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GOSPODARSTWU DOMOWEMU
obejm.ujące

Gospodarstwo mleczne, Hodowlę zwierząt domowych, Ogrodnictwo, Pszczolnictwo, Jedwabnictwo
i wszelkie gałęzie wchodzące w zakres zajęć kobiecych.
TREŚĆ :

W sprawie urządzenia szkół i zakładów gospodarczych dla kobiet. - Hodowla drobiu. Rasy kur. Kury Yokahama. - Kury najeżone. - .Kury japońskie karłQwate, jedwabiste - Kury karłowate bantamy . kochinchińskie, (z drzeworytami).
Gospo~al'stwo mleczne. Zywienie krów dojnych • ... Ogrodnictwo warzywne.
Przyczynek do dziejów ogrodnictwa naszegoGłąbiki czyli sałata krakowska, ł z drzeworytami).
Z.imowy zasiew rozsady. - Pszczolnicłwo. Zazimowanie i dochód z pszczół.
Zapasy spiżarniane Marynaty z g~si. - - Z dziedziny prac kebiecych. Szydełko - Wiadomoici użyteczne. Udoskonalenia
dotyczące maszyn do szycia, (z drzeworytem). - Nowej konstrukcyi stołek do dojenia, (z drzeworytem). - Wiadomości bieżące. - Od redakcyi. - Ogłoszenia.
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W SPRAWIE

URZĄDZENIA

.

SZKOL

I ZAKŁADÓW GOSPODARCZYCH DLA KOBIET.

ł

Uznana już pow zechnie pilna potrzeba, skrzę
tniejszej i umiejętniejszej działalności kobiet w zakresie gosrodarstwa domowego, wywołała w następstwie projekt założenia szkoły gospodarczej
dla kobiet. Zdaniem mojem jest to sprawą pilną,
która im wcześniej znajdzie urzeczywistnienie,
tern prędzej ugruntuje się niewzruszoną i pewną
podstawę tyle dziś pożądanego dobrobytu w interesie pojedynczych rodzin i zarazem pomyślno
ści ogólnej. Drobny bowiem przemysł, ten wła ' nie
jaki przeważnie wchodzi w zakres gospodarstwa
domowego, jest niezawodnie potężną dżwignią
zamożności, jak dowodzą tego
najpotężniejsze
marerjalne narody, tam gdzie przemysł ten pożądanym cieszy się już rO:l:wojem.

Konieczność kształcenilł. się kobiet w tym kierunku u nas, nie jest już więc kwe tyą wątpliwej
potrzeby, a tylko może być jeszcze pytaniem,
w jaki sposób zabrać się do ; tego, aby wynadgrodzić to prędzej, co długie zaniedbały lata.
Rzecz prosta, iż najpierw nastręcza się myśl
założenia szkoły, i tak jest rzeczywiście. Dawniej kiedy jeszcze prąbabki nasze, więcej odda.wały
się zajęciom gospoda~·czym. to tern samem i córki
mogły prędzej obznajmiać się praktycznie z zaję
ciami gospodarczemi domowenii, tern bardziej że
zajęcia takowe ograniczały się na na 'ladownictwie
pewnych, jedynie praktyką nabytych czynno ' ci,
przekazywanych z pokolenia w pokolenie. Wtedy
nadto, o wiele skromniej ze wydatki domowe nie
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wymagały tylu . usiłowań w celach przysporzenia
kierując pracami i prowadząc ogólny zal:ząd wł3.

dochodów, a tem 8 samem i skromniejsze w ogóle
wymagania, ograniczały niejako zajęcia kobiet,
tak iż rzeczy}ViŚcie obejść się I!l0gło bez szkoły.
Dziś przeciwnie, w obec postępu wiedzy i udoskonaleń, oraz znacznej zmiany .w stosunkach ekonomicznych i spółecznych, szkoła stała się nieodzowną, bo jakżeż można
korzystać z praktyki
'domowej, skoro ta nie wystarcza, jak wobec
znacznie rozszerzonego zakresu czynności gospodarczy.ch kobiet i znacznego w tym zakresie
postępu, ograniczyć ' się na samem jedynie naśla
downictwie tego co zaledwie da się zaliczyć do
bistoryi; jak wreszcie współzawodniczyć z powodzeniem w tej gałęzi przemysłu, która coraz to
nowemi wzbogaca się zdobycz"ami. J ednem sło
wem, aby rozwojowi tej gałęzi gospodarczej zapewllić powodzenie, konieczną jest obok praktyki
i teOlja, której szukać trzeba w szkołach. Jeszcze raz więc powtarzam, iż w obec dzisiejszych
wymagań, nieodzownemi są szkoły gospodarcze
dla kobiet.
Rozpatrzmy się zatem pokrótce jakie to mają
być owe szkoły. J a sądzę że w urządzaniu tego
rodzaju szkół, ' trzeba mieć przedewszystkiem na
względzie przyszłe stanowisko uczennic.
J eźli
bowiem korzystanie z nank, ma być w przyszło
ści zawodem uczennicy i stać się środkiem jej
utrzymania, to wykształcenie w tym kierunku
powinno być gruntowne, a w niektórych gałęziach
gospodarskich specyalne. J eźli zaś nabyte wiadomości posługiwać mają na pożytek własny jako
pani domu, wtedy wiadomości gospodarcze mogą
być więcej ogólne.
Dla pierwszych zatem, potrzebne są szkoły
specjalne i te uważałbym za pożyteczne rozdzielić
na dwie kategorje t. j. urządzić jednę szkołę pouczającą specjalnie: .ogrodnictwa, pszczolnictwa,
jedwabnictwa i hodowli ryb, co wszystko jednoczy zajęcia w jednym zakresie; drugą zaś pouczającą specjalnie hodowli bydła, trzody chlewnej,
drobiu, wyrobu serów, przygotowania wędlin
i wielu innych z tym zakresem związanych czynności. Każda z tych w dwu kierunkach urzą
dzonych szkół, zapewniłaby uczennicy najpierw
pewny środek utrzymania, a powtóre dałaby pożyteczne dla kraju pracowniczki.
Dla drugich, czyli wymagających posiadania
więcej ogólnych wiadomości gospodarczych, aby

snego domu, znać się przecież natem có się rozlub dogląda, potrzebną byłaby niejako
szkoła zarządu, w której obznajmiałyby się uczeilnice teoretycznie z wszelkiemi czynnościami wchodzącemi w ~akres gospodarstwa domowego, oraz
z rachunkowością i w ogóle z prowadzeniem zarządu.
Że jednak uczennice do tej kategoryi zaliczające się, po większej części córki obywatelskie, nie
miałyby czasu na poświęcenie się paru letniej
nauce w szkołach gospodarczych specjalnych,
raz, że w młodych latacn innym oddają się nan-kom, a później drogi czas powabnej młodości ku
innym kieruje je celom, szkoła taka nie miałaby
więc powodzenia.
Specjalna tego ;rodzaju szkoła mniej jest wres.zcie konieczną tern bardziej, że panny pobierające
edukację po pensjonatach, mogą nabyć potrzebnych im wiadomości teoretycznych, ucząc się
nauk przyrodniczych, jak: fizyki, chemii i t. p.
umiejętności. Potrzeba więc tylko aby w zakła
dach naukowych i po pensjonatach, ' nauki .te
udzielano z objaśnieniami w zastosowaniu do
praktycznego użytku w gospodarczem zajęciu
kobiet, poczem reszty dopełniłaby, po ukończeniu
pensyi praktyka domowa w domu rodziciel~kim,
a jeźliby gospodarstwo domowe w własnym domu
nie przedstawiało zalecającego się wzoru, to po·
byt n~ praktyce w innem wzorowo prowadzonem '
gospodarstwie kobiecem.
Dla tego bardzo pożyteczną byłaby w tym celu
urządzona wzorowo szkoła praktyczna. gdzie Jednoroczny pobyt pozwalałby obznajomić się praktycznie z wszelkiemi gałęziami gospodarstwa
domowego, samem tylko przyglądaniem się wielorakim w różnej porze przedsiębranym zajęciom.
W tego rodzaju szkołach praktycznych, oprócz
uczennic które wyróżnićby można nazwą "wolnych
słuchaczek" mogłyby kształcić się praktycznie
i inne niższego stanu uczennice "obowiązkowe"
wyłącznie w paru wybranych zajęciach, jak np.
przy wyrobie SelÓW, przy ogrodnictwie, przy jedwabnictwie i t. p. przyczem byłyby zarazem
robotnicami. Pierwsze rzecz prosta, zobowiązane
byłyby płacić za naukę, drugie zaś uczyłyby się
darmo, a po paru latach pobytu w zakładzie
w pewnych gałęziach gospodarczych dostatecznie
uzdolnione, miałyby na przyszło ść zapewniony
sposób utrzymania.
porządza
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Takiem jest moje zapatrywanie o potrzebie urzą
dzW.ia ilzkół lub zakładów nauki gospodarstwa
domowego kobiecego. Że 'jednak choćby i dobre
projekta zwykły u nas kończyć się na niczem,
a przynajmniej długiego czasu wymagają do wprowadzenia w wykonanie, tymczasem więc, j ako
na razie rzecz póżyteczna, dobrzeby przynajmniej
było, aby lepiej urządzone i prowadzone gospodarstwa kobiece, wprowadziły zwyczaj przyjmowania praktykantek gospodarczych.
W myśl taką otrzymaliśmy już nawet od jednej
z obywatelek wiejskich oświadczenie gotowości
przyjmowania praktykantek, i oświadczenie to
listowhie zakomunikowane Redakcyi, w całości
. dosłownie podajemy:

dla takich ktareby chciały dla rozmaitości miemac
cekm zaś gruntownego uzdolnienia roczne, gdyi chcąc rzeczywiście przejść
kaidą gałęi gospodarstwa, potrzeba nawet łat dw6ch.
Rozkład czy ..ię w następujący spos6b: Ogród i p8zczoły
w jednym dziale, nabiał, kuchnia, spiżarnia, trzoda
chlewna, drób , d1'ugi dział, i uważam że koniecznem
jest przy kaidym z obu działów przez cały rok prakty"kować, chcąc o nich mieć wyobrażenie pod każdym
względem, i w każdym razie takie, jakie "być powinno.
Jednych pszczół, od końca Marca do połowy Paidziernika mógłby "być kurs skończony, dopowiedziawszy warunki obejścia się z niemi zimowego.

jednę pracę,jednę naukę na drugą;

To wszystko co w drugim dziak zamieściłam, nie
na teorji, takie majem zdaniem potrzebuje kursu, w którymby wszystkie cztery pory
roku przejść można.
chcąc poprzestać

.,Myśl pobieżnie przez p. Lucynę 0vierciakiewicz
rzucona w jej kalendarzu na r. 1878, znalazła głęboki
óddiwięk w sercu i umys7e moim. Myślą tą jest
Otóż gdyby się znalazły panienki chcące korzystać
przedstawienie przyjmowania w gospodarstwach wiejz tego, jestem gotowa przyjąć odpowiedniego ogrodnika
skich kobiecych, panien na praktykę, jak to ma od
i pszczolarza ( dotychczas sama ze zwyczajnym ogrodawna miejsce w gospodarstwach męzkich.
dnikiem zajmowałam się tem) i cztery do 8ześciu
Sama wiem z doświadczenia własnego jak ciężkiem
młodych osób za opłatą 1.50 rubli rocznie.
Z czysto
jest życie, kobiecie choćby z najszlachetniejszemi dążno
filantropijnych pobudek nil' mogę bawiem tego uczynić,
ściami, z rzeczywistem pojęciem obo'UJiązków życia,
gdyż moja zamożnos'ć majątkowa nie jest tak dalece
z gorącem pragnieniem uczynienia zadolf!Jć tymże
dostatnią, aby mi pozwalała nie odmówić sobie tej
obowiązkom, jeżeli jej do tego wiedzy i nauki braknie.
wielkiej przyjemności. Ak gdybym miała. cztery, pięć,
Ja jestem jedną z tych, ktara już jako mężatka,
sześć płatnych praktykantek, wzięłabym w tedy rówz pierwszym niemal dniem wejścia w stan ten, przeną liczbę dziewcząt z niższej lda8'!f bezpłatnie, ktare"by
bojem prawie zdobywałam wiedzę, na polu gospodarsię mogły na .,gospodynie" lub .,ogrodniczki" wykształ
skich kobiecych zajęć, ale pragnąc szczerze, po ttsilcić, i z zaświadczeniem (podług zasług) ,kończonej
nych wprawdzie, długich, mozJlnych, kosztownyc~
nauki obowiązkowego pomieszczenia SZttkać. OZaB pogroszem i czasem doświadczeniach, doszłam jednak
zostający od zajęć mogłyby płatne praktykantki. użyć
do tego, ii dzisiaj gospodarstwo moje procentuje mi,
na zajęcia umysłowe, aby nie zaniedbywać nabytych
w sposób iż daleką będąc od tego, aby wszystkie
nauk, w czem nieodmówilabym pomocy, gdył fortepian
gałęzie gospodarstwa wyczerpnąć, tego roku mam.
mam, i carkę moją sama w muzyce kształcę. Zim.owe
900 rubli dochodu własnego.
wieczory mogłyby przechodzić na robotach, wapólnem
, Dodać jeszcze muszę że okoliczności nieprzyjazne (
czytaniu, przyjęciu gości w danym razie.
tak się składały, iż dopiero drugi rok BWobodniej
Korzystałyby teł ze stosunków sąsiedzkich jakie
działam. Z wymienionych zwyż powodów, czuję momamy, jednem słowem znauLZłyby pra1ctykantki pod
że więcej jeszcze niż inne konieczną potrzebę reformy
każdym względem obejs'cie się i apielcę rodzicielską.
na tem polu, i bardzo chętnie idąc w mys'l p. G. otwoGospodarstwo mqje jest daltkiem od tego aby je
rzę dom mój, i wszelką wiedzę jaką sama posiadam,
J
wzorowem
nazwać można, nie mam ani ehlewów poz p"zybraniem potrzebnej obcej pomocy, tym któreby
dług
przepilJów
postawionych, ani teł raB osobliwych
jej pragnęły nabyć. Pani O. mówi że podzieliwszy
czysto zagranicznych, ani s'rodków do rozporządzenia
rok na trzy części, trzy praktykantki mieniając się
tat
-ich, aby wszystkie potrzelJne przybory były takie
w działach gospodarskich, których takie tl'zy naznajakie "być p owinny. Tern tylko co mam i jak mam,
cza, 11wgłyby w przeciągu roku jednego przejść wszystko,
staram się obracać tak, aby jak największe możebnie
i już umieć co potrzeba. Ja się nie zgadzam z nią w tej
z gospodarstwa k(f1'zyści wyciągnąć,
mierze, i twierdzę że kursa powinny być półroczne,
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Jelli tpięc to co tu przedstawiam wraz z chęcią
przyj/cia w pomoc tym lctóreby jej zapotrzebować
chciały, znajdzie uznanie ze 8trony Redak<:yi, to pro8Zę Z

tego

zrobić użytek."

Oświadczeniu temu, które sprawę praktykantek
gospodarczych, sprowadza żaraz na drogę urzeczywistnienia, powszechnie należy się uznanie
i spodziewać się godzi, że tak piękny przykład
znajdzie również gorliwe naśladowniczki.
Nie wątpimy też, że znajdą się chętne kandy-

datki .ąoBpodarcze, które chętnie zechcą korzyst;:l Q~
z ofiarowanej im prawdziwej przysługi.
Nadmieniami w końcu, że zobowiązani do nie
wygłaszania nazwiska dla ogółu, czynimy to w uznaniu szlachetnej skromności projektującej. Jeste~
my jednak upoważnieni, do podawania bliższych
objaśnień interesowanym kandydatkom na praktykantki gospodarcze, i ch ę tnie też bliższ\ch
udzielimy szcz egółów, pod adresem: Redak cyi
"Gospodyni Wiejs~iej. "

.

Z. J.

HODOWLA DROBIU.
R A S Y

Kury Yokahama.

Rasa ta niedawno
w Europie, dopiero w 1864 r. nadesłaną
z Japonii do zakładu
aklim a t yzacyj n eg o w Paryżu, przeż
misjonarza katolickiego w Y okochama. Kury te kształtem i ukła
dem opierzerzenia
wielc~ różnią się od
naszych kur zwyczajnych. Kogut nie nosi
jak zwykle wyniesionego do góry ogona ale
więćej pochylony ku
ziemi, p o d o b n i e jak
u bażantów. Dziób ma
zwykle ciemny, głowę
spłaszczoną,

grzebień

KUR (dalszy

jak nasze pospolite. Znoszą też tej samej wielzostała
I kości, ale ciemno lub żółto zabarwione jaja. Na
zimno równie są wytrzymałe jak n a s z e
swojskie. Uskarżają się
jednak hodowcy, iż kury te już się cokolwiek
wyrodziły, dla czego
potrzebnem jest sprowa.dzenie ś w i eży ch
okazów oryginalnych,
czego z przyczyn zbyt
wielkiej odległości J aponii dotychczas nie
uczyniono i rzeczywiście niemałe przedstawia to trudności.
Kury Yokabama.
Kury najeżone inaczej
fryzowa11.f!mi zwane.
Pod tą nazwl\ znane
są km'y wyszczególniaznana

wydatny, korpus
długi kątowa ty i wysokie żółte nogi, co
je::it właściwe wszystkim prawie rasom azjatyckim. Opierzenie bywa różnobarwne, białe,
czerwonawe, c z a r n e
i pstrokate, ale naj.częściej ciemno brunatne. DIngi wspaniały ogon obok lekkiej
postawy, pozwala rasę
Kury
tę zaliczyć n nas do
ozdobnych, chociaż w Japonii ogólnie rozpowszechniona zalicza się do ras swojskich. Są
to wreszcie kury nośne i pilnie wysiadujące, tak
mało

ciąg).

jące

się

niezwykłem

opierzeniem powykrę
canych i pro.sto wyrastających piór, które
im są więcej najeżone,
tern okazy takie uważają się za piękniej
sze. Rasa ta dosyć
pospolita w In~jach,
ztamtąd wywodzi . feż
swoje pochodzenie; do- .
najeżone.
chodzi wielkości naszych. kur zwyczajnych, grzebień ma pojedynczy,
często na bok obwisły; zwykle bywa barwy białej, czarno nakrapianej, chociaż bywa także czer-
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: wonawo-żółtej lub całkiem czarnej. Kury te są
. ośne i uważają się za szczególnie pilnie wysiadujące.

rystycznych znamion
skim jedwabistym.
Kury

Kury japo ński e

ko rł owałe ,

Kury te
dość rozpowszechnione i oddawna znane. w Europie, pochodzą ze wschodniej Azyi, są zwykle
biało opierzone, chociaż skóra jest ciemno niebieskawawej barwy. Głównem charaktel'ystycznem
znamieniem rasy tej jest przedewszystkiem jedwabisty, albo raczej włosisty lub . wełnisty ustrój piór. Grzebień ciemno niebieskawy, jest
mały, nieregularny
i brodawkowaty, otoczony
czubem ku tyłowi spadającym. Nogi w każdym
razie czarne, niekiedy lekko opierzone i pięcio
palczaste.
Kury te zaliczają się do ras karłowatych,
koguty dochodą jednak wagi 1 kilograma. Jaja małe, są barwy blado-żółtej. Kury wysiadują starannie i pilnie wodzą kur częta. Poniej edwabiste.

Kury japońskie karłowate, jedwabiste.

waż nie są zdolne do latania, nizkie ogroazenie
wystarcza do zabezpieczenia ogrodów od szkód
jakie w nich kury wyrządzać zwykł y.
Przez krzyżowanie , z kur japońskich wyprodukowano odmianę nazwaną kurami siam8kiemi,
które wyróżniają się od poprzednich czerwony~
dzióbem i nogumi, czerwonym grzebieniem dosyc
rozwiniętym i więcej na bok zwi8niętym, przyczem skórę mają jak zwyczajne. Oprócz tego.
z krzyżowania z japońskiemi kogutami kur czarnych zwyczajnych, powstała odmiana zwana negrami, wyszczególniająca się zupełnie czarnem
opie~zeniem, ~achowując przytem resztę charakte·

357

karłowate

właściwych

banłamy

kurkom

japoń

kochinchińskie ,

także

peTcingsTciemi zwane. Jak już sama nazwa karłowatych uprzedza, kury te są małe, całą jednak
budową, tylko
w mniejszych kształtach do
kochinchińskich podobne, dlaczego nawet niektórzy pisarze nazywają poprostu rasę tę 1carlowatemi kochinchinami. Rasa ta dostała się najpierw do Anglii, w czasie francuzko-angielskiej
wojny z Chinami w r . 1860, kiedy zdobyto P eking i znalezjono kury te w zajętym przez sprzymierzone wojska pałacu letnim cesarza chińskie
go. Sprowadzone do Anglii znalazły wielu lubowników, którzy płacili do 100 funtów szterlingów
za parę. Szybko też rozpowszechniły się w Anglii, ale okazało się w następstwie iż potrzeba
było odświeżenia krwi, gdyż większa część jaj
okazała się niepłodnemi. Skutkiem tego przed-

Kury

karłowate

sięwzięto krzyżowanie

bantamy

kochinchińskie.

z innemi rasami i ztąd potwor.ozliczne odmiany, jak: karłowato-hisz
pańskie, karłowate bramaputra i t. p.
Opierzenie bantamów przedstawia się głównie
w dwóch. odmianach, jako to: srebrzyste i złoto 
MIte, przyczem w obu razach każde pióro oznaczone jest obwódką czarną.
Kury te są usposobienia żywego, do bójki ochocze,
wysiadują do ' ó chętnie, pilnie wodzą kurczęta,
ale jako kury użytkowe nie przedstawiają wielkiego pożytku. Służyć jednak mogą do ozdoby
podwórza, wyszczególniając się pięknem, regularnie centkowanem opierzeniem.
rzyły się
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GOSPODARSTWO 'MLECZNE.
ŻYWIENIE KRÓW DOJNYCH.

Hodowla bydła mlecznego, zalicza się niezawodnie do najważniejszych czynności w zakresie
zajęć gospodarstwa kobiecego. Zwykle bowiem
kobiety, mianowicie w mniej rozległych gospodarstwach, zajmują się bezpośrednio nadzorem pielę
gnowania i żywienia krów, oraz wychowywania
cieląt. Wiele pod tym względem polega też na
staranności i umiejętnem postępowaniu gospodyń,
dla czego koniecznem jest poznanie zasad racjonalnej hodowli, tak aby należyte osięgnąć z niej korzyści. Pożytecznem też sądzę będzie zwrócenie na
ten przedmiot uwagi, a mianowicie, na karmienie
krów dojnych, które jeźli zapewniać ma dostatek
mleka, powinno być zdrowe i obfite, a nadto przez
cały rok jednostajne, bez względu czy się krowy
doją lub nie, tak zimą jak i latem.
Krowa źle karmiona podczas zimy, jak to czę
sto bywa, samą tylko słomą, dla tego że się nie
doiła, nie wyda już przy obfitej karmie letniej
takiej ilości mleka, jakiej spodziewaćby się nale·
żało, gdyż znaczna część pokarmu, spotrzebuje
się wtedy najpierw do wynagrodzenia tych strat
jakie wynikły z obchudzenia.
Wiadomo jest wreszcie, iż każde zwierze wymaga pewnej ilości pożywienia do utrzymania funkcyi żywotnych, nie wpływającego całkiem ani na
przyrost mięsa, ani na wytwarzanie się mleka
i że dopiero zbywająca ilość karmy od zaspokojenia takiej potrzeby, czyli tak zwana pasza produkcyjna, przyczynia się do wytworzenia mięsa.
tłuszczu, mleka, wełny itp. Jeżeli zatem tyle
tylko dajemy karmy ile jej potrzeba do utrzymania życia, karma ta nie przynosi nam pożytku
w produktach zwierzęcych i tern ' samem uważać
ją należy za straconą..
Według dotychczasowych spostrzeżeń gospodarzy, ilość paszy obliczona w wartości siana, jaka
potrzebną jest jedynie do utrzymania funkcyi ży
wotnych bydlęcia, wynosić ma sześdziesiątą część
jego wagi, czyli krowa ważąca np. 600 funtów,
potrzebuje w tym stosunku 10 funtów siana, aby
tylko żyć, a dopiero o ile więcej nad tę ilość
otrzyma karmy produkcyjnej, o tyle więcej wyda
mleka, licząc po jednym garncu mleka na każde
10 funtów paszy produkcyjnej w sianie. Nastę
pujące zestawienie jaśniej jeszcze rzecz tę objaśni.
Jeżeli krowa ważąca 600 funtów, otrzyma:

Racja kannyJ:idanej kJ'owie iennie :

Racja produkcyj-

na.

Wydatek mieka.

O garncy
funt.
O funt.
1 garncy
10 funt.
20 funt.
2 garncy
30 funt.
- 20 funt.
4 garncy
40 funt.
50 funt.
Z zestawienia tego widzimy ze pod Nr. 1 skarmienie tylko 10 funt. potrzebnych przedewszystkiem go odżywienia czyli utrzymania, nie wydało nic mleka, a temsamem poniesione w tym
rażie koszta karmienia uwa~ać trzeba za stracone.
Pod Nr. 2 skoro ' otrzymała krowa ogółem 20
funt. karmy, a w tej ilości 10 funt. paszy produkcyjnej, wydała już 1 garniec mleka, które gdyby
sprzedano po 12 kop. garniec, spieniężonoby
w stosunku całkowitej ilości zużytej paszy, po
60 kop. za cetnar siana lub innej paszy.
Pod Nr. :3 skoro otrzymała krowa ogółem 30
funt. karmy, a w tej 20 funt. produkcyjnej, otrzymano już 2 garnce mleka, które liczone po tej
samej cenie przedstawia wartość 24 kop. a w tym
razie w stosunku ogólnego spożytkowania karmy,
otrzyma się za zużytą paszę po 80 kop. za cetnar.
Pod Nr. 4 gdzie ze spasionych 50 funt. ogólnej
karmy, otrzymano 4 garnce mleka, również po
tej samej cenie liczonego', zużyta ogółem pasza
spieniężyła się po 96 kop. za cetnar.
Zestawienie to wyjaśnia nani przedewszystkiem
o ile korzystniej spienięża się paszę przy dost,atniem karmieniu, a zarazem jak nie ekonomicznem
jest postępowanie tych gospodyń, które- sądzą, że
utrzymując więcej sztuk bydła na tej samej ilości '
paszy, spoiziewają się większegó wydatku nabiału
i tem samem większych korzyści.
Przypuśćmy np. że w pewnem gospodarstwie
jest do spasienia dziennie 400 fuut. karmy i że
skutkiem błędnego rozumowania utrzymuje się
20 krów, przeznaczając na. każdą po 20 funt.
dziennie.
W tym razie rozdzielając karmę tę na 20 krQw
ważących każda po 600 funt. zużyje się 200 funt.
paszy na odżywienie, a dopiero drugie 200 funt
będzie ową paszą produkcyjną, wydającą 20 garncy mleka, które licząc jak poprzednio po 12 kop.
za garniec, przedstawi wartość 240 kop. Jeżeli
zaś na tej samej ilości paszy utrzymywać się bę
dzie tylko krów 10, przeznaczając na każdą po
40 funt. dziennie, ,to na paszę produkcyjną wypadnie 300 funt. karmYl zapewniającej wydatek
1

IQ

2
3
4
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,30' garncy mleka wartości 360 kop. czyli osiągnie
się większy zysk o 120 kop. dziennie.
To co tu wykazałem w cyfrach, łatwo zdaje się
jest zrozumiałem i spodziewam się ugruntuje
z korzyścią to przeświadczenie, że lepiej trzymać
, mniej krów a natomiast dostatniej je żywić.
Podanych tu dla przykładu wyliczeń, nie należy
jednak uważać za normy żywienia, z któremi
innym razem celem pouczenia umiejętnego i korzystnego składania różnych pokarmów dla krów
dojnych, szczegółowo zapoznać nie omieszkamy.
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co starano się tu udowodnić, przyza ogólne prawidło w hodowli, bo jakkolwiek rasa bydła warunkuje poniekąd mniej
lub więcej korzystne zużytkowanie paszy, dobre
żywienie zawsze najważniejszą jest podstawą.
Z taką zasadą godzi się również obfitsza produkcja
nawozu i w ogóle większe korżyści gospodarcze.
J eieli zatem posiadana pasza nie wystarcza
do należytego wykarmienia bydła, radzimy szanownym gosposiom zmniejszenie ilości, niezawodny rokując z tego pożytek.
To

przecież

jąć należy

OGRODNICTWO WARZYWNE.
PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW OGRODNICTWA NASZEGO.

Klasztory w pierwszych pięciu wiekach od zaprowadzenia Ohrześciaństwa w dawnej Polsce,
były jak wiadomo, nie tylko ogniskami życia
umysłowego i szkołami dla całego ogółu okolicznej ludności, ale głównym i jedynym bodźcem
i motorem kultury i postępu w kraju naszym.
.. Naważniejszy dziś badacz dziejów cywilizacyi
. naszej Antoni Małecki powiada, że każdy klasztor w tej początkowej epoce bez różnicy czem
się prz'eważnie trudnił i z jakich pierwiastków
się składał, stanowił ' na całą okolicę potężną
dźwignię usiłowań, dzięki którym społeczeństwo
sm'owe wchodziło na drogę idealniejszej dążno
ści i postępu. Pomija.jąc ta, że w owych wiekach
naukami zajmowali się tylko duchowni i że historya ówczesnej naszej cywilizacyi jest historyą
zakonów i duchowieństwa, wiemy iż między zakonami były i takie, których zadanie prócz religijnych praktyk, polegało niemal wyłącznie na tern
tylko, żeby np. zaprowadzić i utrzymywać na
wydzielonych sobie obszarach wzorowe gospodarstwo rolne, karczować lasy, osuszać bagna, przestrzenie przedtem do niczego niezdatne zamieniać
w urodzajną, miodem i mlekiem płynącą okolicę,
obsiewać glebę kulturze dopiero pozyskaną ziarnem, nieraz jeszcze w kraju nieznanem, ID'ządzać
na niej coraz nowe osady, z których później, nieraz miasta się wytwarzały, zakładać po włoś
ciach swoich sady, ogrody, winnice, pielęgnować
warzywa, jarzyny, rośliny pastewne, kwiaty, drzewa owocowe wybornego gatunku, o jakich przedtem w całej okolicy mowy nie było, zakładać
w obejściu swojem budynki z materyału, który
'w potrzebie mógł się oprzeć i zbrojnej nieprzy-

jacielskiej napaści, utrzymywać w nich najroz·.
maitsze własne warsztaty rękodzielnicze i t. d.
Do takich zakonów należeli Oystersi, którzy
posiadali w Polsce piastowskiej 21 opactw i klasztorów męzkich i 6 żeńskich, instytucya naj przeciwniejsza dzisiejszym naszym wyobrażeniom, bo
pustelnicza, ascetyczna, żyjąca tylko dla ideału
wewnętrznej mniszej doskonałości, a przecież mimo to wszystko w ówczesnych stosunkach niezmiernie pożyteczna dla kraju, któremu wszczepiła
wyobrażenia przechodzące poziom jego tradycyjnych potrzeb i środków uczynienia im zadość.
Zakonnicy napływający do Polski w wieku
XI, xn, XIll z Niemiec, Francyi i Włoch
przynosili z sobą kulturę swoich krajów. Ohcąc
zbadać jaka to część dzisiejszych płodów gruntu
naszego stanowi naszą własność odwieczną, a co
przyswoiliśmy sobie z zagranicy przez ową kulturę klasztorną, musimy uciec się do ich nazw,
które w pierwszym wypadku zawierają w sobie
pierwiastki mowy starożytnej słowiańskiej, a w dl'Ugim są wzięte z mowy tych krajów z których
rośliny przyniesione zostały. Tak więc widzimy,
że wszystkie nasze pospolite drzewa, krzewy
i zielska, mają nazwy swojskie i są też nasze
własne. Toż samo rozumieć trzeba i o zbożach,
których prawie wszystkie gatunki z' wyjątkiem
chyba takich jak tatarka czyli hreczka, gryka, kukurydza czyli turecka pszenica, wyka (Wicke) i t. p.
stanowią z dawien dawna nasz własny kult. Zato co do ogrodowizn, to już ogólna nazwa włosz
czyzny pokazuje, zkąd większą część gatunków
jarzyn sprowadzono.
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Naszemi własnemi warzywami mógł być: jarrzepa ( ?) bób, gorczyca, rzeżucha, koper
czyli kopr (który jest źródłosłowem nazwiska
Kopernika), ćwikła i bnraki, brukiew, marchew
dynia i może czosnek. Nie"zawodnie zato obcego
a mianowicie włoskiego pochodzenia, są następu
jące: biały groch (zwany niemieckim, szablastym)
czyli fasola (fagioll)), kapusta (capucci), kalarepa.
(cavolo rapa), kalafiory (cavolo fiore), sałata (insalata), cebula (cip olI a) , selery (sceleri), pory (pori), pasternak (pastinaca), pietruszka (petrosello ),
anyż (aniso), kminek (comino); kulender (coriandro), karolek (caro), majeran, majeranek (majorana), konopie (cannapa), szparagi (sparaga), karczochy (carciofo), szpinak. (spinacci), melon (mellone), pomidoryl(pomi d'oro), nasturcya (nasturcio),
berberys (berberi), lubo ten ostatni krzew dziko
u nas rosnący, zwłaszcza nad Niemnem i krajowi
naszemu właściwy, musi mieć i swojską jakąś
nazwę. Za pośrednictwem Niemców przyszły do
nas: ogórki (Gurken), rzodkiew (Rettig), redyszki
(Rediechen), chrzan (Kran), korbal (Ktirbis) i t. d.
Podobny stosunek okazałby się, gdybyśmy zaczęli dociekać które z kwiatów ogrodowych są
nasze . własne od wieków, a które przyswojone.
Pod względem liczby przeważyłby szereg takich
jak stokrotki. bławatki (inaczej wasilki), pierwiosnki (po wielkopolsku kluczyki), słonecznik,
gwoździk, rozchodnik, macierzanka, bratek i. t. p.
ale prawdziwa arystokracya w tern państwie
Fauny jak: róże, centofolie, lilie, rozmaryn i dłu
gi szereg podobnych gatunków, są to wszystko
przybysze z krajów dalekich, sprowadzone przez
zamiłowanych w ogrodnictwie zakonników cudzoziemskich, którzy znajdowali u nas prawdziwie
słowiańską gościnność i tak bogate jak prawie
nigdzie uposażenie klasztorów.
Tak samo rzecz się ma i w adownictwie, a lubo zastęp prototypowych drzew takich jak grusza, jabłoń, śliwa a zwłaszcza wiśnia, zaludniał
sady i pogańskich praojców naszych, to nie podlega wątpliwości, że uszlachetnienie i różnolitość
gatunków przynieśli i rozpowszechnili nad Wi łą
zakonnicy.
muż,

. Z.
Głibik

~zyli

sałata

Głogu.

Oprócz kilku
gatunków sałat uprawianych w naszych warzywnych ogrodach. jakoto: sałaty głowiastej, rzymskiej, fryzowanej i t. p. ogrodnicy z pod Krakokrakowska.

wa, mianowicie z Czarnej wsi, z N owej wsi
i z Lobzowa, posiadają oddzielny jeden gatunek,
zwany u nich głąbikami, który nigdzie indziej .
dotąd nie jest uprawiany i prawie nieznany. ~a
tę osobliwość pierwszy zwrócił uwagę botaników,
niedawno zmarły Dr. Floryan Sawiczewski, łjJly
profesor uniwersytetu Krakowskiego i opi!':!' ~
biki pod nazwą łoczygi czyli salaty lcrak(fWP'd "i.
(lactuca cracoviensis)
w roczniku wydziału
lekarskiego z r. 1840
w tomie III-im. Wyszła także tego opisu
osobna odbitka i stanowi broszurę do której dołączone są dwie
tablice rycin, przedstawiające te ro ś linę
w dwóch jej odmianach.
Jakkolwiek nie
wszyscy uczeni zgadzają się na utworzenie osobnego gatunku z sałaty krakowskiej, to jednak ma
ona tak odrębne swoje
cechy, że je przyznał
profesor Czerwiakowski i pod tą samą nazwą zamieścił w swej
obszernej Botanice.
Dawniejsi krajowi
i obcy roślinopisarze.
jak ~yreniusz, Kluk,
Lauowski, Besser, Zawadzki, i inni nic nie
mówią o głąbikach.
P. Ka roI Lange
w s w ym "Ogrodzie
warzywnym," w s p 0 mina, iż w spisach
ogrodniczych i w dzie- Głąbiki w stanie :kwitnącym.

.,t

..

ła ch zagranicznych, pojawiłasię nie dawno wzmianka o sałacie szparagowej do na zej krakowskiej podobnej. Nazwano ją ŁactuGa augU8tana,
gdyż pierwszy odkrył ją Allioni w dolinie Augustana w Piemoncie i na pia kach góry Św.
Bernarda. Według De Candolle·a, ta ro 'lina ma
ię także znajdować w Per yi, u
tóp Eriwanu i w górnym Egipcie. Czy Lactuca augusta-
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na, jest indentycznie
ca cracovieńsis, to już

tą

samą

rzeczą

rośliną co łactu
botaników spór ten

rozstrzygnąć.
Głąbików ogrodnicy pod Krakowem uprawiają
. ~rzy odmiany: bardzo wczesne, wczesne i późne.
Pierwsze z nich, jako przedstawiające zbyt droblW. jadalne łodygi, coraz więcej są zaniedbane.
....~ .a.tomiast obie ostatnie odmiany, a zwłaszcza ta
.>źna, zwana także zimową, daję także łodygi
grube, nakształt wydłużonych ogórków lub dużych grubych szparagów.
Sałata krakowska
jest rośliną roczną
z korzeniem wpółdrze
wiastym, p i o no wym,
w końcu nieco zakrę
conym i włóknistym.
Łodyga jej rdzenista,
"
prosto wzniesiona, jest
gładka, u dołu ciemnego, a u góry jasnoczerwonego koro r u.
U wczesnych odmian
łodyga nasienna wyrasta na 2 - 3 stóp,
u późnych 3 - 4 stóp,
w przekroju grubość
wynosi 1/2 do 2 cali.
Liście mię iste, gład
kie, dolne żółto-zielo
'ne, górne granatowe,
bezogonkowe, łodygę
nawpół obejmujące, naprzemianległe, w obwo d zi e niewyraźnie
rzęsowate, po większej
czę .ci odgięte i I'yGłąbik wstanie pocz~owegorozro- .
.
stu i kwiaty naturalnej wielłości. menkowate, z nel wem
igłównym nagim rynienkowatym, blado-zielonym.
Odmiana późna odróżnia ię łatwo po charakterystycznych czarnych kropkach na li ' ciach, czego
wczesne głąbiki nie posiadają.
Liście sałaty krakowskiej nie smaczne dla lu- dzi, są jednak wyborną paszą dla krów, koni
i trzody, które ją chciwie jedzą· Pod tym wzglę
dem głąbiki możnaby słusznie zaliczyć i do ro"'lin
pastewnych, sianych jako przedplon na gruntach
dobrze uprawnych, żyznych i nieco wilgotnych.
Kwitnienie następuje w ierpniu i we Wrze. niu. Kwiatostan jest baldaszko gronowy, wie-
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chowa ty; kwiatki brudno-żółte, w koniuszkach
czerwonawe; przysadki kwiatowe bezogonkowe,
sercowate, kończyste, odgięte, do łodygi i szypułek przylegające; jajniki omszone z ziarnkami
nieco łopatkowatemi żeberkowate, mocno spłasz
czone, prawie bez połysku. Nasienie wczesnych
głąbików ma kolor szaro-biały, późnych bardziej
czarniawy. Sprzęt ziarnia nie przedstawia żadnych
trudności, siłę kiełkowania nasienie zachowuje
lat dwa.
Uprawą sałaty krakowskiej zajmują się podkrakowscy ogrodnicy od niepamiętnych czasów,
zapewne wraz z całą włoszczyzną, od czasów
królowej Bony. Roślinę tę sieje się jak można
naj wcześniej w Kwietniu i Maju na dobrze
skopanych, wynawożonych krótkim gnojem zagonach. Odmiana wczesna rzadko od ręki
zasiana, pozostaje na miej cu, przerywa się ją
tylko gdy za gęsto zeszła, piele i podlewa.
Celem ułatwienia oplewiania, zawsze jednak lepiej zasiewać ją odrazu rzędowo. Odmiana póź
na wymaga koniecznie przesadzania, a niedopeł
nienie tego warunku, jak mnie zapewniali ogrodnicy z Czarnej wsi, na pewne naraża traty i zawody. Z powodu licznych i szerokich liści jakie puszcza wyprodukowaną pierw na grządkach l ub w inspetach rozsadę, sadzić należy w odstępach przy
najmniej stopowych.
Ziemia na której gtębiki sieją jest lekka,
w niskiem nad łąkami położeniu nieco próchnicowa i czarnego koloru. Zbyteczna jednak wilgoć
szkodzi tej 1'0 linie.
Zbiór wcze nych głąbików następuje już 7{ Czerwcu, a mianowicie wtedy, kiedy łodygi dostatecznie zgrubiałe przedstawiają kształt dużych szparagów. Po wyrwaniu ich pozo tałe zagony obsadzają się kapustą włoską i t. p. jarzynami. Wyrwane i od korzenia odcięte głąbiki, osmykują
ię zliści (wedle miej cowego wyrażenia), płóczą
tarannie w wodzie i tak na targ wywożą. Cena
ich wtedy wynosi od 15 do 20 kopiejek za kopę,
Późniejsze głąbiki jako o wiele grubsze ą droższe.
Niektórzy amatorzy, dobrze z zewnętrznej czerwonej i zielonej kory o~krobane głąbiki w wodzie
go tują i tak jak zparagi z topionem ma łem i tartą
bułeczką na stół podają. Tak przyprawiona ma
nieco smak gorzkawy, ale jest mimo to smaczną
jarzyną. Najpospolit zy i najlep zy po ób przygotowania głąbików jest ich zakwaszanie. Lud
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krakowski, a mianowicie żydzi chciwi tej taniej
przyprawy, zwłaszcza w panujące wtedy upały
i w braku o tej porze zwykłych ogórków, kiszą
obrane z kory głąbiki w dzieży glinianej, zalewając je ciepłą wodą, za dodaniem barszczu lub
zakwasu, soli i ogrodowego kopru. Postawione
w kuchni przy piecu głąbiki wciągu 24 godzin
już są dobre do spożycia. Przybierają one wtedy
blado-żółtawą barwę i jako dodatek do sztuki
mięsa i pieczeni bardzo smaczny stanowią pokarm.
Gdyby były zbyt grube, to dla przyspieszenia ich
zakwaszenia rozcinają się nożem wp odłuż na trzy
lub cztery części. Zwraca się tu jednak uwagę
osób nie obeznanych z tym rodzajem sałaty, ie
zakwas:lone głąbiki nie konserwują się długo,
i dla tego chcąc je mieć wciąż niezepsute, trzeba
je raz na raz, co raz to' świeże kisić. Przygotowuje się wreszcie z głąbików dobra konfitura
jak to Iwdano w N-rze 21 Gospodyni.
w czasie kwitnienia łodygi
głąbika, otrzymać można sok mleczny, zwany
w medycynie lactucarium, mający sprawiać skutki
zbliżone do opium, tylko w łagodniejszej formie.
W ogóle rozpowszechnienie uprawy głąbików
wielce się zaleca jako dających tanią i smaczną
przyprawę, która dla mniej zamożnej ludności po
miastach, pożądanym stać się może posiłkiem,
a nawet smacznym jest przysmakiem na stołach
możniejszych. Że nadto może mieć korzystne
zastosowanie i jako wyborna roślina pastewna
dla wszelkiego rodzaju inwentarzy, tembardziej
przy łatwości otrzymywania nasienia. dla tego
obok wyobrażenia jej w rysunku, celem rozpowszechnienia dołączamy również i nasienie odmiany późniejszej.
Br. Ryr.
Nakoniec z

naciętej

Wiadomo każdemu że
warzywa i ogrodowizny siane na zimę dają następnej wiosny wczesny i obfity plon. Od dawZimowy zasiew rozsady.

na zasiewam ogrodowizny na zimę, a nawet nasil
kapusty i brukwi.
Siejąc nasiona z ręki, była ta niedogodność że
ziemia przez zimę zleżała, nie dawała się ża
dną miarą spulchnić, a zielsko głuszyło wschodzą
ce rośliny. Dla tego więc zaniechałem poprzedniego systematu siejby, i jąłem się siejby rzędo
wej; w tym celu wpoprzecz grzęd oznaczam linije
czyli płytkie rowki grabiami, w te sieję nasiona
i lekko je ziemią nakrywam. Odległość rowków tych stosuje się do gatunku ogrodowizny,
aby ta miała miejsce do rozrastania się dostateczne. Zaraz z wiosną gdy 1'0 ślinki zaczną wschodzić, z obu stron porusza się ziemię małą motyczką, przez co ona spulchnia się i wiele chwastów niszczy się, następnie powtarza się jeszcze
parę razy owo motykowanie powyrywa się zielsko,
i rośliny za gęsto posiane, i przy takiem postępo
waniu otrzymuje się warzywo wielkie i nader
wczesne. Co do rozsady sianej na ' zimę, trzeba
pamiętać aby ta była posianą przed samemi mrozami, by przed zimą nie wykiełkowała, i tę ostroż
ność zastosować trzeba i co do warzyw. Ten
sposób siejby na zimę, a nawet na wiosnę, każde
mu radzę bo jest on praktyczny i oszczędza
robotnika. Może ktoś nie uwierzy że to stosowne
siać rozsadę na zimę, lecz ja zapewniam zwłas
nego doświadczenia, iż ff~zultaty bywają dobre,
wprawdzie nie każde ziarno posiane wschodzi,
ale co zejdzie, będzie mocne, nie boi się przymrozków wiosennych, więc dla tych którzy nie
mająin pektówpraktyczne. Rozsady zwykle bywają uszkadzane z wiosną od pcheł ziemnych, by tego
uniknąć posypuję na wiosnę parę razy ziemię około rozsady, sadzą zwykłą z komina, lub świeży
tatarak łamany rzucam na grzędy.
Warzywa korzenne sieję po pełni, a kapustę
kalafiory, sałatę, kwiaty przed pełnią, bo tak
starzy ogrodnicy czynili.
W. D .

PSZCZOLNICTWO.
ZIMOWANIE I DOCHODY Z PSZCZÓŁ
Może nie wszyscy hodujący pszczoły, znają sposoby post-ępowania z niemi w czasie zimy, dla
tego niektóre uwagi przytaczam.
PSZCZQły przez zimę przechowują dwojakim sposobem: w stebnikach (pszczolnikach) lub w jakiej-

kolwiek budowli, w schowku albo na dworze, wpa·
siece lub ogrodzie. W obudwu razach, pszczoły
potrzebują spokojności, ciszy, zatem nie mogą
być st.awiane w stodole, ani pod ściauami tej lub innej budowli, w której odbywa się roch i sztukanie,
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ze swego letargu, rozłaźą
po ulach i giną, zatem źle zimują. Moje
pszczoły zawsze zimują w ogrodzie i nie mam straty, co niżej objaśnię. Dla pszczół zimową porą
najzgubniejsze jest swiatło, którem zwiedzione
rozłażą się z gniazda, wylatują z ulów i giną,
a przytem więcej miodu zjadają i zaperzają się,
zkąd strata pszczół i miodu. Obracać zatem należy ule " z nadejściem zimy wylotami na północ lub
północno wschód. Gdyby to być nie mogło, przy·
• najmniej zasłonić wyloty deszczułkami, aby się
do nich swiatło nie wkradło. Tak zostawione na
lato, będą silniejsze i miodniejsze.
-.bo

psze;.l~~ przebudzone

się

'feraz również jest czas do ustawienia ulów
w pasiece tak jak mają stać na wiosnę i lato,
pamiętając zostawić miejsce na postawienie ula
trzeciego, między dwoma, potrzebnego na wiosnę
do osadzania rojow i robieuia a~legrów na pół-lotu.
Kto przechowuje psz0zoły w budowlach, winien
się starać aby w nich nie było za ciepło a skoro
termometr pokazuje niżej zera 5 R, trzeba budowlę oziębić ho lepiej gdy jest O o aniżeli + 6 o R,
gdyż wtenczas pszczoły rozchodzą się z gniazda,
chorują, a następnie giną·
Czas też obecnie !!zpary nad wylotami pozatykać,
jeżeli dłużnia cienka na 2 cale, lepiej obstawić słomą,
zostawiwszy otwarty wylot. Zimową porą od czasu
do czasu, a zawsze po zawiejach, uważnie poprzegarniać wyloty piórkiem, żeby się nie zatkały. Dla włas
nej ciekowości, nie pnkać w dłużnie, można tylko
przyłożyć ucho, a gdyby w ulu był zbytni szum
lub niespokój, odsłonić małe szparki.
Ponieważ

nasze szanowne gosposie nie wyrzekapszezolnictwem , przeto sądzę że nie
znudzę sprawozdaniem z historyą mojej pasieki
j korzyści z niej osiągniętycb.

ją się zajęcia

Przedewszystkiem widzę potrzebę powtórzyć to
com już pi ał, że Suwałki postawione na pia ku,
zwirze, bez łąk, ogrodów owocowych, a. lasy poło
żone o 3 i 6 wiorst za mi lstem, zatem okolica
dla pszczół nie do zazdrości. Mimo to:
. W roku 1870 nabyłem l ul prosty, a na zimę
miałem 2. Ponieważ wówczas powstał ruch pszczolamki, i rozszedł się odgłos o ulach ramowych,
" zatem w r. 1871 zrobiłem 5 ulów ramowych i owe
dwa roje przesiedliłem i zrobiłem 5 rojów; jest to
niedCi. zeczność wówczas wprowadzona w modę,
ale szczęście mi sprzyjało, roje utrzymały się·
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W r. 1872 dorobiłem ulów 5 i pszczoły rozdziena lOj na wiosnę sp~strzegłem, że nadto galopuję, bo roje wprawdzie wyżyły, ale słabe, zatem:
W r. 1873 połowę zostawiłem nietykalne, a 5
rojów rozdzieliłem i zrobiłem w ogóle 15.
Rozdzielone roje wzmacniałem i z pozostawionych
5-iu zaopatrzyłem w miód; na wiosnę 1874 wyszły
wszystkie zdrowe, i nie zupełnie słabe.
W trakcie powyższych zajęć, zgromadzałem i czytałem ksi~żki i gazety pszczolarskie, porównywałem treść i sposoby budowania różnych ulów .
Zdaje mi się że w Lubienickim wyczytałem rozmowę
pszczoły z jakimś niezdarą pasiecznikiem, bo rzekła:
Karmij mię do Świętego Jana,
To ja z ciebie zrobię pana.
W dzienniku wolno-ekonomicznego Towarzystwa
petersLllrgskiego, "Trudy," znalazłem silny nacisk
na to, aby na wiosnę kiedy się ustali powietrze,
karmić wszystkie pszczoły sytą. to jest miodem
rozwiedzionym gorącą wodą, na kwartę patoki,
/2 kwarty wody, po zdjęciu szumowi o
'/. najwięcej 1
i ostudzeniu po kwaterce na rój.
Wówczas stanowczo przystąpiłem do zreformowania moich ulów podług różnych wzorów pobudowanych, i takowe przerobiłem na takie jakie opisałem
w dziełku "Pszczoła i jej życie" str. 75 i następne; roje
na wiosnę 1874 do nich przeniosłem i zaczęłem karmić sytą (dla braku miodu) z syropu kartoflanego
z 1/. wody. Karmienie takie ma być dla pszczół
szkodliwe, lepiej używać miodu lub cukru, tern
bardziej że ono pochodzi nie zgłodu, tylko w celu
pobud zenia matki do jak najsilniejszego czerwienia.
Pszczoły się wzmt)cniły i tak z naturalnych jak
i sztucznych rojów, doszedłem na zimę do 24 rojów,
sprzedałem miodu za rs. 20, i zostawiłem zapas
na wiosoę. W r. 1875 upadł rój 1: dorobiłem L
zatem było 24, a że nie pozwoliłem roić się, wsta wiając wśród gniazda ramki z zaczątkami suszu,
zatem pszczoły przyszły do siły i sprzedałem miodu za TS. 52.
Mały dochód pochodzi' ztąd, że nie miałem cen_
tryfugi; musiałem z ramek wyrzynać plastry
z woskiem, kupcy mię oszukiwali, bo ganili miód
z suszem, cenę dawali nizką, ledwie kop. 15 za
funt. a w duszy byli kontenci że z w oskiem, bo
za niego brali po kop. 50.
W r. 1876, jeden rój stracił matkę i upadł, dorobiłem jeden i miałem 24, zrobiłem centryfugę
ale zapóźno, zatem oszczędziłem susz tylko z 65 raliłem
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mek i sprzedałem miodu za rs. 79 kop. 62 '/2,
oprócz zostawionego w ulach na zimę po 30 do
35 funtów oraz na zapas ramek 20.
W r. 1877 z rojów nader silnych , musiałem 1),0robić 3, robiło więc na miód tylko 21. Sprzedałem
miód po rs. 8 k. 25 za pud i wziąłem rs. 105 k. 27.
Obecnie mam ramek zarobionych naj czystszym suszem, oczyszczonych przez pszczoły po wytrzęsieniu
miodu centryfugą sztuk 170. W ulach zostawiłem po
8 ramek z miodem, a na zapas ramek 30.
Z powyższego opisu, wyprowadzam rezultat:
a) Robota i przeróbka 31 ulów (4 zapasowe) kosztowała mnie po rs. 5 . • . rs. 155
b) Drzewo, gwożdzie, malowanie, po
62
rs. 2 . .
"
6
c) Centryfuga
. . . .

"

---

Wydatki rs. 223

ci) Dochód z miodu

wynosił

.

.

rs. 256 k. 89t

Zatem wydatki pokryte i zostało
zysku. . . . . . . . . rs. 33 k. 89ł
e) Do tego dodaję: 27 rojów z ulami
po rs. 10. .
. . rs. 270
Zapas miodu 30 .ramek fnutów
30
150 po k. 20 .
Centł"yfuga

"

Ulów zapasowych 4 po rs. 7
"
Zapas suszu w 170 ramkach licząc tylko po 1/, funta, będzie

28

-------------~

fun~ów 62ł

po k. 30. . . "
Chociaż to jest za tanio, bo włościanie sprzedają susz drożej,
tem bardziej gotowe ramki.

18 k. 75 - •

Kapitał

czysty wynosi rs. 386 k. 6ą.
rs. 10 wydanych na syrop rs. 376 k.
64ł. Jest to osiągnięty w ciągu lat 6, kapitał
z jednego roju wartości rs. 5.
Nakoniec, nabywszy doświadczenia, bo wszystko, oprócz budowy ulów sam robię, mam przekonanie, że jeżeli wiosna 1878 r. będzie sprzyjającą, •
w takim razie jestem w możności dojść do liczby
50 rojów. W tym celu, skupiłem ładnego suszu,
w dużych kawałach z jesiennego podrzynu funtów
35, na co wydałem rs. 11; za pomocą tego, mo·
gę Bto kilkadziesiąt ramek przygotować dla nowych
rojów, ulżyć im pracy w robocie suszu, a dopomódz
do zbioru tylko miodu.
Chociaż uczeni pszczolarze temu zaprzeczają, bo
mówią, że to się robi kosztem rojów macierzystych,
wszelako będę miał w roku 1878 kapitał podwojony, a na następny rok dochód około rs. 200 do 250.
Tu mam kapitał i procent w swem ręku, a zaję
cie się ukrzepia siły, i jasno stawia w oczy jak
mądry i potężny jest Stwórca, który w tak małej
muszce, pomieścił tyle instynktu, porządku i woli
skierowanej do wiadomego celu.

a po

potrąceniu

Suwałki

d. 27

Paździ ernika

r . 1877.
Baltazar Grabowsk1.

ZAP ASY SPIŻARNIANE . .
Miesiąc

Listopad i Grudzień jest porą najwła
ściwszą na bicie gęsi, w tym to czasie skrzętne
Gosposie przysposabiają z nich na zimę rozmaite
wędliny i marynaty. Podaję więc czytelniczkom
"Gos podyni Wiejskiej" kilka wypróbowanych przepisów, za których dobroć zaręczyć mogę.
P6łg~ski. Zabite na półgęski gęsi, oczyszcza
się dokładnie z pierza, i aby dobrze zastygły,
wynosi do zimnej spiżarni na 24 godzin.
Półgęski można gwojakim sposobem wykroić,
pierwszym wykrawa się piersi same, uważając aby
im zgrabnl\ nadać formę i o ile się da najwięcej
mięsa zabrać, poczem naciera się je mocno mieszaniną z soli, saletry i korzeni. Na sześć pół
gęsków bierze się mniej więcej 20 łut. białej
soli, niespełna łut saletry, oraz trochę angielŚkie-

go ziela, pieprzu i liści bobkowych. Po dokła
dnem natarciu, układa się półgęski przesypując
korzeniami w naczyniu drewmanem, najlepiej
w małym szafliczku na cel ten przeznaczonym, ze
szczelną drewnianą pokrywą, którą naleiy przycisnąć kamieniami, aby półgęski dostateczną ilo' ć
sosu z siebie pu ' ciły.
Tak ułożone leżeć powinny zimą do dwu tygodni, w cieplejszej porze 8-9 dni.
Po upływie tego cza u, wyjmuje się półgęski
obwija papierem, obwiązuje szpagatem i wiesza
w wędzarni na 8 dni; uważać tylko należy aby
wędzić ostrożnie i powoli, również nie przydymić,
to wszystko bowiem nader na smak wpływa.
Drugi sposób robienia półgęsków różni się tylko
tem od pierwszego, że zamiast od1a.·(ljenia piersi,

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

GOSP ODYNI WIEJSKA.
wykrawa się samo mięso z tychże, naciera trochą
soli z saletrą, zwija i wsuwa do ściągniętej na
ten cel szyjki gęsiej, upychając ś ciśle aby nie
- zostawić próżni. Dalszy sposób postępowania
tak jak wyżej, tylko należy je trzymać krócej
w soli jak ró wnie ż i w wędzarni .
Marynata z pałek g ę s i c h. Oczyszczone uda gęsie
wraz z nóżkami kładzi e się do rądla, nalewa woclą, dokładni e szumuje i po jednora zowem zagotowaniu odsta wia z ognia. T'yn :czJ~em w osobnem
naczyniu przygot owywa się rosó ł z włoszczy zll ą ,
do którego dodaje się troch ę angielsltiego ziela,
liści bobkowych i kilka ziarnek pieprzu. P odgotowane pałki wkłada si ę do tego ż rosoł u, poprzednio przecedzonego i gotuj e dopóki mi ękki e nie
będą .
Wtedy układa się j e w naczyniu kamien11em lub glinianem, albo też w blaszanej form ie,
przekłada plasterkami cytryny i zalewa przygowanym płynem, który aby galareta prz e~roczystą
była można sklarować białk ami. K to chce p odać
elegancko, można na spód formy uł ożyć zgr abnie
wykrojonych jarzynek, mar chewki, buraczków itp.
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Salcesoniki. Po wykrojeniu piersi i odjęciu paz gęsi tak zwane podroby, które można użyć na zrobienie bardzo dobrych salcesoników, a mianowicie następującym sposobem:
Polęd wiczki gęsie oraz pępuszki kraje się w drobn ą k o stk ę, do czego d o d ać nale ży { il ośc i łouinki
mło d ej rów ni eż drobno pokraj anej. D odaj e ię też
soli dl a smaku i od rob inę pieprzu, co razem wymieszawszy, n a ozi ewać szyj ki gęs i e mocno. u pych ając
aby powi etrze przystęp u nie miał o . P o zrobi eniu
gotuj e s i ę j ak salcesolly i kraje w plasterki .
łek, pozostają się

Pi ecze ń z g ęsi na sposó b sarny. Obrane piersi
z koś ci i skóry, zalewa ' i ę winllym octem, Vl'zegotowanym z korzeniami, t. j. a.ngielskim zielem,
pieprzem i li ść mi bobk owemi, n al eżyc i e jednak
wystudzonym. Tak nalane l eż eć powinny od 4-6
dni. Oh cąc użyć, należy dobrze wypł ó kać , piec
na rożnie pol ewając k waśną śmietaną, a wyd a.j ąc
na s tół p olać m as łem zrumienionem z bułką,
pokraj ać w plasterki. Pieczeń ta j est wyborna
i znak omicie naśl aduj e arnin ę .

z Galicyi

J. W.

,
Z DZIEDZINY PRAC KOBIECYCH.
S ZYDE L K O .

Drucik haczykowato zagięty, albo wał ecz ek kościany zadzierzysto podkrojony, tak iżby nitkę w pentel k~ zadzie rgniętą
pochwycić, utrzymać i prz eciągnąć w nowe oczko zdoła ł , zowie
si ~ w wiejskiej prostocie kluczką, a w ogładzonyll' ś w iecie
szydełki em .

Kiedy wier zbina liściem się jnż pokryje, i nie ma z czego
fujarki ulenić, pastuszek bierze k ł~bek wełnian'lgo przędzi wa
i kluczk~ do ręki, dzierg a sobie wygodne zimowe rękawice;
na tern si~ kończy jego umiejętność i sztuka nżycia kluc1ki
Natomia t szydełko obszerniej rozwija swoje znaczeni e, zdaj e
s ię nawet że niegdyś, niegdyś przed igłą panowało j eśli etymologicznie nazwę j ego ód słowa szyć wypr\lwadtimy. Tych
to czasów zapewne siegają roboty applicatio.. w krosnach
i tambor. ach • wykonywane, gdzie na tle dowolnie obranem,
kładziono jednolity płat materyi, albo też różoobarwlIc kawalkI, a na tych dopiero łańcuszkowym ściegiem dziergano przeróżne godła, skręty, zawroty, essy-floresy, arabeski, tureckie
pałemki, ludzkie, zwierz ~e , ptasie postacie, liście i kwiaty albo
też całe obrazy i widoki, poczem delikaŁn emi nożyczkami,
z n~jwi\lkszą ostrożnością uiepotrLebne cześci. 'wycił!ano, aby
tyw SPOSObelD pozostałość na ogólnem tle malowniczo uwydatnić. Takim ~po obem od niepamiętnych czasów pracowite
ręce wyszywały kobierce, czapraki, proporce, uamioty cale,
a także i d robniejsze kapciuchy, rydykiele, podnszki, waJki,
pokrowce itp. robótki, dziś jeszcze pi~kn e i na śladowane.
Twórczy dowcip pracownicy użył jeszcze szydl'lka do wyrobn
jedwabnych sakiewek i wieszków na pieniądze. Były to ni e

I

raz prawdziwe cacka, błyszczące od drobnych pereł ek najpi~k 
niejszych odcieni, migotli we polerowaną litalą, szmeł cem ,
pełne srebnej monety i hołenderskich dukatów, misternym ażur 
kiem zydełko wej roboty więziOI'ych .
Oh! gdyby to można było wydobyć tajemnice istnienia nie
jednej takiej sakieweczki, od chwili kiedy nadobna narzeczona
dostała motek splątanego j edwabiu, aby go w oczach swego
bogdana rozwikłać, zwinąć i arcydzi eł o szydełkowej sztuki,
saki~wkę wydziwić! J akże ciekawą i zajmującą był aby ta
hi,torja!
Wtedy ttŻ i s zyde łk o wielkie miał o znaczenie i poważan ie
. . ' NieHtety! . • ktoś obmy ślił i z ro bił portmon etk~ lrtnś j ą
prz ezwa ł nosigro,zem. WM
ZysCy spo ·trzegli żc je t tańsza . t rwal ·
sza, dogodniejsza i ) iczniejsze przedstawia pożytki, zni kła sła
wa sakiew.:k, szyd e łko niby wytrącone beri o spoczęło w pudełko .

Czyliż

jednak tyle powabne i pożyteczne w ręku kobiety
da': ol śnić i zagln zyć portmonet(:e? Ol nie,
rzetelna zasłnga i wartość, tak jak strnmień wody gwałte m
tamowany, nie niknie i nie ginie, tylko Rzuka iUlI,'go kierunku,
zwraca się w inną ~tr'lU ę , nurty j ~g" ż ł " bią sobie now,' kory to i płyną dał ej: tak i szydełko zwróciło si~ wyłącznie ku pożytkowi tej . która niem władnie, i poiawily si~ modne pi~kne
kołnierzyki szydełkowe . wykwintnie drogiemi wstążkami p .dwlekane. Jakże to w nich nie jednej osobie był o do twarzy!
jak si~ o nie nbiegano. Nie jeden grosz złoty . wy onął liię z bogatej portmonetki na kupno mOUnt!j osobliwości . Nie kolliec
szydełko, mogł o si~
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na tem: czasopisma francozkie zacz/)ły podawać sposoby robienia szydełkowych serwet. Około roku 1846 pierwsze takie
serwety przywiozła z Paryża do Warszawy, właścicielka jednego .
z głośniejszych magazynów móJ, pani JÓzefowiczowa. Nowe
to zastosowanie szydełka pr~dko przywłaszczyły sobie Warszawianki, a za niemi i okoliczne ich siostrzyczki.
Wnet posypały sill najrozmaitsze serwety, serwetki, ekraniki
do okien; dziecione przybory, jako to: trzewiczki, śliniaczki,
kaftaniki, czepeczki i powijaki; dalej ozdoby kościelne, mianowicie: szerokie szlaki do alb i obrusów i nader ozdobne komeszki, później ochronne pokrycia na forte piany i cale garoitury mebli, co nie przeszkadza bynajmniej widzenia piękności
i bOiractwa obicia, owszem, podwyższa strojność bawialni.
Szydełko zasłało także łóżka i łóżeczka sypialni kołdrami grubemi, matowemi, w pasy, gwiazdy, kwadraty i ślimaczki, nadzierzgało pat.arawek i dywaników co nie miara; coraz wi/)cej,
coraz więcej w różnych kierunkach pracuje ono, dziś już do
halek, krzyżówek, kamizeli (chauffe-coeur-ów) si~ bierze i ma
powodzenie.
Rzeczywiście nie godzi si~ lekceważyć szydełka, robota tem
narzędziem jest jedną z oajmilszych. Jest ona dla kaidego
wieku przyst~pna , nie pociąga za sobą nadzwyczajnych wyda·
tków, wsz~dzie da sill przenosić, nie m~c~y, nill trudzi, nie
ujmuje powabów, owszem dodaje wdziękn zgrabnej pracowitej
rączce. Z jaką, to przyjemnością widzi si~, co chwila pi~kność
obranego wzoru, jaka radość! gdy własnym dowcipem i pomysłem ułoży si~ jakiś desenik osobliwy a piękny, jakąś gwiazd~ niby z kalejdoskopu pochwyconą. To poezyj a prawdziwa!
Spojrzyjmy na małe dziewczynki, jak ch~tnie biorą si~ one
do sZ.JCdełka, zdaje si~ nawet że okrucieństwem byłoby zmuszać maleństwo do robieoia pończochy z narażeniem paluszków
i oczu dzieciny, bo i drut łatwo stać si~ może niebezpiecznem
narzędziem.

A Jeż i szydełko może być szkodliwem, któś mnie zagadnie,
wtedy odpowiem, dzie~ku na pierwszy raz daje si~ nić grohą
i szydełko ~pe, a zawsze jedno tylko, gdy tym czasem drutów mniej jak dwa dać niepodobna, a od dwu wkrótce do
pi~ciu sill przechodzi.
Znakomita też korzyść moralna wypływa z szydełkowej roboty, przedewszystkiem nie nudzi oua, nie zniecb~ca i nie
mozoli, owszem bawi nowością i rozmaitością, zatem wdraża
do pracy, pomre uczy porządnego myślenia i działania: trzeba liczyć oczka łańcuszka i słupki, pilnować gdzie si~ je stawia,
aby robota była dokładna, bo naj mniejsze opuszczenie, zboczenie, zbyt luźna lub za ciasna robota, jest fałszem i razi wprawne oko zaraz na pierwsze wejrzenie.
Dziecko które potrafi choćby najłatwiejszy Jesenik p. nądnie
szydełkiem odrobić, zdobyło już wiele, bardzo wiele w dziedzi
nie nauki i pracy; już ono b~dzie dokłailne i Fystematyczne,
już każde inne zadanie, byleby siJ jego i pojęcia nie przechodzące sumiennie odrobi, już będzie miało pewny harakter'
Szydełko dobrą jest szkołą ·
Powiedziawszy tyle na pochwałę szydełka zapytajmy krótko,
czy możllB żyć z niego? Nie, wyroby szydełkowe mało są,
płatne, za zrobienie najpigkniejszej chusteczki, dziś przy małych kapelusikach w porze zimowej niezhvdnej , sklepy płacą
najwyżej rs. l kqp. 50. Zdaje się że to we mało, ale nad
taką chusteczką z cieniuchnej włóczki robvtnica ślęczei Ulusi

cztery do sześciu dni, ileż zarabia? najwyżej trzydzieści kOl'itljek dziennie, czy podobna z tego si~ utrzymać? uigay!
A wi~c roboty szydełkowe dobre są, tylko jako lzabaw'ka,
zaj/)cie chwil próżnych, miłe spędzenie czasu w towarzystwie_
gdzie nie wypada siedzieć z założonemi r~kami i t . p.
Czyliż tak ma być zawsze? Zdaje się że nie, robota szy·
dełkowa. tak jak i każda inna, ma swoją wysoką, wartość,
przez to samo że jest rob otą, jest pracą" zajmuje czas, żąda
uwagi, myślenia, natężenia oczu, przynosi swój pożytek, a wi~c
oplaca si~. Nie można jej zaniedbywać dla tego że niewdzię
czna, przeciwnie, trzeba szukać dla niej dróg nowych, łączyć'"
ją z umiej~tuością władania igłą" igliczką, drutami, nawetką;
użyć za materjał rozmaitych tkanek, plecionek, tasiemeczek, .
ząbków, wstążek, paciorek i innych wyrobów rozlicznie si~
pojawiających. Na ten to spo~ób, przed dwudziestu laty zrobiłam sobie czarną mantyl~. przezroczystą bo ówczesna moda
koniecznie wymagała lekkiej zarzutki do wykończenia toalety.
Z czarnej atłasowej wstążeczki szyte gwiazdki, obrobiłam
i pospajałam szydełkiem podług formy wymagalnej; z szerszych
i węższych plecioneczek jedwabnych, ułożyłam na papierze deseń i zarobiłam go igłą w rozmaite robótki, tym sposobem
otrzymałam prawdziwą koronk~ i tą objęłam do koła zagwież
dzone tło mantylki, na zakończenie umieściłam u dołn w pewnych od~tępach diogie kiście pi~knego kordonkowego jedwabill. frandzlę naśladujące. Była to calość mile w oko wpadają
ca, ogólnie chwalona i nie można jej odmówić praktyczności,
kiedy do obecn~j pory trwa niewzruszenie, pomin:o cZ.QStego
używania . Tylko _. niestety - czas barwę mieni, kolor czarny,
zwłaszcza plecionek rudzieje. To mi nastr~cza uwagi że, aby
roboty ręczne rzeczywiście nam sill opłacały, trzeba si~ postarać () dobry i tani materjał, a b~dzie takim: jeźli go same
wyprodukujemy.
Bez zaprzeczenia umiemy i chcemy pracować, ale szkoda
oczu i czasu lIa ro bot~, która wnet pożółknie, zrudzieje, pokruszy się i w praniu rozleci; szkoda śl~czenia nad szydełkiem
j e ź\i naszą nicpospo litą wełn~, pod nazwą mooswolle-zefirwolle.
seideuwolle na łuty i dukaty ktoś nam będzie do haudlu dostarczał; szkoda blasku płowiejących oczu nad koronką z nici,
które chemija spaliła czy maszyna przypiekła, albo też
z jedwabiu aliantusowego pierwi8Stku I tiul dzisiejszy nie
jest już owym tiulem prababek naszych, na którym tu i owdzie jeszcze podziwiać może my trzydzieści naj rozmaitszych
kratek, któremi zarabiały najpi~kniejsze bukiety, liście i kwia ty wywłóczone. Widziałam w muzeum Peszteńskiem eszarpę
(szalik) ksillżn ej Irini , trzysta lat przeleżała w grobie niespożyta,
gdzie niegdzie tylko rdza przyćmiła świetuą jej białość, cała
jędrnie si~ trzyma.
Śliczny ten wyrób koroukowy, zdumiewający pracowitością
i sztuką, oglądać można obszernie rozłożony za szkłem. Nasze
roboty nie wiem czy nas przetrwają.
Co ~tąd wynika? ot. si(lstrzyczki wiejskie, dl) was i~ zwra·
cam : wy, które zasiadacie błogo ławione łany nasze, nie zanied·
bujcie niwy i posłanictwa waszego. z83iewajcie rosłe konopie ,
wielkolny, choduj: ie morw/), piel~nujcie jewabniJ..; poczciwe
i wdzięczne, prowadźcie owieczki miękkowełne, 1\ nlldewszystko
nie puszczajcie z rąk surowych plooów waszych, powołajcie
cb~tne rączki młodej dziatwy wioskowej do umiej~tnego snocia domorosłej Przlldzy, będzie to cenny, mocny i tani materyał
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dla igły, szydełka, igliczki i drutów, wtedy wszelkie roboty
tkane, dziane, siatkowe, koronkowe, w ywłóczone, dziergane itp.
opłacą, sie w kilkoro, zasłyną, z pillkności i do broci jak Sandomierska nasza pszenica, zjawią się kupcy z przedmorza a na-

wet i z za morza, towar

zakupią

a nam w zamian dobroby

zostawią·

Br. L . . .. . .. . ·
jedna z

wy.tawczyń

Wa:'S:r.aw.kicb.

WIADOMOŚCI UŻYTECZNE.
Udoskonalenia dotyczące maszyn do szycia. Maszyny do
szycia są, już dziś tak rozpowszechnione, źe zbytecznem było
by przypominać, ile j uż wyświadczyły przyslugi przemysłowi
i gospodarstwu. Jeden tylko można uczynić im zarzut, amia·
nowicie że wymagając ciągłego poruszania nogami, wpływa
jącego często szkodliwie lUl. zdrowie pracujących .

Wynalazcą, wspomnionych pedałów, j est p. Bourdin, a ndoskonalenie przez niego obmy ślane, pelega na zastosowaniu eIa
stycznych ściągaczy, skutkiem czego wprawienie w ruch maszyny nie wymaga pomocy rąk, które stale mogą być zaprz;r
tniote podstawianiem i przytrzymywani~m przeszywanej materyi.
Nowej konstrukcyi stołek do dojenia. Okazany tu na
rysunku nowo obmyślany w Anglii stołek do dojenia, jak widzimy sklada sie z ławki, J.-tóra w jednym końcu ma półkoliste
wy~illcie, stanuwiące wraz z przystosowanym półko l isto drn tem, koliste pomieszczenie na naczynie do dojenia, wsparte
spodem na utwierdzonej odpowiednio podstawce. D ojąca kro-

Starano się jednak
w wieloraki sposób
temu zapobiedz. tak
że obecnie mamy jnż
dwa ważne pomysły.
Pierwszym jest świe
źe wynalezienie
tak
zwanej maszyny automatyczm; do

srlfcia,

która dziala wprawiona w ruch bez pomocy rąk lub nóg, a tylko za pośrednictwem
nakręcan ej na 12 godzin
sprężyny i ważne
Pedaly magiczne.
zapowiada uslugi, jeżeli okaże siO zupełnie praktyczną w użyciu. Drugiem zaś
ulepszeniem są tak zwane pedały 11IOgic::ne, okazane tu na rycinie, a obmyślane we Francji.
Pedały te wymagają wprawdzie poruszania nogami, ale
przedstawiają, to ważną do godność, że poprzestają na lżejsz " m
naciskaniu i nie wymagają tak regularnego poruszania, dlaczego
mniej wprawna robotnica, a nawet pierwszy raz szyjąca n..
maszynie, czynnosć to z łatwością uskut-eczruać potrafi.

Stolek do dojenia.
wo podsunąwszy ławko z naczyniem pod wymię, może na
takim stołku siedzieć prosto lub bokiem. Urządzenie to ma
na celu zabezpieczenie od zdarzającego siO rozlewania mleka
wrazie jeżli nowa niespokojnie stoi, a zarazem dogodniejsze
zapewniać ma siedzenie. O ile sto łek taki jest praktycznym.
nie możemy stanowczo twierdzić , ale że pojedyncza badowa
stołka, pozwala go IV kaidem gospodarstwie i z małym kos:/.tem wypróbować prosimy willO panie gospodynie, aby po
uskutecznionych doświadczeniach, raczy/y objawić swoje zdanie
w "Gospodyni Wiejski~j".

WIADOMO ' CI BIEŻĄCE.
Wydawnictwa na gwiazdkę. Zwyczaj obdarowywania dzie.ci upominkami w Wigilją Bożego 'arodzenia, ekierował
usiłowarua wydawnicze, du przygotowania na ten czas npominków w książkach . któremi licznie w tej porze zapełniają
siO szafy i wystawy księgarskie. Z tegorocznych, tego rod.zaju wydawnictw zalecają, się pożytkiem szczególniej nakłady
ksillgarui Ferdynanda Bosi" w Ward.:awie, a mianowicie: lcsią
:ka obrazkowa dla zabawy i nauki TIIałycń dzim od lat 3-ecb
do kiu, rozwijająca mysli i pojęcia metodą poglądową, zło 
żona obok tekstu z licznych kolorowanych obrazków, i m ogą
ca sprawić dzieciom prawdzi wie pożyteczną uciechę. Drugiem podobnem wydawnictwem tegoż samego' nakllidcy, jest

illustrowana i wierszowana książeczka pod tytułem .. !>fały
zwierzyniec" czyli historja naturalna wierszem dla dzieci uło
żona przlłZ Jana : R::uźo wa
Trzecim wreszcie, już dla tarszych dzieci, tegoż nakładu wydaniem, jest książka pod tytałem : "Pbk6j dziadunia" zawierająca opowiadania z dziejów
przeszło 'ci dla młodocianego wieku, napisana przez K. Wł.
W6jcickiego.
amo jaż imie autora, jest dostateczną rok oj mią
pnwdziwego pożytka tej ks iążki, która licznemi przytellI i pię
knemi ozdobiona rycinami, bardzo pożytecznym i cennym
przedstawia się upominkiem.
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.... OD REDAKOJI_ • •
"GOSPODYNI WIEJSKA" wychodzić będzie w roku przyszłym pod tern i samemi warunkami
prenumeracyjnemi w powiększonym i rozszerzonym zakresie.
Prenumeratorowie z Poznańskiego i z Gaprzesyłać takową w monecie rosyjskiej, co
licyi, nadsyłający całoroczną prenumeratę
ze względu na rÓŻnice kursów monety, wypadnie znacznie taniej.
wprost do Redakcyi w Warszawie, mogą.

----------------' cleb.llle

()elea .łatwieaia Ib,t. ,r.d.któw ~.sp.dlU'Stwa do.oweg., adecyd.waaea mtal. ul.tenie sklep. s,nedaiy
preduktów s,.iywclych "Gospod,1i Wiejskich" pny aedakcyl. 'beeaie eh.clli więc o to tylb, aby SIanowRe
produreatki wkrótce pnia...alły aedakeję, Jakie produkta i w Jakia pnedwa elasa i U.śei mo~~ łlyć
nadsyłane, ,.esem ledakey. wynaesy terain wyslaaia
.I
takowych 41. WUSlAwy.

nadsyłallia pomad.mienia objaśniamy, ił
laUclaj~cemi się d. spnedaiy skle,.wej,
m'g~ by~: masło, w8lelkie~o rodllju sery i IWyclljne, wędliny, ssybki, słonina, sImalce, ow.ce świeiei SłlSl.ne, kenserwy warsyw, ko.fitnry, miody, gnyby,

produktami

kasiki, krochmale, jajA, mleko, marynaty, piene,. powidIa i t. p.
Redakcja .

OGŁOSZENIA.

Pa 1':fk k i,t6w

Prenumerata na prowincyi i w Cesarstwie.

BRONISŁAWY CHMIELEWSKIEJ

Kwart8lnie
"
2 "
Prenumerata zagranic~ w całej Europie.

Rocznie

przy ulicy Święto-Jerskięj w domu pod
Nr. 12 w podwórzu na dole.

Na obecny sezon zimowy, przygotowała znaczny zapas kwiatów podlng naj swieższych modeli paryzkich. Prryjmuje równiai wszelkie obstalunki i pi6ra do fryzowania.
.

Rocznie

codzienne, polityczne, społeczne, literackie, artystyczne,
i brukowe.

naj tańsze
jące

pism codziennych i zamieszczawięcej tekstu od wielkich naszych
dzienników.
Z

Prenumerata wynosi w Warszawie .
Rocznie
Półrocznie

Kwartalnie

Rub . 6

"

Miesi~znie

,.
(Z odnoszeniem do domn)

3
l

kop "
"

50
50

kop. -

4-"

Rub.

Ił

kop. 7 "
Kwartalnie
"
3 "
50
Prenumerować najlepiej i naj dogodniej adresując wprost do
kantom redakcyi "Echa" w Warszawie przy Ulicy Święto
Krzyskiej Nr. 14 (nowy).
Półrocznie

GO~PODAR~TWO WlOROWE
Dzieło

pi~mo

Rub. 8

Półrocznie

Uprawę

illustrowane,

roślin

obejmujące szczegółową

Zbożowych ,

Groszkowych,
. Koniczynnych i Traw.
przez

Zygm uuta J arosz ewskiego,
obznajmia

przytem z wszelkiemi gatuukami i odmianami
i pastewnych, przedstawionych w drzeworytach, a zarazem zapoznaje ze środkami zaradczemi na liczne
choroby roślin spowodowaue przez pasożyty roślinne i prze2:
owady nkodliwe, co objaśniaj, illustracje rozwoju chorób j samych owadów.
Dzieło to za cenę 3 Rub. nabyć można pod adra-em autora
w fłedakcyi "Gospodyni Wiejskiej", Uli. Królewska Nr. 25
10 Warszawi•.

roślin zbożowych

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

rs. 6. Półrocznie rs. 3. Kwartalnie rs. 1 kop. 50.
rs. 4 kop. 80. Półrocznie r . 2 kop. 40. Kwartalnie 1'8. l kop. 20.
Rocznie l marek. Półrocznie 9 mar. Kwartalnie 4 1/ 2 mar.
fI.. Półrocznie 5 fI.. Kwartalnie 2 1/'1. fI.. Z przesyłką pocztową·

~yohocł.z:1

dvva

raJlly :u..A

xni.eaiąo.

N umer pojedyncz y kop. 25.
OGŁOSZENIA przyjmujd się po kop. lU za wiersz szpaltowy lub za jego miej ce
SKŁAD GŁÓWNY w Biurze Redakcji " Gospodyni Wiejskiej" ulica Królewska N 25.

Celem uniknięcia zwłoki w otrzymywanin pisma, nprasza ię nadsyłać pl'enumeratę wprost do Redakcyi.
Wanzawa.
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