdego innego warsztatu
tkackiego, mało bardzo zajmuje miejsca i łatwo
z izby przed dom do ogrodu
lub w pole przenosić się dający, składa się z postumentu drewnianego z przodu nieco niższego niż w tyle,
otwierającego się z tyłu
a zamykanego z przodu. Postument tenlwypełniony sło
IDą, pokrywa się płótnem
grubem lub inną trwałą,
grubą ma.teryą.
W środku
wydrążonym, znajduje się
krąg słomiany około 12 centymetrów w przecięciu dłu
gi, obracający się na osi
na którym utwierdzone są
wrzeciona, igliczki i śpilki.
Do Szufladki zaś umieszczonej na przyrządzie, wpada
wyrobiona już koronka.
Częstokroć warsztat.y te
rozmaicie są przyozdabiane,
pokryte pluszem, aksamitem
lub bogato wychaftowane,
w rozne desenie, zasło
nięte r rodzajem baldahimu
z osłonami, aby zabe~pieczyć
zręcznością poruszać rękami
wyrób
od uszkodzeń,
zaledwie co ukształtowane
ioroniarka z Puy_
Sądzę że nie na próżno
,mi, a już dostarczają jej
podałem tu zaczerpnięty z podróży mojej opis któw mi~jsce lalek małą czworoboczną poduszkę,
ry sądzę powinien być zachętą do naśladowania
w środku której na gwoździu zaczepione trzy nici
i u nas, gdzie len i konopie dobrze się rodzą,
i temi dla rozrywki rozpoczyna splatanie. W miamogąc
dostarczyć w obfitości materjału na wyrób
rę jak dorasta, coraz lepszy dostarczają jej warkoronek, i zapewniając znakomite korzyści z rozsztat tak, iż wnet wyrabia produkt, jakkolwiek
woju tej gałęzi produkcyi pracy kobiecej.
bardzo pojedynczy, zawsze jednak sprzedać się
dający,
Byłoby to wreszcie zgodnem z tl'adycyą, gdyż
dawne matrony polskie chętnie poświęcały się koWarsztat kobiet z Puy, staje się ich prawdziwą
namiętnością, służąc za zabawkę dzieciom, na
łowrotkom.
W przedmiocie tym pozwalam sobie zwrócić
zarobek chleba powszedniego kobietom, a na sta·
1'0 ' ć ich ulubioną dystrakcyą. Jeżeli z niedołę
tę uwagę, że kontyngens guwernantek francuzkich
żności wieku zmuszone zostają powl'ódć po wybył i jest zawsze u nas nadetatowy. Czyżby nierabiania koronek prostych, nie opuszczają pracy
było rzeczą daleko pożądańszą sprowadzić parę
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kobiet francuzkich z okolic Puy, by te podobnież,
w miejscowościach gdzie lud wiejski nie jest
w stanie wyżywić się z gospodarstwa, stały się
nauczycielkami wyrobu koronek? Czy niejedna
z zacznych właścicielek ziemskich, rozwojem tej
gałęzi przemysłu, nie zdołałaby polepszyć bytu
kobiet w swej włości, i licznie dziś utrzymywa-

nego zastępu służebnic dworskich, które ila letnich
prac gospodarczych są nieodzowue, a w porze
zimowej nie znajdują zajęcia na długie wieczory.
Oto pokrótce moje uwagi. nad któremi szanowne Panie najlepiej same szczegółowo zastanowić się raczą.

P. K.

HODOWLA DROBIU.
R A S Y

KUR

Kury walcz'Ice• Kury te wysoko cenione w Anglii wyróżniają się 17 głównemi gatunkami i 27
podgatunkami, wyszczególniającemi się między
sobą opierzeniem a po części i budową. Pochodzenie tego rodzaju kur zgodnie wyprowadzają
hodowcy od dzikiej rasy Bankiva, która-od bardzo dawnych czasów do walk używana i przez
wybór do rozpłodu odznaczających się w boju
kogutów ciągle udoskonalana, nabyła dziś niepospolitej zdolności,
zręczności i pożą
dliwości do walk
z cał ą staczanych zawzięto
ścią·

Igrzyska. walk
kogucich, były od
wieków ulubioną
rozrywką ludową, wielu pół dzikich pokoleń iudyjskich. W Europie upowszechniły się najpierw
w staroż y-tnej
Grecyi później
Kury
u Rz~ian a Wl'eszcie w Anglii,
,gdzie zabawa ta musiała przybrać zbyt wielkie roZmiary, skoro za panowania Edwarda
IV-go w końcu Ił-go wieku surowo wzbronioną została, chociaż później znów była naprzemian dozwalaną lub zabranianą, w miarę wię
kszego lub 'mniejszego zamiłowania w rozrywce tej, nawet samych władców angielskich. Że
zaś anglicy w przedsiewzięciach swoich są wytrwali i gruntowni, udoskonalili więc krzyżowa
niem osobliwie na taki cel hodowane rasy kur,
gdzie zajmujący się wprawianiem do walk kogutów,

(dalszy

ciąg).

posiadają nawet pewne tajemnice układanIa i od-

powiedniego karmienia. Młodym kogutom w 8
w tym celu grzebienie i podbródki, a później do walki na śmierć lub życie ,
zakładają na nogi ostre stalowe ostrogi. Wyborowe sztuki tej rasy płacą się po 40 talar. ajuż doświadczeni w walkach zwycięzcy są nieporównanie
wyżej oceniani.
Hodowla kur walczących w tym samym celu co
w Anglii, nie
przedstawia rzeczywiście u nas
potrzeby, ale z innych względów
zasługuje na uwagę, gdyż kury te
są nadzwyczaj
nośne, zapr?iestaj ą c e składania
jaj tylko w cza- ·
sie bąrdzo silnych mrozów.
Wodzą przytem
starannie z ' całą
odwagą i poświę
ceniem, broniąc
walczące.
piskląt od nap aś ci ko tów,
psów i wszelkiego drapieżnego ptastwa. Koguty
rozciągając opiekę nad stadem, nie lękają- się nawet zapasów z jastrzębiami ani ·ze szczurami,
które zdarzało się nie raz, śmiercią przypłacały
zuchwałość.
.
Oznakami zalecającemi rasę kur walczących
jest: dziób dlugi, silny, ku końcowi zakrzywiony
i ostry, grzebień pojedynczy, mały, cienki, prosto
stojący i lekko ząbkowaty j szyj3 długa i wysmukła, kark silny obłąkowaty, podbródki małe, czerwone a nigdy białe, opierzenie na szyi zwarte,
miesiącu obcinają już
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szeroka, skrzydła średniej długości,
i więcej . krótki.
Do najwięcej cenionych w rasie tej odmian
zaliczają się: Brunatno-czerwone, z czarno opierzoną szyją, ~ czarnym zielono połyskującym ogonem,
i z czerwouemi oczami. Siwe z Tcaczemi skrzydłami,
z czarno nakrapianem opierzeniem na szyi, a sta. lowo niebieskiem z wierzchu skrzydeł, pod spodem
białych; nogi zaś mogą być białe, niebieskawe
albo zielonawe. Wreszcie pstrokate, wyróżniające
się biało czerwonem opierzeniem z wyrastającemi
czasem kilku czerwonemi na ogonie piórami a nigdy czarnemi.
Kury włoskie . Rasa ta pod nazwą "Leghorns"
odniedawna dopiero bliżej oceniona i zapoznana
w reszcie Europy, jest średniej wielkości, przedwreszcie

pierś

tułów zwięzły

Kury
stawiając

nie

zkąd też otrzymały

nazwę paduańskich, chociaż

pierwotne ich pochodzenie nie jest na . pewno
wiadome. Kury te wyszczególniają się opierzonym podbródkiem i wspaniałym w formie korony
ukształtowanym czubem, który przedstawia jednak tę niedogodność, iż podczas picia podlega
łatwo zmaczaniu, °a jako zawsze prawie wilgotny,
pokrywa się prędko kurzem lub prochem, skutkiem czego zasłania wzrok i staje się przyczyną
częstej choroby oczów. Opierzenie tego rodzaju
kur obywa różno-barwne, często!białe lub czarno
upstrzone, najwięcej jedna.k ceni się zupełnie białe,
okazy i te są prawdziwą ozdobą podwórza. Grzebień jak zwykłe u czubatych mało znaczny, nogi
zaś gładkie, a w ogóle póstawa wspaniała. Jako,
kury użytkowe nie odznaczają się jednak żadnym

wluskl~.

wielką różnicę

325

Kury

w porównaniu z rasą

wyszczególniającym

je przymiotem, gdyż nie są
ani pilnie wysiadujące i nie przedstawiają warunków korzystnego wytuczania.
Kury hamburgskie. Rasa ta zaliczaj ąca się do
szlachetnych całkiem niewłaści wie nosi pomienioną nazwę, która stąd powstała, że kury te początkowo przez Ram burg sprowadzono 'do Anglii,
gdzie później hodowane upowszechniły się na całym kontynencie.
Charakterystycznem znamieniem tej rasy jest:
wieńcowy grzebień, ku przodowi prawie czworokątny a ku tyłowi spiczasto zakończony, wielkość
średnia, postawa wyniosła, podbródki
wydłu
żone białe, ogon do góry podniesiony i okryty
sierpowato wystającemi piórami; wreszcie nogi
krótkie, niebieskawo zabarwione.
Kury te posiadające zaletę nośności, składają
jaja z krótkiemi przestankami prawie przez cały
zbyt

pospolitą·

Odznacza się zaś niezwykłą płodnością, znosząc
jaja przez cały rok z krótkiemi tylko przestankami, dla czego do wysiadywania piskląt rzadko
bywa używaną. Grzebień u kogutów prosto stojący, duży, ząbkowany i zawsze prawie pojedynczy, chociaż bywa niekiedy i podwójny. Nogi
żółte lub zielonawo zabarwione, a opierzenie
po większej części brunatne, czarno centkowane,
lub żółte, lubo istnieje także odmiana białych
kur wlos1cich, posiadająca takież same zalety
płódności, a wyszczególniająca się jedynie zup ełnie
białem pierzeniem.
Kury paduańskie. Także patawińs1ciemi lub lombardz1ciemi zwane, znane powszechniej przeszło od
300 lat, zaliczają się do ras wielkich, hodowanych
dawniej głównie we Włoszech w okolicach Padwy,

padnańskie.

nośne,
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lo i czarno prązkowaneg~ pierza. Drugą również
rok, wyjąwszy pory wypierzania. Trudno natobardziej w rasie tej cenioną odmianą, są: złoto
miast dają się nakłonić do wysiadywania i tylko
prążkowane, posiadainstynktem wiedziojące ogon czarny,
ne, gdy są utrzykiedy resztę opiemywane na wolnorzenia barwy brązo
s c l , przypominają
wej, pokrywają resobie takie obwiąz
gularne prążki złoto
ki. Młode wyrastażółte, zwykle formy
ją prędko, ale muksiężycowej. Oprócz
szą być starannie
hodowane, gdyż nie
wymienionych, wyróznoszą wilgoci.
żniają się jeszcze tak
W rasie tej liczy
zwane odmiany basię kilka odmian
żantowe i czarne, te
z których naj cenostatnie nieco wię
niejsze są: srebrnoksze od innych odprążkowate, wyszczemian, k t ó l' e j a'Ji
Kury hamburgskie.
gólniające się biawierdzą powstały
łem opierzeniem głowy, czarnym metalowo sIniąze skrzyżowania z rasą kur hiszpańskich.
cym ogonem i regularnym wreszcie ustrojem bia(d. c. n.)

I

ZUŻYTKOWANIE OWOCÓW.
KONFITURY I MARMULADY

Konfitury śliwkowe. Wybiera się śliwki stosownie do smaku, oddając pierwszeństwo ręglotom
i włożone w gotującą się wodę, przetrzymuje dopóki nie zmiękną, poczem wyjęte łyżką durszlakową przekłada się do wody zimnej. Następnie
klaruje się tyle kilogr. cukru ile potrzeba naraz
do 48 sliwek, układa po jednej w naczyniu bacząc aby ich nie przygnieść i zalewa letnim syropem cukrowym. Potem przez pięć dni rano
i wieczór, odcedzony syrop przez sitko gotuje się
i szumuje, wlewając znów po przegotowaniu na
śliwki, zawsze w stanie wychłodzonym. Nakoniec
po ostatniem przegotowaniu, jeżli nie okaże się
syrop dostatecznie gęstym, dogotowuje się w miarę potrzeby i wlewa na śliwki ułożone w słojach
w stanie wrzącym.
Konfitury ananasowe. Obiera się ze skórki
ostrym nożykiem zupełnie dojrzałe ananasy, kraje
na cienkie plasterki i układa na misce. N astępnie z I/'}. kilogr. cukru wygotowany syrop do
stopnia łamliwego, wylewa się na tak przygotowane ananasy i przetrzymuje przykryte przez
parę dni w miejscu ciepłem. Potem wyjmuje się
plasterki i układa w słoju, a sok przegotowuje
się jeszcze raz do stopnia obrusowego, gdyby

okazał się zamało gęstym,

i wlewa wreszcie po
w słoju plasterki ana-

wychłodzeniu na ułożone
nasowe.
Konfitury poziomkowe. Na ll/? do 2 kilogramów
wyborowych, oczyszczonych poziomek, bierze się
l kil. cukru i przygotowuje z niego syrop wygotowany do stopnia obrusowego. Do syropu tego
wrzuca się wtedy poziomki i zaraz odstawia od
ognia, wstrząsając naczyniem, celem dokładniej
szego pomieszania, poczem wychłodzone wlewa
się do słojów.
Konfitury wiśniowe w całości. Na 1 kil. kwaskowych lub czarnych wiśni, przygotowuje się syrop
z 3/"" kil. cukru doprowadzony do stopnia wzdętego,
poczem wsypuje się wiśnie i wolno gotuje, zbierając starannie szumowiny. Następnie wylewa
się na miskę i pozostawia przykryte do dnia
następnego, poczem odcedza się syrop, jeszcze
raz doprow~dza gotowaniem do stopnia wzdętego
i znów wrzucone wiśnie zagotowuje i szumuje.
Potem wszystkiem wlewa się do słpjów po wystygnięciu i przechowuje w miejscu chłodnem
i suchem.
Konfitury z wiśni wyziarnionych. Oczyszczone
z ogonków i wyziarnione z pestek, wrzuca się
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w odgotowany syrop cukrowy do stopnia wzdęte
go, postępując dalej jak z poprzedniemi z tą tylko
różnicą, iż używa się tyleż cukru co i wisien.
Konfitury wiśniowe na Sposób polski. Przygotowuje się syrop z l kil. cukru wygotowanego do
stopnia perełkowatego, a po ostygnięciu, wrzuca
się 1/2 kil. wyziarnionych wiśni czarnych słodkich,
doprowadzając jeden raz Jo zagotowania. Następnie po wychłodzeniu dodaje się l/Z kil. porze.-czek i 1)2 kil. poziomek, co zmieszawszy maze,
ostrożnie pozostawia tak do dnia następnego.
Potem odcedza się syrop przez porcelanowe
sitko, gotuje do zgęstnienia, a po wystudzeniu
wlewa znów na odcedzone wiśnie, zagotowuje
wolno i po wystygnięciu wkłada do słojów.
Konfitury z truskawek. Obrane z ogonków truskawki umieszcza się na saleterce i skrapia arakiem pozostawiając je do drugiego dnia, poczem
na każdy funt truskawek bierze się dwa funty
cukru i przygotowuje syrop gęsty, podczas gotowania dokładnie szumowany. Potem wrzuca
się truskawki do syropu i trzechkrotnie doproWwadza do zakipienia, odstawiając za każdym ra.~ zem, a po raz trzeci, przetrzymuj ąc przez 15 mi··nut w gotującym się syropie. Na' drugi dzień po
wystudzeniu, przekłada się do słojów ostrożnie
aby jagód nie pognieść. Tak samo przygotować
można i konfitury poziomkowe.
Konfitury z morw. Na taki użytek przeznacza
się niezupełnie dojrzałe ale już zarumienione jagody morwowe. Na V2 kil. jagód bierze się 350
gram. cukru i wygotowuje z takow:ego syrop
zgęszczony do stopnia nitkowatego, poczem wrzut ca się morwy i znów gotuje do stopnia nitkowatego. Jeżeli chcemy zachować jagody w całości
to zaraz po pierwszem zakipieniu wyjmuje się
jagody, a sam syrop gotuje dłużej i wychłodzony
wlewa na jagody. Gdy po kilku dniach okaże
się że syrop zrzedniał, to znów po odcedzeniu
zgęszcza się gotowaniem.
Można także całkiem św;eże układać w słojach
i nalewać zimnym, do stopnia nitkowatego wygotowanym syropem, ale zawsze syrop więcej
razy odlewać i przegotowywać należy.
Konfitury z orzechów włoskich. Jeszcze zielone
na 8 do 14 dni przed Ś-tym Janem zerwane
orzechy, nacina się z obu końców i przebija trzechkrotnie na wskroś widelcem, poczem przez 9 dni
przetrzymuje się w świeżej studziennej wodzie,
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odmieniając takową dwa razy dziennie. Po wymoczeniu wrzuca się do wrzącej wody i gotuje
tak długo dopóki nie dadzą się łatwo przekłuć
śpilką, poczem wkładają się do zimnej wody celem wychłodzenia. Gdy to nastąpiło waży się
orzechy i na 1 kil. bierze się 1 kil. cukru, z którego wygotowany syrop do stopnia perełkowatego,
po wystudzeniu wlewa się na orzechy i pozostawia tak przez noc. Następnego dnia przegotowuje się odlany syrop i znów Pl) wychłodzeniu
wlewa na orzechy powtarzając to i trzeciego dnia,
gotując już dłużej do pożądanego zgęstnienia,
poczem nalewa się na ułożone orzechy w słojach,
tak aby takowe pokrywał, dodając nieco gwoź 
dzików i cynamonu.
Konfitury z rajskich jabłek. Na 1
/2kil. dojrzałych
jabłuszek, poucinawszy do połowy ogonki, bierze
się '/2 kiJ. cukru, przygotowuje nieco zgęszczony
syrop i gotuje na nim powolnie jabłuszka. Potem
układa się je warstwami w słoikach, dodaje kawałki cynamonu i gwoździków i nalane wygotowanym z nich syropem przechowuje.
Konfitury z agrestu. Oczyszczony z ogonków,
jeszcze nie dojrzały wielki agrest, w ilości l kil.
sparza się we wrzącej wodzie i wyjmuje z wody
skoro tylko wypłynie na powierzchnią, wrzucając
do zimnej wody. Następnie przygotowuje się syrop z 1 kil. cukru, zgęszczony do stopnia nitkowatego i wylewa po przechłodzeniu na osiąknięty
z wody agrest. Następnego dnia odlewa się syrop, zgęszcza do stopnia obrusowego i przegotuje
w nim jeden raz agrest, poczem odstawia się od
ognia i przechowuje w słoikach.
Inny sposób wyrabiania konfitur z agrestu. Po
wydrążeniu i oczyszczeniu agrestu, sparza się
wrzątkiem na salaterce i pozostawia przykryty
do następnego dnia. Potem wyci"nięty z wody
skrapia się mocnym winnym octem i pozostawia
znów przez 24 godzin. Następnie wykłada się
na przetak a po obeschnięciu układa w słoikach
i nalewa zimnym syropem cukrowym, zgęszczonym
do stopnia nitkowatr.go i zaprawionym sokiem
różannym.
Na drugi dzień zlewa się syrop,
znów zgęszcza i na agrest nalewa, powtarzając
to przez 4 dni lub dłużej, dopóki syrop okazywać
się będzie za rzadkim. Po raz ostatni zagotowuje się jednorazowo wraz z agrestem. W ten .
sposób przygotowany, zachowuje naturalną zielo-

ność.
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puje głóg poprzednio przygotowany. PozakipieKonfitury imbirowe. Rozmiękcza się 1/2 kil. imbiru w ługu przez 24- godzin, potem wyjęty imbir, . niu wystudza się i wyjmuje na przetak powtamoczy przeZ' 24 godzin w wodzie rzecznej i narzając to czterokrotnie, a za piątym razem dolewa '
stępnie gotuje w niej tak długo, dopóki nie da się
się do syropu kwaterkt,t wina i jeszcze 1/4 kil.
wetknąć łatwo główki od śpilki. Wyjmuje się
cukru na 1 kil. głogu, wyciskając nadto sok z jewtedy na miskę i wlewa zimny syrop cukrowy
dnej cytryny, poczem zgęszcza się syrop do stopnia
z 1 kil. cukru, zgęszczony do stopnia nitkowatego.
grubo-nitkowatego, zagotowuje ostatecznie z gło
Następnego dnia, syrop zgęszcza się gotowaniem
giem i po wystudzeniu wkłada do słojów.
o jeden stopień więcej i wylewa gorący na. imbir.
Konfitury z bani. Obraną ze skóry i oczyszczoną
Trzeciego dnia znów o jeden stopień bardziej zgę
ze środków banię, kraje się w kawałki, sparza
szezony, wylewa się wrzący, a czwartego dnia dowrzącą wodą, obsusza na przetaku i smaży
dawszy świeżego syropu cukrowego z 1/4 kil. cuw syropie cukrowym wygotowanym z cytryną
kru, miesza z poprzednim, zgęszcza do stopnia
pokrajaną na talarki. Skoro ka~ałki bani staną
się przezroczyste, to oznacza stopień dostateczneobrusowego, wrzuca imbir i po ostygnięciu wkłago wysmażenia, poczem przekłada się wystudzoną
da do słojów.
.
konfiturę do słojów, a jeżeliby syrop nie był doKonfitury z jarz~biny. Zupełnie dojrzałe jagody
jarzębin(,we, już parę razy zmrożone na drzewach,
statecznie gęsty, dogotowuje się go osobno i wle'Ya
na ułożone kawałki w słoju.
oczyszcza się z korzonków i moczy w winie przez
Konfitury z ogórków. Obrane ze skórki świeże
24 godzin aby dobrze nasiąkły. Następnie osią
knięte gotuje się przez pół godziny w syropie
. zielone ogóki, kraje się w cienkie plasterki i układa
na sicie aby osiąkły, przyczem soli się nieco
cukrowym przygotowanym %. kil. cukru na 1 kil.
jagód i zaprawionym dodatkiem wody wymoczo~
aby zjędrniały, przepłókuje w wodzie, wyciska
nej z ' kwiatu pomarańczowego. Po ugotowaniu
w serwecie ze zbytniej wilgoci, smaży w syropie
cukrowym, układa w słojach i powtórnie wygotowyjęte jagody ,układa się .w słoikach i nalewa
gOl'ącym, osobno po odcedzeniu zgęszczonym sywany sam ' syrop do stopnia . nitkowatego wlewa
ropem. Po wystudzeniu obwiązuje się pęcherzem.
się na konfiturę.
Konfitury z dereni. N a funt dereni bierze się
Konfiłura z marchwi. Kopaną w Październiku
tyleż cukru, przygotowuje syrop zaprawiony w,9dą
dużą marchew, opłókać, oskrobać, rdzeń ze środ:
różaną i wlewa na jagody ułożone w rądelkn,
ka wykrajać i odrzucić, a resztę pokrajać w po- .
poczem gotuje się na wolnym ogniu, często podługowate cienkie paski jak makaron. Potein
trząsając rądelkiem i zbierając szumowiny. Po
gotować dopóki nie zmięknie, a · po ugotowaniu
dostatecznem wysmażeniu, przekłada się derenie
wyj~ć marchew łyżką durszlak ową na serwetę, aby
do słojów, a pozostały syrop zgęszcza się gotowaz wody osiąkła. Na jeden flmt tak pokrajanej . •
i ugotowanej marchwi, daje się 1 1/ 2 funta cukru,
niem i nalewa gorący na owoce.
robi syrO'p i wrzuca w gotujący się syrop marKonfitury z głogu. Oczyszczony i wydrążony
z ziarek głóg, najlepiej zrywany dopiero po paru
chew, smażąc przez pół godziny. W czasie smaprzymrozkach jesiennych, gotuje się w syropie
żenia, wciska się sok z trzech cytryn, skórki zaś
cytrynowe ugotowane poprzednio w wodzie, po •
cukrowym zgęszczonym do stopnia pierzastego,
wykrajaniu z nich białego miękiszu, kraje ' się
poczem wkłada do słojów, a jeżeli syrop oką.załby
drobno, wkłada do konfitmy i smaży razem do
się jeszcze za rzadkim, zgęszcza się jeszcze po
póki syrop nie będzie gęsty.
odcedzeniu osobnem przegotowaniem.
Konfitura z głC!bików krakowskich. Piękne i gruKonfitura głogowa zwana Hecze pecze. Wrzuca
be głąbiki wkłada się do ' wrzącej wody i gotuje
się wyziarniony głóg do gorącej wody i dwa
dopóki z nich wierzchnia skórka nie zacznie odrazy doprowadza do zawrzenia, wystudziwiizy po
chodzić, którą odjąwszy, układa się głąbiki na
każdem zagotowaniu, poczem wykłada się na
półmisku,
przesypuje miałko sproszkowanym imprzetak aby ociekł i obsechł. Następnie bierze
birem i wstawia na trzy dni do lodowni. Po- o
się równą ilość na wagę głogu, potłuczonego cukru
tern wypłókać w zimnej wodzie i smażyć w leki przygotowuje syrop z dolaniem kwaterki gorą
kim syropie zaprawionym różaną wodą~ a gdy.
cej wody, a po zagotowaniu i wyszumowaniu wsy-
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dniał, przegotować jeszcze raz i włożone do słoi
ka cyt.ryny przestudzonym syropem nalać.
Konfitura z kwiatu lipowego. Świeży kwiat lipowy,
zaraz po ro zwinięciu wypłókać w czystej
Konfitura z melonów. Niezupełnie dojrzały mezimnej
wodzie i rozłożyć na przetaku, aby osiąkł
lon, obrać z zielonej skóry, środek odrzucić, poi obeschł, albo też ściera się w szklannym
krajać w pasy lub kwadratowe kawałki, wrzucić
możdzierzu na masę. Na 1
/ 2 kil. kwiatu. bierze
do gotującej się wody, mocno zagotować, poczem
się 1/2 kil. cukru i gotuje syrop grubo-nitkowaty,
natychmiast odlać, gdyż melon łatwo się rozgotudo którego kładą si ę oczyszczone kwiaty, lub
je, wyłożyć na sito, przelać parę razy zimną woutarta
z nich masa, a po wysmażeniu wkłada
dą, a potem wyłożyć na salaterkę, skropić dobrze
do
słoików.
arakiem i postawić na godzinę w spokoju. Na
Konfitury z moreli nadziewanych. Żółte ale jejeden funt melonu wygotować syrop z jednego
twarde morele, obrane ze skórki i wyziarszcze
funta cukru umaczanego w wodzie, włożyć melon
nione,
zagotowuje się w wodzie, a potem odstaw gotujący się syrop i smażyć z początku na
wione przetrzymuje pod nakryciem dopóki nie
nagłym, później na wolnym ogniu. Po usmażeniu
ostygną. Gdy zaś woda będzie już tylko letnią,
wylać na salaterkę, ostudzić i włożyć w słoje.
wychładza się całkowicie w zimnej wodzie. a po
Inny sposób. Dojrzały melon oczyścić z wierzchparu dniach wykłada celem osiąknięcia na sito,
niej skórki jak również i z nasion, pozostałości
poczem przez otwory zrobione do wydobycia pezaś, pokrajać w podłużne paseczki, ułożyć na ·
stek, w miejsce takowych wkłada się konfitury
salaterce, zalać winnym octem, aby na palec powiśniowe, śliwkowe, porzeczkowe, malinowe lub
krył owoc i moczyć przez dobę. Potem wyłożyć
inne, a przytem calkowite migdały lub ziarna
na sp.rwetę celem osiąknięcia, ugotować syrop
wyjęte z pestek morelowych. Po nałożeniu zaz pół funta cukru na funt melona i smażyć konfikłada się otwór smażoną skórką cytrynową luli
turę na wolnym ogniu, byleby nie nazbyt długo
pomarańczową i układa w słoikach zalewając gę
boby się rozpłynęła . Następnie melon wybrać
stym syropem cukro"1J1ll
łyżką durszlakową. pozostały syrop wygotować do
Tak przygotowane można też i zasuszać umiegrubo-perełkowatej gęstości, dodawszy dou poszczając na tabliczkach szyfrowych lub marmuroprzednio miałko tłuczonego cukru, w stosunku
wych, przycze~ posypuje się lekko cukrem i stasześćdziesiąt gram. na każdy funt syropu, a po
wia w mocno ogrzane m pomieszczeniu. Następnie
Wychłodzeniu zalać nim konfiturę.
odwraca się codziennie na inną stronę za każdym
Konfitura z cytryn. Najpierw należy moczyć cyrazem po ypując nieco cukrem dopóki całkiem nie
tryny w całkowitości przez dwana&cie dni, odwyschną·
Po wyszuszeniu przechowuje się
mieniając codziennie wodę; po wymoczeniu ponaw skrzyneczkach lub pudelkach przelożone warkłuwać gęsto, ułożyć w rądlu jedną obok drugiej
stwami papierem.
i gotować na wolnym ogniu dopóki nie będą zuKonfitury tatarakowe. Wypłókane i obrane kopełnie miękkie, dające się łatwo słomką przekluć.
rzenie, moczone poprzednio przez 8 dni, odmieniaNastępnie wyjąć z wody i po ostudzeniu poukła
jąc codziennie wodę tnie się na kawalki od ;J do
dać na salaterce wyłożonej serwetą, aby się nie
4 centim. i gotuje na miękko tak aby śpilka ła
pogniotły.
Na drugi dzień pokrajać cytryny
two wchodziła, poczem jeszcze raz moczy się przez
24 godzin w świeżej wodzie i postępuje wreszcie
ostrym nożem w plasterki, wyjmując z nich ostroż
jak z konfiturami im birowemi.
nie pestki i poukładać w wazie. Na sześć cytryn
Konfitury z malin drugi sposób. Ułożone na pół
wziąść trzy funty cukru, z jednego funta ugotomisku maliny obsypać cukrem mialkim, tak, aby
wać lekki syrop i zupełnie ostudzonym nalać cyje zupełnie takowym pokryć, a potem wynieść na
tryny. Po tem przez cztery dni dolewa się cocałą dobę do chłodnej piwnicy, albo lodowni.
dziennie syrop, dodając za każdym razem po pół
W czasie tym zrobić syrop, dając na funt malm
funta cukru, wlewając coraz cieplejszy, zawsze
jednak letni, gdyż od zbyt gorącego cytryna I 11/ 2 funta cukru i 1 1/ 2 szklanki wody. W syrop
twardnieje. Po paru Uniach gdyby syrop zrzeten wrzucone maliny smażyć odrazu na mocnym
się

konfitura usmaży, co wymaga mmeJ więcej
minut czasu, wyjmuje się, syrop zaś doprowadza się do stopnia grubo-nitkowatego.
dziesięć
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o niu, wstrząsając tylko rądelkiem. Po wy studz niu zlewa się do słojów.
M 'a r m u I .a d y.
azwą tą określamy

miazgę

owocową

zakonser owaną wygotowaniem z cukrem, Do wyrobu
maI mulad mogą być użyte mniej dorodne owoce,
gdy nie chodzi o zachowanie ich w całości jak
np. IW konfiturach .
Do wyrobu marmulad rozciera się lub rozmiaż
dza owoce, a mianowicie miększe jak: porzeczki,
pozioII,lki, inorwy i t. d. rozciera się na miazgę
w emaljowanych donicach przy pomocy drewnianej łopatki; twardsze zaś jak: jabłka, gruszki,
pigwy i t. p. ściera się na tarle kuchennem lub
w razie większego wyrobu, używa przyrządu,
składającego się z cylindra obitego blachą, z gę
sto wystającemi ostremi ząbkami, a obracanego
się za pośrednictwem korby.
Nad cylindrem
takim w położeniu poziomem ustawionym, umieszcza
się wreszcie skrzynię drewnianą, do której wło
żone owoce naciskają się ku cylindrowi przy pomocy deszczułki, tak że obracając równocześnie
cylinder, łatwo ścierają się na miazgę ·
PO,nieważ gotowanie marmulad uskutecznia się
powolnie, naczynia więc miedziane na ten cel
użyte, powinny być dobrze wybielone, aby nie
dopuścić szkodliwego rozkładu miedzi przez wolne
kwasy ro ślinne, tworzące połączenia trujące.
Najlepszem też do takiego użytku są kotły żela
zne emaljowane, gdyż żelazo nie tworzy z sokami
owocowemi połączeń szkodliwych zdrowiu.
Po roztarciu owoców otrzymaną miazgę celem
odłączenia pozostałych większych cząstek, przeciska się przez cienkie sito włosiane lub metalowe żelazne, poczem zaprawia dodatkiem cukru
stosownie do potrzeby i przeznaczenia marmulady.
Słodkie bowiem i niewiele kwasu zawierające
owoce, jak: maliny, morwy, poziomki i t. d. mniejszego wymagają dodatku cukru, od 18 do 25°
wagi owoców, kiedy np. porzeclIki potrzebują znacznie większego dodatku.
Do marmulad nie potrzeba nadto używać najlepszego cukru, ale można poprzestać na białej
mączce cukrowej. Dodatek cukru w stanie sproszkowanym uszkutecznia się częściowem dosypywaniem do miazgi już przez sito przepuszczanej,
albo też rozpuszcza się cukier małą ilością wody
gorącej i wlewa potrosze do umieszczonej miazgi

w emaljowanych garnkach lub żelaznych wypolerowanych wewnątrz kotłach.
Przyrządzoną w ten sposób miazgę rozgrzewa
się powolnie, doprowadzając temperaturę od 30
do 40 stopni, i wtym stopniu temperatury gotując
ją tak długo dopóki nie na bierze wym~ganej
gęstości. W końcu dopiero doprowadza się temperaturę gorąca do 100 stopni, celem zniśzczenia
zarodków fermentacyi i gorącą jeszcze marmuladą
napełnia się naczynia w których ma być przechowaną. Aby nadto zapewnić bezwzględną trwałość, a przynajmniej tak długie przechowanie się
marmulady w stanie niezmienionym, dopóki słoi
ka nie otworzymy, zaleca się po zawiązaniu umieścić słoiki w naczyniu z gorąco wodą i przetrzymywać w gotującej się wodzie przez pół godziny.
Zapobiegają.: zaś tworzenia się na powierzchni
twardego zaskorupienia, które powstaje skutkiem
wyparowania wilgoci z warstw "Nierzchnich, należy papier którym obwiązano słoiki obmazywać
roztopioną i do 100 stopni rozgrzaną parafiną,
albo też prędko schnącym pokostem, czem uczyni
się papier dostatecznie nie dopuszczającym powietrza i wyparowania wody.
Niektóre marmulady jak wyrabiane z porzeczek, z trunością dadzą się utrzymać w stanie
gęsto płynnym jak tego wymaga marmulada, gdyż
zawierają mały procent pektyny czyli materyi
galaretowatej. W takim razie, radzi się przed
gotowaniem marmulady dolewanie soku malinowego, który przeciwnie zawiera znaczny zasób pektyny i wpływa dostatecznie na galaretowate
zgęstnienie marmulady.
Dodatek cukru jak już poprzednio nadmieniono,
stosuje się do zawartości kwasu w owocach, do
ich wodnitości i naturalnej słodyczy, tak aby gotowa marmulada posiadała smak przyjf\mny.
Strzedz się jednak należy użycia nadmiaru, mogąc ego spowodować scukrowanie objawiające się
potworzeniem w masie, małych ale bardzo twardych kryształów cukrowych, gdyż dobra marmulada powinna rozpływać się jak masło. Aby
uniknąć skutków nadmiaru cukru, należy też poddać gotową już marmnladę pewnym próbom,
a mianowicie kładąc pewną nie wielką ilość takowej w małe naczynie i przetrzymując w takowem przez godzinę na lodzie. Jeżeli bowiem
po tym czasie nie potworzą się w niej krupki,
to znaczy iż niema cukru zawiele. W przeciwnym
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razie, gdy okaże się że jest nadmiar, dolewa się .
do marmulady nieco wody gorącej, wymiesza dokładnie i jeszcze raz przegotuje.
Chcąc napewno rozpoznać czy marmulada dostate~znie wygutowana, probuje się w ten sposób,
że zanurza się w gorącej masie zimną szeroką ło
patkę metalową, a wyjąwszy takową, uważa się
czy masa prędko spływa, czy też osiąka grubemi
nitkami. W pierwszym razie gotuje się dalej;
w drugim razie gdy znać żejest bliską dogotowania,
wylewa się małą jej ilość na metalową miseczkę
i ochładza prędkiem zanurzeniem w zimnej wodzie.
Tak ochłodzona próba, jeźli oznaczać ma dostateczny stopień wygotowania, powinna przedstawiać
się jak masło, a wrzucona w szklankę wody nie
powinna się ropływać, ale powoli rozpuszczać.
Podczas gotowania konieczn em jest nieustanne
mieszanie, a jeżli wyrabia sie więKsze ilości
marmulad, połączone to jest z kosztami i wymaga wielkiej baczności aby nie dopuścić przypalenia.
Najpewniej też jest gotować marmulady parą,
a nie bezpośrednio ustawieniem kotła na ogniu.
Że jednak nie w każdem gospodarstwie znajdują
się kotły parowe, można więc zastąpić takowe nie-
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Urządzenie to przedstawia dwa, jeden w drugim
pomieszczone kotły, z których zewnętrzny pod
W, j est żelazny wyrobiony z grubej blachy żela
znej, a wewnętrzny pod K. miedziany pobielany.
Oba kotły połączone są u góry hermetycznie
przytwierdzoną blachą, w której pod O znajduje
się otwór szczelnie zamykany śrubą, służący do
nalewania wody deszczowej.

Obok tego pod V,

umieszczoną

jest klapa beznadmierne ciśnienie pary,
wytwarzającej się w przestrzeni W. Z a l omoq
tej klapy reguluje się tei stopie(t ogrzania, zbliżając lub odszuwając ciężar przyciskający klapę,
w miarę czego mniej lub więcej uchodzi para.
W ten sposób temperatura ogrzania może być doprowadzona do 140 stopni, byleby kocioł był dostatecznie silny. Baczyć jednak należy, aby klapa
czysto utrzymywana działała prawidłowo, zabezpieczając od wypadku pęknięcia. Do napełnienia
z ewnętrznego kotła jak powiedZIano używa się
wody deszczowej, gdyż studzienna wytwarza tak
zwany kamień kotłowy, z którego i tak co pewien
czas kocioł oczyszczać należy.
pieczeństwa, regulująca

W kotle wewnętrznym mieści się wrzeszcie mieszadło drewniane kratkowane R, przytwierdzone
na desce umieszczonej nad kotłem i wprawiane
w ruch za pomocą korby M. W ten sposób gotowane marmulady, powidła i wszelkiego rodzaju
soki owocowe, zabezpieczone są zupełnie od przypalenia.
Zwracam w końcu uwagę, że dodawanie do
marmulad sody, celem zobojętnienia kwasów jest
całkiem nie właściwe, gdyż nabywa przez to marmulada nieprzyjęmnego smaku i prędziej podlega
zepsuciu.

Urzl\dzenie kotłów do marmulad.

kosztownem urządzeniem okazanem tu tajna Fig. 21,
które służyć może również do gotowania soków·
i galaret, chroniąc w zupełności od przypalenia.

Takie są ogólne przepisy i uwagi dotyczące
wyrobu marmulad, że zaś w szczegółach mogą
jeszcze zachodzić niejakie rożnice, l-odam więc
i sposoby szczegółowego postępowania.

OGRODNICTWO
Zielone melony w uprawie ramowej. Znaczne
postępy jakie uczyniło ogrodnictwo w o, tatnich
kilku latach, wytworzeniem i przyswojeniem wielu
nowych odmian jarzyn i owoców, nie pomineły
również uprawy melonów. Posiadamy już bowiem pożądaną tego rodzaju nowość, jaką j eflt

tak zwany melon zielony ramowy, Z zielonem wewnątrz mięsem, zalecający się wyhornym smakiem
i niezwykłą obfitością obradzania owoców.
Odmiana ta prawdopodobnie wyprodukowana
umiejętnem i starannem krzyżowaniem melonów
zwanych MuscateIlo, nadaje się zupełnie dobrze

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

332

GOSPODYNI WIEJSKA.

do uprawy w gruncie i nie wymaga ani przycinania macierzystych pędów, jak się to praktykować powinno w uprawie zwyczajnej, ani jakich
bądź innych osobliwszych starań podczas wzrostu, oprócz podlewania w razie posuchy. O własnych bowiem siłach pnie się i czepia za pośrednictwem silnych wąsów na
kra tach, przysposobionych
z tyczek i umocowanych
w ramach, Wielka płodność'
jaką się odznacza wspomniona odmiana, wydająca
lO do 15 owoców na jednym krzaku, nie wpływa
mimoto na niekorzyść wyrostu i smakowitości owoców,
które są' soczyste, rozpływające się i niezwykle słodkie, a przytem wydające
bardzo przyjemny zapach,
zachowując te wszystkie zalety po zerwaniu dłużej niż
zwyczajne odmiany. Począwszy od początku si erpnia aż do końca października. odmiana ta co jest
nie~niej ważnem, dostarcza
nadto częściowo w różnym
Zielone melony
czasie dojrzewających owoców, w miarę tego jak
wcześniej rozwijają się kwiaty od dołu ku górze.
W ten sposób prowadzona uprawa ramowa jest
wreszcie i pod tym względem praktyczną, że
owoce dojrzewają jednostajniej we wszystkich

częRciach, jako wystawione ze wszech stron na
'silne działanie promieni słonecznych. czego nie
zapewnia uprawa zwykłym prowadzona sposobem.
Prędzej też z tych samych względów dojrzewają.
co w mniejo ciepłym jak u nas klimacie wielce jest
pożądanem. Nie podlegają również z tych samych przyczyn latwemunadpsuciu z odleżenia się
na ziemi lub na jakichbądź podkładach. Produkowane w ten sposób melony
w szpalerach ramowych, mogą nakoniec stać się prawdziwą
ozdobą ogrodów,
tworz!Jlc rozkoszne aleje.
Pod względem przygotowania gruntu, nawożenia,
zasiewu i przesadzania we
właściwej porze z inspektów do gruntu, stosują się
wszystkie też same zwykle
praktykowane przepisy zalecane w początkowej uprawie melonów lub ogórków,
starając się zawsze umieścić je w położeniu otwar,
tem i na działanie słońca
na ramach.
wystawionem.
Zapoznawszy czytelniczki z tą nową odmianą
melona, spodziewam się prawdziwą uczynić przysługę, na korzyść większej u nas piodukcyi tak
smakowitego i pożytecznego owocu.
J. S.

ZAPASY SPIŻARNIANE.
Zachęcona

podawanemi sposobami sekretów gospodarskich, podaję moje wyprobowane, które dotąd w "Gospodyni" nie były umieszczone.
Łatwa legumina z orzechów włoskich.
Nieraz
gospodynie niemające kucharza kłopoczą się wyborem leguminy, któraby nie wymagała wiele
zręczności, a' zadowolniła podniebienie gastronomów. Ohcąc przyjść im z pomocą, podaje łatwy
sposób sporządzenia wybornej leguminy.
W ziąść 60 włoskich orzechów suszonych, obrać
z łupin, wytrzeć w serwecie i utłuc w moździerzu
z pół funta, czyli 28 gramów, cukru, a drugie
pół ftn. cukI'u utrzeć z 16 żółtkami; pozostałe
białka ubić na pianę, wymieszać razem, dodając

filiżankę

i zaraz (żeby nic nie stała
ta ma a) wsadzić do niezbyt gorącego pieca.
W ten spos&b przygotowany tort, dnia poprzedniego przed użyciem, wkłada się cały w salaterkę
i oblewa h emem z kwaśnej śmietany ubitym
z cukrem i wanilią. ubierając wierzch suto konfiturą z wisien lub poziomek.
Sposóp smażenia tataraku. (Kalmus). Ulubiona
gorzka kouserwa z ziela tatarskiego podawana
po wódce robi
, się w ten sposób: Korzeń ziela
tatarskiego gdy przestaje wyrastać w jesieni "lub
na wiosnę, moczy się dni kilka w tej wodzie
w której rósł, potem gotuje w 8 wodach, to jest
za każdem zawTZeniem odlewając wodę. Gdy
tartej
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już jest miękki obiera się zeń czerwone łupki, kra-

o

je w cienkie kawałki i układa na płótnie, poczem
przykrywszy starannie płótnem z wierzchu, magluje się kilka razy, rozpoznając tym sposobem,
który kawałek nada się na konserwę, albowiem
tylko rozpłaszczone w maglu plasterki, użyte być
mogą, a roztrzępione całkiem wyrzucić należy.
Tak przebrany korzeń układa się w słoje i przesypuje tłuczonym cukrem biorąc 1 kilo. cukru na
1 kilo. korzenia. Po kilku dniach wyrzuca się
z słoja na blachę i stawia do gorącego . pieca,
uważając żeby się nie spalił. Potem dodaje się
jeszcze kilkanaście gram. cukru i znowu wkłada do
słoi do dalszego użytku.
J. D.
Kwaszenie podbiału. Podbi ał Tussilago farfara
rosnący u nas na wapiennych gruntach, a w W ę
grzech używany na pokarm nietylko przez lud
wiejski ale i na zamożniejszych stołach, po opłó 
kaniu z kurzu następnie po sparzeniu li ści i po
obeschnięciu, zakwasza si~ poszatkowany w beczkach w zupełnie podobny sposób jak kapustę, którą w latach nieurodzaju lub zniszczenia przez gą
sienice, całkiem zastąpić może.
Mozna też po sparzeniu wodą wrzącą i po dokładnem wysuszeniu przechować podbiał w stanie
suchym przez zimę.
Zakwaszane dynie lub banie. Pierwsze lub drugie okrawa się ze skóry, wyjmuje ze środków
ziarna ' i tak oczyszczony owoc cienko szatkuje, poczem układa się w beczce, soli i ubija
postępując jak z kiszeniem kapusty.
Konserwa z bań lub dyń w słanie powideł.
Oczyszczone z ziarn i wierzchniej skórki, kraje
się banie lub dynie na kawałki wielkości orzechów włoskich i całkiem nieopłókiwane bez dodatku wody, praży w garnku na ogniu dopóki się
zUP1lłnie nie rozgotują. Potem przeciska się przez
płótno do rądla i szumując gotuje się do gęstości
praśnego miodu. Fo ostygnięciu przechowuje się
o1?wiązane w słojach i uzvwa jako słodka przyprawa do potraw, albo nawet do smarowania
chleba jak masło.
Pieczarki konserwowane w puszkach blaszanych.
Wybrane małe pieczarki, po oczyszczeniu i posolenill prazone we własnym soku, przy dodatku
soku cytrynowego i małej ilości masła, układa
się w małe puszki blaszane, po kilkakrotnem
pierw zakipieniu. Puszki te na tępnie lutuje się.
i Wrzuca do kociołka z wrzącą wouą, gotując

•

Gdyby nakładane do puszek okawilgotnemi, dolewa się cokolwiek wygotowanej wody słonej.
Zielony groszek zakonserwowany w puszkach blaszanych. Świeżo zebrany zielony jeszcze groszek,
wyłuskuje się ze strąków, przepłókuje i zagotowuje raz, w słabo osolonej wodzie. Następnie
wykłada n!!. sito aby ociekł i ostygł, poczem wsypuje się w puszki blaszane nalewa zimną wodą
studzienną do wysokości niżej brzegów puszki na
szerokość małego palca, zalutowuje się zaraz puszki i gotuje takowe przez trzy godz iny w kąpieli
wodnej.
W razie zapotrzebowania na knchnię, przyrzą
dza się w ten sposób, że po wyjęciu z puszek
i ocięknieciu soku na durszlaku, dusi się w rą
dlu z maslem, soli, dodaje nieco rosołu, mąki
miałkiego cukru i cienko posiekanej pietruszki.
Zielony groszek konserwowany z cukrem. Wyłu
skany świeżo groszek wsypuje się do butelek
i nalewa zaraz całkowicie sJl'opem cukrowym,
poczem szczelnie zakorkowany przechowuje się
w miejscach chłodnych. W razie użycia odcedza
się syrop, wypłókuje groszek w zimnej wodzie,
aby oddalić zbyteczną słodycz, i przygotowuje
jak świeży zielony, od którego wcale nie różni
się w smaku.
Pospieszne kwaszenie ostrych w smaku ogórków .
Najlepiej szklanny z długą szyjką słoik napełnia
się bardzo silnym octem, wkłada kilka młodych,
naciętych, jeszcze zielonych strączków hiszpań
skiego pieprzu i wypełnia młodemi ogórkami, nacinając grubsze i twardsze. Potem zatyka się
szczelnie korkiem, a po 10 godzinach lub wcześ
niej mogą już być używane.
Ogórki konserwowane z cukrem na sposób francuzki. Obrane ze skórki i oczyszczone ogórki,
rozkrawa się wzdłuż na. połowy, a każdą z tych
na cztery części, poczem każdy kawałek przecina
się jeszcze na poprzecz i nalewa razem zwyczajnym wrzącym octem tak aby je całkiem pokrył
w naczyniu. Po 24 godzinach odcedza się ocet
i nalewa powtórnie świeżym octem gorącym, mocząc w nim znów przez 24 godzin, a potem obsusza się wyłożone i obciera chustą. Tymczasem
przygotowuje się roztwór złożony w stosunku
I/~ kil. ogórków, z 1/~ kil. cukru, 1/~ kwarty octu
winnego, 20 gram. czynamonu, 2 gram. gwoździ
ków i 1 skórki cytrynowej. Najpierw gotuje się
pl'zez

godzinę.
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zały się mało

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

334

GOSPODYNr WIEJSKA.

ocet z cukrem i po wyszumowaniu zagotowuje
w tem ogórki, dodając w połowie wygotowani~
po mienione korzenie. Gdy ogórki dobrze rozmię
kną w gotowaniu, odcedza się sok na sicie,
prze,
gotowuje znów osobno i wlewa na ogórki. Po
kilku dniach, gdyby okazało się że sok zrzedniał,
powtarza się przegotowanie takowego i wlewa
gorący na umieszczone w małych słoikach ogórki.
Zakonserwowanie sałaty ogó,.kowej. Obrane ze
skórki, kraje się w plasterki, posypuj ~ solą i obciąża tależem aby sok obciekł. Potem wyciska

się cokolwiek, układa równo w słojach, nalewa
przygotowanym winnym o@tem, tak apy pokrywał nieco ogórki, a na sam wierzch wlewa się
najlepszej prowanckiej oliwy, warStwę na dwa
palce grubą i zawiązuje słoiki papierem.
Użytkując taką sałatę nie wszystką na raz,
ale tylko wyjmując część takowej, znów po ' wyjęciu dolewa się na wierźch tyle oliwy aby utworzyła na powierzchni warstwę na dwa palce grubą.
Można też zamiast octu używać samej
oliwy.

ZAPASY PIWNICZNE.
1\1 I O D Y (d. c.)

Miód dębak. Czterdzieści funtów patoki, osiem
wiader wody? gotuje się szumując dopóki nie wygotuje się do połowy. Drożdży dodaje się półto
ra litra, a dla nadania zapachu, 50 gram. cynamonu, 20 gram. goździków korzennych, 10 gram.
kardemonu, 5 gram. pieprzu, 15 gram. imbiru.
Wymienione artykuły proszkują się i w płócien
nym woreczku, kładą do beczki dla wyługowania
z 'nich smaku i zapachu. Po fermentacyi powinien odstać się pół roku, poczem ściąga się
w butelki .
.Drugi sposób. Sześć funtów patoki gotuje się
w dwóch wiadrach wody do stopnia gęstości syropu,
szumując starannie, gdyż (;zem więcej odparowany, tem bywa mocniejszy i trwalszy. Po ugotowaniu cedzi się przez worek flanelowy. Celem
wzbudzenia fermentacyi dodaje się drożdży, a skoro fermentacya odbywa się prawidłowo, wlewa się
na każde wiadro po szklance wódki francuzk.iej,
skutkiem czego drożdże spadną, a miód nabędzie
mocy i czystości. Zapach nadaje się wedle upodobania, użyciem dodatku cynamonu, gwoździków,
kardem on u, melissy i t. p:
Miód na sposób angielski. Wody rzecznej pół
tora wiadra; cukru rafinowanego dwa funty, miodu praśnego patoki dwa litry, rozpuszcza się na
wolnym ogniu, szumuje a po należytem sklarowaniu zlewa do kadzi. Zanim brzeczka ta wystygnie, dodaje się oczyszczone z białego mię 
kiszu skórki z dwunastu cytryn" a gdy temper'atiura płyuu zniży się do 14° R. dodaje się osiem
łyżek stołowych drożdży piwnych i pr~elewa do
baryłek, które w ciągu pierwszych czterech dni
wstrząsają się silnie, celem przerwania fermentacyi. Następnie pozostawia się je w spokojności

przez dni dwanaście, poczem butelkuje się i przechowuje w chłodnej piwnicy.
Drugi sposób. Dwadzieścia funtów patoki, rozpuszcza się .w czterech wiadrach wody, szunluje
a po należytem sklarowaniu dodaje się różnych
wonnych ziół i gotuje razem dopóki niewyparRje
do p ołowy. Następnie dodaje się drożdże i postępuje w sposób powyżej opisany.
Miód pomarańczowy. Na dwadzieścia funtów
miodu praśnego patoki, wlać cztery wiadra rzecznej wody, gotować na wolnym ogniu, szumować,
dodając ciągle zimnej wody w miarę jej parowania, dopóki płyn nie wyklaruje się i należycie
nie wyjaśni. Następnie brzeczkę miodową przelewa się do kadzi, a po jej ostygnięciu zadają się
drożdże zarobione na ciasto z pszenną mąką. Jak
tylko rozwinie się proces fermentacyjny, ciasto
wyjmuje się, występującą pianę z wierzchu zrzuca,
a miód przez gęste sito cedzi i zlewa do baryłki.
Potem. bierze się dziesięć pomarańczy, z pięciu
obiera z wierzchu skórkę, resztę zaś obciera
o cukier, a dodawszy do tego ćwierć funta fijoł
ków (vola odOl'ata), i czterdziesci gram. karuku
rozdrobionego, wszystko to kładzie się do beczki z miodem. Same zaś pomarańcze, oczyszczone
z pestek nasiennych i rozdrobione, kładą się do
rądla, zalewają miodem, gotują, przeciskają przez
serwetę, a otrzymany płyn dodaje do beczki
z miudem w powyżej opisany sposób przygotowanej. Po zaszpuntowaniu i omazaniu czopa gliną,
wstawia się do lodowni na dwadzieścia dni, a po
upływie tego czasu butelkuje.
Miód brzozowy. W początkach wiosny zbiera
się sok brzozo·NY i dodaje się go po dwanaście
szklanek na każdy funt dobrze oczyszczonej pa-
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toki, poczem gotuje na silnym ogniu przez godzinę.
Po odgotowaniu zlewa się do baryłki, a celem
wzbudzenia fermentacyi, zadaje się kawałek rża
neg~ chleba nasyconego drożdżami. Po ukończe
niu fermentacyi, zlewa się w butelki, szczelnie
korkuje i przechowuje w chłodnej piwnicy.
Miód zieleniak. Wyrobić dziesięć wiader miodu
zwyczajnym sposobem, a dla .nadania mu zielonej
barwy, wysmażyć w trzech funtach patoki dwa
funty świeżych liści mięty i połączyć tę mieszaninę z napełnionym w beczce ·miodem. Prócz tego
dodaje się dwadzieścia pięć gramów karuku rozpuszczonego w wodzie miętowej. Po odstaniu
się w beczce przez miesiąc czasu, zlewa się do
butelek.
Miód na sposób niemiecki. Rozpuszcza się pietnaście funtów patoki w dwóch wiadrach rzecznej

335

wody na wolnym ogniu, szumuje i gotuje zwolna,
dopóki piąta część nie wyparuje. Potem cedzi
się przez worek tlanelowy, a gdy wychłodnie zadaje się drożdże i umieszcza w piwnicy, w której
przez sześć tygodni powinien się odbywać proces
fermentacyjny. W czasie fermentacyi górny
otwór beczki zakrywa się płótnem nif:'szpuntując
go, jak to zwykle przy wyrobie innych gatunków
miodu.
Po ukończonej fermentacyi dodaje się j eden łut
gałki muszkatołowej i tyleż cynamonu, które
sproszkowane w płóciennym woreczku kładą się do
beczki dla wyługowan ia z nich smaku i zapachu.
Beczki dolewają się do pełności, szp untują szczelnie i pozostawiają w spokojności celem odstania
przez sześć tygodni, poczem można już zbutclkować.

KORESPONDENCJA.
Przemineły

dnie słoneczne , pełne rozkwitu i nadziei, ustępu

jąc miejsca wichrom jesiennym, porze zbierania plonu z zmu-

dnej pracy i gorliwych zabiegów, którą zwą niektórzy porą
wytchnienia. Lecz czyż w gospodarstwie wiejskim odpoczynek
możliwy? Nie-tylko r obaki i inne podobne zwierzątka usypiają, snem słodkim podczas dżdżystych dni jesiennych i zamieci zimowych, my zaś zmieniamy zajęcia nie mogąc nigdy
założyć rąk leniwie, i wypuścić z dłoni steru kierującego machiną, gospodarską,.

Obecnie wprawdzie ważniejsze roboty ukończone jak : szuszenie owoców (Irtórych w tym roku była wielka obfitość)
smażenie powideł i t . p. jednakże ileż jeszcze przedmiotów
czeka rąk pracowitych! Czeladka. moja zajęta obieraniem
jarzyn do przechowania na zimę. Nagromadzone stosy selerów zmniejszl\ją się przy wesołym gwarze młodszych robotnic.
I ja chciałabym podobnie się zabawić, siadam przy stoliku
gdzie już pończoszka i dzienniki leżą, przyg ut.Jwane na długie
wieczory. Ale cóż wybrać do czytania pod świeżem wrażeniem
marchWi i buraków? A-jest przecie "Gospodyni Wiejska"
przeglądana niestety! ostatniemy czasy wsród pilnych zajęć
tylko pobieżnie . Zaczynam wiec czytać skwapliwie, rady, przepisy, wiadomości i t. d.
Wyborne artyI..-u/y ,,0 oszcz\ldności IV gospodarstwie kobiece m"
,,0 założeniu szkoły gospodarczej" zajmowały by mnie niezmiernie, gdyby biegu myśli nie psuły przy każdem numerze nasuwające się mi uwagi filozoficzne nad niestałością, ludzką,
a szczególnie Szanownych czytelniczek "Gospodyni wiejskiej"
które w pierwszych ·N-ch tego pisma obiecywały nadsyłać R edakcyi sprawozdania: ważniejszych czynności, ruchu życia
umysłowego, szczególnych doświadcz eń gospodarskich, nowych
instytucyi, co zdaje mi się byłoby dla młodych gospodyń bar-

dzo pożądanem, i podniosłoby wiele wartość artystyczną, "Gospodyni wiejskiej" mającej na celu nie w~tpliwie rozszerzenie
gospodarstwa w każdej gałęzi , która tylko do zajęć kobiecych
wliczyć się mo~.

Na naszej wystawie przemysłolVo ·rollJiczej we Lwowie, kt.óra
wiele pięknych okazów i zas łuiyła na ogólną,
uwagę, jako nowość praktyczna zajmowały publiczność szczególniej blaszane naczynia do mleczywa, miski, zbieralniki
i t. p. przyrządy, nie mówiąc już o drzewach owocowych
karłowatych, planie założe nia ogrodu i t. d.
Również podobały się bardzo Warszawskie maszyny do szycia p . Krasz ewskiego jako dokładnie wykonane a nadewszy~tko przystłlIlDe
ceną. Roboty kobiece były prześliczne, hafty włościanek z Poznańskiego nie zostawiły nic do życzenia , próbki zaś wyszywania
j edwabiem włościanek z Podola "zwizdy" "dubowe łystki"
i t. cI. swą, oryginalnością zwracały ogólną uwagę. Zapewne
Warszawska wystawa pracy kobiet w Muzeum przemysloworoJniczem przewyższy naszą , a przynajmnej bedzie świeższą,.
W końcu nie mogę pominąć słów uznania, które dotąd mam
dla "Gospodyni wiejskiej" życząc nadal trzymania się obranej
drogi oraz najlepszych rezultatów.
J. D.
Grąziowa 13 Października 1877 r.
przedstawiła

KORESPONDENCJA OD REDAKCJI.
W. p. M. Z . przez Jaryszew w Lipczanach. Nasion Trojeści Syryjskiej (asclepias syńaca) i Malwy czarnej- (alcea v althea rosea) dostarczymy we właściwej porze wczas na wiosnę.
Koszt nabycia obu wzmiankowanych nasion bedzie nie wielki.
cenie zawiadomimy po sprowadzeniu i obliczeniu kosztów
sprowadzenia.
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OGŁOSZENIA.
•

--,*,,,j

,

"

Prenumerata na prowincyi i w' Ces arstwie.
Rocznie
pid o codzienne, polityczne, społeczne, literackie, artystyczne,
i brukowe.

Na

Kwart3lnie

tańsze z pism codziennych i ' zamieszcza:ące więcej tek~tu od wielkich naszych

Prenumerata

Kwartalnie

Rub ., li kop
Półrocznie
3
50
l
Kwartalnie
"
50
Mies ięcznie
"
"
(Z odnoszeniem do d;lmn)
Rocznie

do sadzenia.

Zakład

S· LI"TTT~I
vv ~

l
la
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

.
(d~kończenie ;.
-nojrze....
Sliwka morellowa polowa
Wrześ.
Virke czarno purpurowa polo.
Królowa, biała naj delikatniejsza Sierp.
Renglota żółta Lawsona koniec Montfortpflaume
Rennglota Viktoria
von Jodoigne
Wrześ
Esperens Goldtropfen, początek
Bunter P erdrigon
I' asalikas Zwestche
Schiebles Eierpflaume
Renglota Bavaya
koniec
Quillina
Sierp.
Węgierka Eslingera
Lukasa
Dollauera, początek Wrześ
Colnmbia, piokna czerwono-granatowa
Królewska Lukasa, polowa
Sierp .
Muszkatówka, czarno-purpuro. Wrześ .
początek Morelówka, różowa
Wogierka Schamala
SIerp.

~irabelka późna

Wrześ Paźd.

Bodhna paskowana poL Wrześ.
esarska czerwona
ajk(lwa Oberdicka
atalońska, polowa
'
Lipcu
~iversa. ranna polowa
2ółta Kaszka
Wrześ.
'Vogierka Wagenheima, początek -

..

"

cał ej

w

Europie.

kop.

7
3

"

"

50

l'ren umerować najlepiej i naj dogodniej adresując wprost do
kantoru redakcyi "Echa" w Warszawie przy Ulicy Swięto
Krzyskiej Nr. 14 (nowy) . -

ogrodniczy na Fratikacie, w Warszawie, poleca

I

"

bp. - .

4
2

Rub. 14

p ó łrocznie

Prenumerata wynosi w Warszawie.

porę jesienną

"

zagranic~

Rocznie

dzienników.

a

Rub. 8

Półrocznie

Dojrzew.

30 Śliwka Washingtona polowa
31
Włoska najulubieńsza ze
wszystkich
32 Renglota Guillina
koniec Sierp .
34
ViolettevonBrignays Wrześ.
35 Przezroczysta
Sierp.
36 Dekasnea
początek Wrześ.
37 Królewska Hausera
38 Lepine
początek Paźd.
39 Renglota z Boddant
40 Sliwka Agenera
Sierp. Wrześ.
41 Jajkowa duża, czerwona
Wrześ.
42 Mirabelka żółta
Sierp.
43 Renglota duża zielona najlepsza Wrześ·
początek 44 Jeffersona
46 Victoria nowa polowa
47 Renglota Bawaya
57 Francuzka
60 Czarna podługowata
61 z Jeruzalemu polowa
6ti Essliogen wczesn~ polowa
67 Dorella
68 Hartwińska żółta polowa
6:) Frankfurtska
70 Diapree violette polowa
Sierp.
71 Coes Goldtropfen
Wneś.

następujące

gatunki

śliwek

i

wiśni.

3 Bigarreau Dawuton

4
a gross frouit rouge
, 5
noir
6
jaune preccoce
8 Grand blanc hatif
9 Gloire de France
10 Noir d' Espagne
12 Spae
13 Ceris de la Magdaleine
14 May Duk
15 Rein Hortaos
16 MareHe Charmentelle
! 17 Dona Marie
18 Jmperatrice Eugenie
1 19 Dorice de Portugal
20 Noir de Prussie
26 Maj Duck
.
28 Sylvia v: Pallnau
30 Amarella (najlepsza)
Gatunki oznaczone innym drukiem uznane zostały przez Kongres Pomologiczny
na Wystawie Wiedeńskiej w r. 1873 odby tej z~ najlepsze i dla klimatu naszego
najodpowiedniejsze
_
Wyszczególnione gatunki dnewek nabyć można według wyboru: Dwuletuie po
k"p 30 sztuka.- Trzechletnie po kop. 45
sztuka -Czteroletnie po kop. 50 sztnka,
CZERESZNIE i WiŚN I E.
pod adresem: Zakład Ogrodniczy przy ulicy Wiejskiej Nr. 10 w Warszawie, lab za
Ostheimer Weichsel niepotrzeb ujące szcza- pośrednictwem Redakcyi Gospodyni WiejpieDia
skiej . Na koszta przesyłki sŁosownie do od2"
Orleans
ległości, załączyć należy odpow.iedniąkwotę.

PRENUMERATA:
Na Prowincyl Rocznie
W łVarszawie Rocznie
W W" Ks. Poznańs kiem
W Galicyi Rocznie 10

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

~yoh.<>d.zi d~a

razy

:n.& :D1i.esią.o.

Numer pojedynczy kop. 25.
OGŁO

ZENIA przyjmuj a

się

po kop.

li)

za wiersz szpaltowy lub za jego miejsce.

"SKŁAD GŁÓWNY w Biurze Redakcji " Gospodyni Wiejskiej" ulica Królewska Nt 25.

Cele~l uniknięcia zwłoki w otrzY!Dywaniu pisma, uprasza się nadsyłać prenumeratę wprost do Redakcyi.
-

J(03JI onBO ~eJl3ypoll.

BapmaBa 15 Ona6pa 1877 ro~a.

Warszawa. Druk A. Ginsa. Nowo-ZioJna]f! 37 (1064 D).

REDAKTOR ODPOWIEDZIALXY I WYD! WC!
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Józef Lipióskt.

