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0 svätojánskej raži. že je už po nej, zrazu zotaví sa neočaká
vane a rozkorení sa tak nápadne, že z

jedného zrna aj viac klasov vydá. Jej do

brá stránka je ešte i to, že nekvitne v

jednom a tom samom čase a tak mráz

Môj milý kmotre!

Zpytujeíe sa ma, že

čo myslím o tej
pravde, ktorú mind

jzentský učiteľ hy
návod predniesol,

že jesío aj taká raž,
ktorú možno dva
krát na krm skosiť
bez toho, aby pri
tom úroda zrna da-

nemôže v nej toľkej škody narobiť, ako v

obecnej raži.
Zrno jej je síce o voľačo užšie a kratšie,

ako pri obecnej raži, ale za to má kožu

jemnejšiu, prečo vydáva viacej múky a

menej otrubov; z príčiny ktorej ju mlynári
akonáhle sa s ňou obznámili, vďačne

kupujú.
A preto milý môj kmotre neopovrhujte

radou pána mindszentského učiteľa a po
kúste sa s touto ražou obsiať aspoň jednu
čiastku svojich, pod oziminu určených rôľ,
lebo všetko, čo môže rozmnožiť zásobu

krmu nášho hospodára, má mu byť aj ví

taným a tak bude mať aj zo svätojánskej
raži značný úžitok.

i akú chybu utrpela? a hneď dodávate k
tomu: Že vždy len to tvrdíte, že ani z jed
nej líšky nemožno dve kože sodreť, nieby
to ešte až tri! — Už ale ten mindszentský
učiteľ predsa nezlihal — len sa trochu po
mýlil. Lebo skutočne jesto taká rodzaj raži,
ktorú keď v jaseň na krm skosíme, v bu
dúcom roku možno ju ešte aj žať, ba čo

viac, niekedy môže skutočne aj dvojnú
úrodu krmu dať.

A toto je tá raž, ktorej je svätý Ján

krstným otcom, ktorého výročitý deň padá
na 2i. júna. Meno svoje má táto raž od

tiaľ, že ju v chladnejších krajoch počnú
siať, ale okolo vás možno ju siať nielen v

juliusi, lež ešte aj v prvej polovici augusta,
kde ona do jaseni ešte vždy tak spevnie,
že v takom čase, keď sa nám zelený krm
už pominul, veľké množstvo zeleného krmu
možno z nej obsiahnuť. Raž táto má tú
vlastnosť veľmi chvalitebnú, že sa náramne

rozhorení, prečo sa aj obredno siať má, ale

tým spôsobom, že čím neskoršie sa seje,
tým hustejšie musí sa siať.

Mnohý gazda domnieva sa k jeho škode,

žeby kukuricu na zelený krm len preto
nemal siať, poneváč ju nestačí za zelena
skŕmiť. Tu je však omyl. Lebo ked sa ku

kurica za zelena aj neminie, prospešnejšie
je mať z nej zbytok, ako nedostatok zele

ného krmu.
Tento zbytok kukurice môže sa ľahko a

pohodlne skosiť, nasušiť a na zimu čo su

chý krm do zásoby odložiť. Kdeby ale ne

bola pohodlná chvíľa na vysušenie, tam sa

zelené kukuričie môže aj zakvasiť. Toto
zakvasenie hodí sa však viacej len pre
veľké hospodárstvo; v malom je prospeš

nejšie vysušenie. Kukuričie dá sa veľmi
ľahko vysušiť obvzlášte v septembri, ale

ešte i v oklobri, a síce deje sa to tak, že

sa skosené šťavnaté kukuričie poviaže do

malých, zvoľna posväzovaných snopkov lak
asi ako konope, a tieto nechajú sa za pár

Tak keď je na vysiate v juliusi na jedno
katastrálne jutro dosť 35—TO kilov, v au

guste treba už 50 kilov. Poneváč sa táto
svätojánska raž za dlhší čas vyvinuje,
vládze i viac nehôd prestáť a tak, keď sa

po jaseňom skosení na jar už domnievame,

— List Adácsiho k Petrovi Bogádimu. —

Sejte ešte kukuricu na zelený krm!



Nečo o majzenských ošípaných.týždňov tam von na poli proti sebe na

spôsob strechy poskladané, alebo na spô
sob bábky složené. Takto usušené snopky
nesmú sa potom v stodole jedon na druhý
stlačeno poukladať, lež pokonci jedon vedľa
druhého pozvolne postavať, žeby povetrie
pomedzi ne ľahko prechodiť mohlo a tak

pleseň chytiť sa nemohla.

Ctený pane Redaktora!
Z príležitosti rozmluvy baťku Nádudva

riho o anglických rodzajoch ošípaných zej
mena o takrečených yorkshirských želám
si aj ja zo pár slov predniesť o jejich prí
buzných,takzvaných majzenských ošípaných.

Tento nový rodzaj ošípaných povstal
križovaním predošlých, veľko-ušatých ne

meckých ošípaných s menovanými yorkshir
skými ošípanými, a tak ho bezpečne za
celkom nový rodzaj pokladať možno a pri
náleží neodškriepne k najlepším mäsovým
a krmným ošípaným.

Kukuričie, pravda, nemožno tak vysušiť,
ako seno lebo slamu, čoby akékoľvek pria
znivé počasie v jaseni panovalo. A aby
tieto trebárz zdanlivé dobre vysušené sno

py predsa tuho jedon na druhý nepopriľa
hovaly a tak nesplesnely, odporúča sa
medzi ne poklásť laty alebo pavezy. Týmto
spôsobom odložené kukuričie udrží sa veľ
mi dobre, obzvlášte jestli sa k tomu upo
trebí miestnosť priedušná, a môže sa cez
celú zimu kŕmiť na šečku zrezané, buáto
ako prídavok tiež na šečku k zrezanej áa

teline, alebo s postrúhanou repou srniešano,
a vyrovná sa čo do kŕmoej ceny celkom
hodnote dobrého sena.

Ošípané tieto možno pre ich včasnú
zrelosť už v 6. a siedmom mesiaci k ple
meniu upotrebiť a to síce bez všetkej ujmy
pre ich cíalší vývin

Z ; vidia odcicia ročná mašica už prvý
plod zaležajúci z osem aj desať prasiec.

Pri každom nasledujúcom oprasení, vrhne
takáto mašica priemerne 12 prasiec, avšak
sú i také nie zriedkavé prípady, že 15 a

a viac kusov prasiec vrhne jedna mašica.
Takto teda možno s týmto usušeným

kukuričím mnoho sena usporiť a zašanovať.
Mašice tieto podporované sú podstatne

pn vypestovaní a odsatí toľkého potomstva
nie len skrz to, že majú neobyčajnú hoj
nosť mlieka a zvláštna plemenitebnú spô
sobnosť, lež aj skrz to, že prasce veľmi

rýchlo odrastajú a následkom ich predčas
nej zrelosti už v treťom týždni i iný po
krm užívajú (ako je klč jačmeňa so slad
kým sobraným mliekom) a preto pri veľmi
rovnom vyviňovaní nesmierne chytro rastú,
tak že už po šiestych týždňoch, kde sa
odlúčia, priemernú váhu 15 kilov obsiahnu.

Jestližeby v oktobri už studené, mrazivé
noci padaly, ktoré, keďby sa opátovaly,
kukuričie na koreni zničia, tak sa snažne
odporúča hned po prvej, druhej noci ho

skosiť, poviazať a dakde pod strechou —

pod cieňou na štyroch stĺpoch vystavenou
— hore vyššie udaným spôsobom na vy
sušenie poukladať, čili vlastne poposíavovať.
Takto zachráni sa krm tento od zkazi a
môže sa ešte dlho za zelena potrebovať
ku kŕmeniu.

Keáby sa oprotivne zamrznuté alebo aj
len mrazom zajdené kukuričie na koreni

áalej ponechalo a papršlekom slnečným
vystavené bolo, tak by v krátkom čase
zkazu vzalo a ku kŕmeniu nesúcim
ostalo.

Po zavŕšených šiestých týždňoch sú

prasce tieto už tak silné, že sa bez všet
kého strachu do krmníka zatvoriť môžu,
každý jaký koľvek krraný pokrm dobre
snesú a výborne prospievajú.

Mäso majú velice jemné, drobného vlá
kna a dobre poprerastené; masť majú pe-



Keď sa polievaním alebo podpúštaním vodou
tuhšie a rýchlejšie rastenie napadnutých
bylín napomôže, tak je pôsobenie hmyzu
tohto menej škodlivé.

vnú, tvrdú a zrnatú, nasledovne ku kaž
dému upotrebeniu súce, skrz čo tieto maj
zenské ošípané zvláštnu oblúbenosť na

chádzajú u pečenkárov a údenárov. Zo

zvierat týchto môže sa vyvžiť riadne 87
do 90 odstovôk, čo sa za veľmi prajný
výsledok považovať musí. V deviatom me

siaci, ked obyčajne pod nôž prichádzajú,
dosiahnu ošípané tieto obyčajne 125 do
150 kilov čistej váhy, staršie kusy ale aj
350 do 400 kilóv.

Ako i obranný prostriedok použiva sa
posýpanie zarosených rastlín dohánovým
prachom zavčas rána alebo dreveným po

popolom, vápnom a gypsom, čo však po
každom daždi alebo polievaní opakovať
treba. Stružliny do téru — dechtu — na
močené a medzi rastliny rozdelené pôsobia
tiež veľmi prospešné. Keď sa však medzi

rastliny tieto zaseje záhradný kreš, obľú
bená to potrava tohto hmyzu, tak nám
ony zostanú zachránené.

Túto fajtu ošipaných u nás ešte málo

dochovávajú; kto by si z nej čisté plemä
chcel zaopatriť, nech sa obráti na správu
panstva v Guntramsdorfe Dolnie Rakúsko.

Starý báťa Palčon nedávno zomrel. V Leštin
cach, kde od detinsva býval, poznal ho každý oby
vateľ, bohužiaľ, nie po dobrom. Dakedy bol dobrý
gazda, mal pekný dom a pol sedenia; ale pozdej
šie oddal sa pijatike, prepil všetko; dom aj gaz
dovstvo prešlo do ruk krčmárovi Jakubovi a báťa
Palcov na starosť nemal kde hlavu skloniť, nemal
kúska chleba, ani šaty. Dobrí ľudia smivovali sa
nad ním, raz tu, raz tam dali sa mu najesť, v
noci dali mu dáky kútik, kde sa utiahol aj šata
mi ho opatrili, šťastie; že v Leštincach bývali
milosrdní ľudia, ináč by bol báťa Palčov dávno
zahynul. Ale osud jeho bol aj tak smutný, žalostný.
Predtým bol jeden z najlepších gazdov, teraz bol
nezbedným deťom na posmech. Raz v opilom
stave spadol mu bol klobúk do vody a tá mu ho

odniesla; na druhý deň mu krčmár Jakub dal

ošarpaný panský klobúk a v lom chodil báťa
Palcov do smrti. Pravda, že sa mu dedinskí šar
vanci vysmievali a kričali naňho: »Báťa Palčov,
ale ste teraz pán!* Báťa palčov rozohnal sa za

nimi, ale veru jeho slabé nohy nevládaly utekať
za posmevačmi.

Zažlklá bielizeň.

Aby sa zažlklá bielizeň belšou stala, nežli
ikrze upotrebenie chlorového vápna, odpo
rúča sa nasledujúci prostriedok: Tri čiast
ky terpetinového oleja smieša sa so silným
trasením v sklenici s troma čiastkami dob
rého špiritusu a z miešaniny tejto dajú sa
dve plné lyžice na každú okov čili na ka
dé vedro modrej vody (svetličky) a tak sa

primieša krochmelu — škrobu. — Sušenie
bielizne môže sa potom buďto v slobodnom
alebo na povale diať, lenže keď sa na po
vale deje, treba o to pečovať, žeby bielizeň
tu dostatočného svetla dostala, žeby peknou
bielou ostala.

Ako treba ničlt zemské ploštice.
Zemská ploštica, alebo blcha stáva sa

mladým rastlinám krížnokvetnastým, ako

je kel, cukrovka a iné podobné užitočné
byliny škodlivou pliagou, poneváč mladé
jemné lístoky poprevrtuje a vycicia. Zka
zonosné následky tejto pažravosti ukážu
sa veľmi nápadne pri rastlinách na slnci

vysadených alebo v obzvlášte suchej dobe.

Prepil on nielen majetok, ale aj rozum a dobré
mravy. Do kostola nechodil, na dobré reči nepo
čúval. Žena mu zomrela od žiaľu, deti nemal a
tak bol odkázaný na milosť dobrých ľudí, kým
ho smrť nepozbavila biedneho života.

Ešte v ten večer pred smrťou bol v krčme.
Voľakde mu dali, pár krajciarov, tie prepil; potom

Ädácsi.

Drobnosty. Pri kostole.



že videl mátohu a nechcel verili, že mátoh niet
a kto raz zomre, ten sa viac nevráti na svet.

si pýtal pálenku na bôrg, ale krčmár — u kto
rého kým bolo z čoho, prepil sto a sto zlatých,
vystrčil ho z krčmy. Na poludnie už celá dedina vedela, že nebohý

báťa Palčov chodí ku kostolu mátal Ľudia sú

ľahkoverní; verili zvorárovi.
Báťa Palčov klobúk pred krčmou hodil o zem

a nazlobený zakričal:
— Ak iste by sa chcel dostať do kostola —

hovorili — ale sa nemôže, lebofani za života ne
chodil ta.

— Tu máš, Jakub, ani tento dar nechcem od

teba!
Nepočul ho nik. Klobúk ráno našiel krčmárov

sluha Ondro na zemi a hodil ho dakde do kúta. Učiteľ videl, že zvonár zbaláchal celú dedinu.
Zaumienil si, že urobí koniec všetkej povere a pri
zre sa mátohe do očí. Mal hodného sluhu, Miška,
tomu povedal aby ji prichystal na večer valašku,
pojdú mátohu lapať; Miško bol hneď hotový.

Báťa Palčov ležal ráno mŕtvy. Pochovali ho pri
tichosti. Nemal kto plakať za ním ....

Asi o tri týždne po smrti Palcovej, starý zvonár
dedinský zavčas rána išiel k učiteľovi; pokloní sa
a prerečie: Kostol bol do okoia obhradený múrom, ale

dvere boly vždy otvorené, tak že mátoha po ľahký
mohla vnisť ku kostoľu. Učiteľ s Miškom skryli
sa v noci neďaleko dverí v hustej krovine a čakali.

Okolo polnoci zrazu počujú hrkotať reťazou.
Vo dverách zjaví sa biela postava s reťazou na
rukách a na hlave so známym klobúkom báťu
Palčovho.

— Pán rechtor, nech je akokoľvek, ale ja ďalej
slúžiť nebudem!

Pán učiteľ zadivený hľadi na zvonára.
— Ale Janko, — povie, — čože sa vám stalo?
— Nesialo sa mi nič, — odpovie zvonár;

ale slúžiť ďalej nebudem,
— Nuž ale prečo?

Mátoha kráčala pomaly okolo kostola a potom
zastála pod jabloňou, ktorá bola tam pri kostole.
Tam sa poobzerala, ešte raz zahrkotala reťazou,
potom shodila so seba bielu plachtu aj reťaz z

rúk — a pekne-ruče štverala sa hore na jabloň,
na ktorej len sa tak červenely dozreté jablká. 0
chvíľu bolo počuť, že mátoha otrháva jablká a

kedy-tedy zahryzne do jedného.

Zvonár poškrabal sa za uchom a rozprával
trochu tichšie:

— Starý som už človek, ale takých vecí som
sa ešte nedožil. Tej noci som videl mátohu.

— Mátohu! — zvolal učiteľ a hlasité sa zasmial
— Veru mátohu, — tvrdil zvonár; — oprav

dové strašidlo.
— A kde? — zpýtal sa učiteľ.

Učiteľ nečakal ďalej. Vyskočil zo svojho úkrytu
s Miškom a rovno pod jabloň.

— Pri kostole, —- odpovedal zvonár temer po
šepky. — Ako som nazvonil na polnoc, sídem
dolu zrazu začujem ako čoby reťazou
hrkotalo. Obzrem sa a vidím pri múre bielu má
tohu s reťazou na rukách . . . Utekal som domov
a celú noc ma zima triasla. Ja sa veru viac v

noci ku kostolu ani nepriblížim.

— Čože je to za mátohu, čo jablká jedáva! —

zvolal učiteľ.
Milá mátoha, ako videla, že je zle, čosi-kamsi

bola dolu s jablone a hybaj! chcela sa predriapať
cez múr. Ale učiteľ priskočil k nej a hneď ju
držal za golier. Palčov klobúk bol jej ešte aj
vtedy na hlave.

— Janko, Janko, — napomínal učiteľ zvonára,
ako môžte takto hovoriť. Či neviete, že mátoh

nieto? Miško prizre sa mátohe do očí a zvolá:]
— Ved je to nie mátoha! Veď je to Ondro!Zvonár pokrútil hlavoa a odpovedal:

— Veď som dosiaľ ani ja neveril, čo ľudia po
vedúvali o mátohách; ale keď som teraz na vlastné
oči videl mátohu. A to je nie ináč, ako že nebohý
báťa Palčov nemá pokoja na druhom svete a te
raz chodí ku kostolu mátať.

A veru to bol Ondro sluha krčmára Jakuba.
Učiteľ ho vzal na slovo a Ondro pekne vyroz

povedal všetko. Nedávno išiel popri kostole a videl,
že jablká na jabloni dozrievajú. Zaumienil si, že
ich oberie; najprv zvonára chcel nastrašiť, aby ho

nechytil, preto vzal v predošlú noc na seba plachtu,
s voza sňal,reťaz a na hlavu si položil klobúk
nebohého Palču, ktorý bol tam pred krčmou na

šiel, aby si zvonár myslel, že to tam nebohý báťa
Palcov máta.

— Netárajte Janko!
— A veru je to tak. Ešte aj ten panský klobúk

mal na hlave; po tom som ho poznal. Po smrti
mu ho nenašli pri ňom, pán Boh vie kde ho bol
schoval.

Tak sa krčmárov Ondro vydal za mátohu a boloUčiteľ prehováral Janka, ale ten stál na svojom,



bratovho. „Ved ja uvidím — tak zvolal, so vzne

šeným výrazom odhodlanosti na tvári svojej, ked
sa ku krajným strážam nepriateľského táboru pri
blížil, — ved ja uvidím, kto sa opováži pozdvih
núť ruku svoju zradnú oproti krve kráľovskej!“
Prekvapení a zadivení stranníci Ondrejovi nemo
otvárali cestu pomedzi nich s veľkou vznešeno
sťou kráčajúcemu kráľovi, ktorý ked sa k bratovi
svojmu zblížil, chytil ho, týmto mimoriadnym vý

stupom celkom okúzleného za rameno, vyviedol
ho von z jeho vlastného tábora a odovzdal ho

svojím verným, aby ho zavreli do blízko ležiaceho
Kheene hradu. Prestrašené vojsko, tak vraví kro

nika, zložiac zbraň, padlo kráľovi k nohám a

prosilo za odputtenie. Manželka Ondrejova, Ger

truda, hlavný to podnecovateľ odboja, bola všet
kých svojich statkov pozbavená a do vlasti svojej
do Meránu, spätposlaná.

hy sa mu snácí podarilo pekne pooberať jablká,
keby ho učiteľ nebol chytil. Takto, — pravda —

vyšiel na hanbu a ľudia ho ešte aj teraz prezý
vajú »mátožným Ondrom.< Tí, čo najviac rozprá
vali o mátohe pri kostole, hanbili sa tiež pre svoju
poveveru.

Najväčšmi sa hanbil zvonár Janko, keď mu
učiteľ rozpovedal, čo to bola za mátohu. Zvonár
sa zaveril, že čoby potom akú mátohu videl, pri
víta ju palicou.

Od tých čias leštinčania neveria v mátohe, a
ked ira dáky poverčivý človek vypráva, že videl
mátohu, usmejú sa a vravia:

»Nebola to mátoha, — to bol OndroN
Podáva; — 6—

Druhá bieda, ako rečeno, bola zo strany Bul
harska zapríčinená. Už bolo zpomenuté, že Imrich,
ked Štefana Nemaniča zo Srbska vyhnal, a jeho
brata Vuka miesto panovníka postavil, aj do Bul
harska vtrhol, a jednu krajinu od neho odtrhol
tú totižto, v ktorej päť biskupstvi bolo. Z príčiny
prinavrátenia tejto krajiny poslal Ján Golo, alebožto
dľa názvu ľudu Ivanič. opätovne poslov svojich k

Imrichovi, ale bez všetkého výsledku. Ivanič pou
žijúc teda tú vhodnú príležitosť, ked Imrichové
voje s Ottokárom, kráľom českým proti Filipovi
z Hohenštaufenu v nemeckej zemi bojovaly, Im

richa samého ale okrem toho odboj brata svojho
Ondreja zaneprázňoval, nie len že si tú krajinu
spät zaujal, lež vybojoval a zaujal ešte aj tú zem,
ktorú kedysi Béla 111. dcére svojej Margite do
vena dal, ked ju za Isacusa Angelusa vydal, a
ktorá dľa tohto skutočne ku korune uhorskej ná

ležala, a ktorá po smrti cisára Isacusa uhorskej
ríši naspak pripadla; ba čo viac i jednu čiastku
Srbska ohňom a mečom vyplienil.

(PokraCovanio.)

Imrich a Ladislav III. od roku 11.96. do 1205.

Vojvoda Ondrej, od tých čias čo sa jeho brat
k vážnosti pápežovej utiekal, žeby stavy krajinské
k vernosti syna svojho Ladislava sprisahať mohol,
bol rozhorčený na Imricha, a čakal len na vhod
nú príležitosť, aby sa proti bratovi svojmu poz
dvihnúť mohol a táto príležitosť nadišla so vzdia
lením sa vojska kráľovho. Teraz stáli aj veľmoži
po strane vojvodovej, snad preto že za zle mali
kráľovi, že ešte aj v záležitosťach koruny a de
dičnosti trónu tak veľký vpliv popúšťal pápežovi.
Imrich o tejto potajomnej nevernosti, tak sa zdá,
nič netušiac, shromaždil vojská svoje, a náramne
rozhnevaný vybral sa proti bratovi svojmu. Vojská
týchto rozpajedených bratov stretly sa kdesi pri
Dráve. A tu sa stalo, že sa všetci veľmoži so
svojimi vojskami spreneverili kráľovi a k vojvo
dovi Ondrejovi pristali, len máličko verných osta
vše v tábore kráľovom; aj títo, vidiac nedostatoč
nosť svojej sily, utrápení radili kráľovi, by sa dal
na útek. Imrich medzi týmito okolnosťami ani
sám neočakával prajný výsledok dňa odboja; lež
zutekať stidiac sa, rozmýšial o inom spôsobe, ako
by mohol zlomiť tento odboj. Jedon šťastlivý ná

pad, s veľkou smelosťou prevedený a nie menej
šťastlivé vydarenie sa jeho dalo neočakávaný, pre
kráľa ale veľmi žíaducno prajný výsledok tomu
dňu, ktorý by sa ináč veľmi smutne bol mohol
skončiť. „Nenasledujte ma — tak riekol ku svo

jim — lež ostaňte ticho!“ A potom odhodiac od
seba zbraň, vzal jedon prút do ruky, a pomaly s
vysoko dôstojným krokom sobral sa do tábora

Imrich z udaných pričiň nemohol sa hneď vy
pomstviť na Ivaničovi za tieto hrozné násilenstvá;
ale akonáhle odboj Ondrejov udusil, hned sa chy
stal k vojne oproti Ivaničovi. Ničmenej v tom
zamiešal sa posol pápežov medzi to v prospech
ochranca pápeža Inocenca III. a prosil Imricha,
žeby dal pokoj vojne tejto, aby skrz to nepreka
zil navrátenie sa Ivaniča do lona cirkvi rímskej;
prisľúbiac ostatne, že mu pápež úplne zadosťuči
nenie zváži. Ivanič totižto pridúc do sporu s ci
sárom gréckym, pod ktoréhožto zvrchovanosťou
stál, už od roku 1197. ustavične unúval pápeža,

Dejiny Uhorska.



žeby im, tak ako jeho predchodcovia zosnulí pá

peži, jeho predkom, opätovne poslali koruny, po
slal korunu a kráľovský názov, prislúbiac, že sa

potom spolu so svojim národom vráti do lona
cirkvi rímskej. Pápež Inocenc III., ktorý r. 1198.
zasadol na svätú stolicu, pvšimnul si prosby jeho,
poslal k nemu Dominika Brudusiho posolstvom,
aby preskúmal skutočnosť a základnosť tvrdení
Ivanovieových, ako aj vierohodnosť jeho sľubov.

honiac ho pri hrade Keve, ktorý iba Dunaj delil
od Bulharska dal ho tam pristaviť, žiadajúc od
neho, aby sa do iného hradu vrátil, a ztadial prv,
nežliby Ivanovičovi korunu odovzdal, usporiadal
medzi nimi jestvujúci spor a vymohol mu zadosť
učinenie od Ivaniča. Kardinál nemajúc žiadnej
úpravy strany takéhoto pokračovania, spieral sa;
z príčiny ktorej ho Imrich spolu s jeho celým
sprievodom postavil pod stráž, hrudníkoví v Keve
ale naložil, žeby poslovi tomuto nedovolil ničoho
na jedenie kupovať, kýmkoľvek ,by sa do hradu,
dľa jeho vôle vykázaného mu neodobral

Posol, ako sa zdá, vrátil sa síce sprajnými zprá
vami pre Ivaniča k pápežovi spät, ničmenej spl
nenie jeho žiadosti, neznať prečo, odročilo sa na
neistý čas. (Pokračovanie nasleduje.)

O pár rokov pozdejšie obnovil teda panovník
prosbu svoju u pápeža skrz doposlanie koruny,
spolu žiadajúc i to, aby bulharského arcibiskupa
povýšil za patriarchu? A aby pápeža k čím rých
lejšiemu vybaveniu prosby svojej primal, nezapo
mnel pridať i to, že mu oboje slubujú z Carihradu
udeliť, jestliže verným ostane cisárovi; lenže by
on to radšej od pápeža obsiahnuť. Pápež naložil
teda Jánovi Gasemariovi, ktorého pre obrátenie
patarencov do Bosnii bol vyslal, aby po dokonanej
práci tam, zajŠol do Bulharska a záležitosť tú s
Ivanovičom bližšie usporiadal. Poslanec vybavil
záležitosť tuto ešte roku 1208. a ked sa ešte toho
istého roku do Ríma navrátil, pojal sebou aj Da

niela bulharského biskupa. Ivanič poslal skrz nich

pápežovi 'aj, list o svojom spore s Imrichom, krá
ľom uhorským, prosiac ho, by bol medzi nimi
sudcom.

(Strana 8. a 9.)

0 mlátení.
Od tej doby, ako sa prišlo na to', že zo

zrna, ktoré nachádza sa v klasoch dá sa

pripravovať potrava, najviac ak by ho po
trebné bolo zomlef, všemožné spôsoby sa
vynachádzaly, ako by sa dalo z klasa ľahko
a rýchlo von dostať

Pravdepodobné je, že najstarší spôsob
vydobývania zrna. z klasov pozostáva v

tom, že zrno sa vymelnilo v hrsti; neskor
šie už nielen z pár kláskov, ale z celej
hrsti sa dobývalo zrno a to tak, že celú
hrsť obilia otrepali o nejaký stĺp alebo múr,
aby tak zrno vypršalo. Tento spôsob mlá
tenia je ešte aj teraz v niektorých krajoch
obvyklý, ale nie azda preto, ako by sa ne
vedelo aj o inom spôsobe mlátenia, ale ne

splatí sa pre niekoľko hrstí obilia zastrojiť
holovnicu, cepy, buá mlátiace kone, ba

práve mláťačku.

Kráľ Imrich pohnútý skrz (ychto, na príraluvu
posla pápežovho, upustil od zamýšľanej války.
Medzitým pápež nemal veľkú chuť zamiešať sa
do týchto rozoprí, kde obaja panovníci nároky
svoje za oprávnené vyhlasovali. Iné žiadosti Iva
ničové však bol náklonný splniť; a ked bulhar
ského biskupa Daniela roku 1204. domov prepu
stil, poslal s ním kardinála Leva do Bulharska,
aby zaniesol Ivaničovi korunu a ho hned aj oko
runoval. Posol cestujúc cez ríšu uhorskú odporu
čený bol do priazni tak Imrichovej ako aj bisku

pov uhorských. Imrich v tom domnení, žeby posol
iba z príčiny tej bol vyslaný do Bulharska, aby
pohraničné roztržky — ako mu prv sľúbené bolo
— usporiadal, prijal ho veľmi blahosklonne, a
pre väčŠú bezpečnosť dal mu k boku i ochranný
sprievod . Len po jeho odchode dozvedel sa kráľ
dajakým spôsobom o opravdivom ciele poslanstva
toho, ktorý cieľ posol sám velemúdre zamlčal.
Naziobeiiý na to, posial na sírnika za. nsto, a dia>-

O tom sa nik z nás nerozparaätá, či sa

voľakedy u nás ináč vydobývalo zrno z

klasov, ako cepami alebo na koňoch, vyj
múc pádov, keď chlapci pasú husy, kláskov
si natrhajú a ušvrlia si ich na plameni,
alebo keď chudobná hofierka nasbiera si

kláskov a piestom si ich vymláti. Ale toto
sú len výmienky a tí, ktorí dorábali viac

obilia, len cepami alebo na koňoch dali

Maše vyobrazenia.
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Tak To býva na svete, jeden máva
Druhy ale živorí, trápi sa bez toho

ho mlátiť; kde bolo na dostač mlatcov, tam
mlátievalo sa s cepami; kde šlo ťažšie o

pracovné ruky, tak ako to bývalo po dol

ných krajoch Uhorska, tam si zapriahli
kone a tie mlátili obilie, Rllatby trvávkly
až do Vianoc a teraz končievajú sa už v

septembri.

Žeby mal radosti,
A len v samej trpkosti
Pracuje a hrdluje,
Pokým len nezunuje,
A potom čo ? . . zhynie

A teraz povážme si, jak boháči žijú
Ci sa U vždy veselia? Či vždy jedia, pijú?Ale veru teraz ide to o veľa živšie pri

tej mlatbe, ako voľakedy. Vo väčších gaz
dovstvách mlátievalo sa na koňoch, teraz
mláti sa už na mlátiacom stroji; tam sa

shrabovalo, vialo, kdežto zo stroja nárn
hrčí už očitené obilie. Že aj ľudia musia
sa pri tejto práci vrtkejšie obracať, to sa
samo sebou rozumie.

Ój nie, prosím nikoli!
Boháč má tak trápenia
Všelijaké súženia,
Zhynie a pominie sa,
Jako ten chudobný.

Nezávidzme nikomu, bársby jak ma! mnoho
Bo pred smrťou šťastného nikoho

Na tom svete nenie,
Každý má svoje trápenie,
Žiadon nezná kedy kde,
Alebo jak skoná,

Vychodí slniečko zpoza hustej hory
Pozláti, okrášli vrchy lúky doly,

Len potom sa pozná!

Ó Bože pomáhaj nám na tom biednom svete,
Daj chleba vezdejšieho jak v zime, tak viete,

Rozveselí všetko,
Len ranené srdiečko
Rozveseliť nemôže. By sme ťa chválili

Z celej sily a moci.Spýtaš sa ho snád; prečo-že?
Preto, ža ho boli .... Ó! prispej nám k pomoci

Daj nám zdravie a silu
Požehnaj Vlasť milúSrdce toto ranené v hrudi matky bije,

Ktorej milovaný syn tam za »morom* žije. Ján Sišecka.
Trápi sa pracuje,
Sám seba nešanuje
Od rána až do noci,
Aby mohol spomôcť si

Tej svojej rodine.

1 úradného časopisu.
Minister orby upovedomuje obecenstvo, že tak

ako v predošlých rokoch, tak aj tohoto roka mi
nisterstvo orby rozpožičia 10 kusov mlýnov a

prešov na dorábanie jablčkového vína a 3 kusy
Krizsnicsovské kotly na pálenie špiritusu.

Z menovaných strojov môže bua samotný gazda
alebo niektorý spolok dostať požičať na 3 týždňovú
dobu s tou podmienkou, že ten kto bo mal poži
čaný, na vlastné útraty ho dá zaviesť do toho
skladu, kam sa mu naloží, alebo, k tomu, komu
by ho ministerstvo od neho bolo požičalo.

Prosby o to majú sa s 50 kr-vým štempiom
opatrené do 1. aug, poslať k mimstersvu orby.

Matka táto ztrápená doma bez pomoci,
Mvslí za svojim synom jak vodne, tak v noci,

Rada by byť pri ňom ?

A či jeho doma mať?
Kto by to znal povedať?
Len ten, ktorý to zkúsi,
Že takto žiť musí,
Ten to zná povedať.

Hrozný osúd odlúčil syna od materi
on tam chodí po svete, tu dom opustený

Sprievodčíct dobytka na plemeno bezplatne ce
stujú na železnici. Aby sa oblahčilo zaopatrenie
si dobytka plemenného, ministri erby a fcupectva
uzavreli, že tými,, ktorí sprevadzajúi dobytok ua
dobytčie výstavy a trhy na, plemenný dobytok po
volený bude slobodný cestovný Hŕstok na. IBL triedu
na železnici TMo lístky budú sa môcť zaopatriť
cestou hospodárskych: spolkov.

A čo má za radosť?
Žiadnu — len samú žalosť;
Myslí na domovinu
A aä svoju rodSnu
Y kaŽÄfoú bodinuL.

Ak to na tom svete!



toľko, z čoho pár prasiatok kúpi do gazdovstva.
Jedno zabije ku Vianociam, ostatnie ale za pekný
groš predá.

V Hradišti. (nitr. st.) 10. júla 1895.

Ako každý rok, tak aj tohoto roku usporiadal
náš hasičský spolok v prospech svojej pokladnice
tanečnú zábavu, ktorá, bár aj čas nám veľmi ne

prial, dosť dobre vypadla; 20 zl. do pokladnice
spolkovej pribudlo. Cteným p. hosťom za návštevu
a podporu aj na tomto mieste veliteľstvo ďakuje.

6. í. m. pobúril tichosť našej dedinky Jozef

Kovács, jedon z majetnejších gazdov, ktorý už

pred pár rokmi oddal sa nemiernému pitiu pá

lenky, a ktorý menovaného dňa v stodole jeho
brata Jura na hanbalku sa obesil. V podnapitom
vstave povadiac sa s ním, vyhrážal sa mu, že sa

na ňom vypomství. No smutná to pomstva, keď

sám sebe život vzal. Nebanujúc zanechať manželku
s troma deťmi, z ktorých to najmenšie ešte v ko

líske sa plápoli. Videť milí krajania, kam vede
to zatracené pálensko! Haní, tupí, o rozum donáša
a život bere. Cirkevný pohrab mu bol odoprený.

Pri tom ovocné stromovie sa pekne rozmnožuje,
a ľud za marhule, čerešne, slivky a jablká z ďale -

kých krajov peniaze tŕži.
Otcovia nenaučili náš ľud gazdovať, naučila ho

bieda. Z malého dôchodku viac peňazí nagazduje,
jako za blahých časov.

A keby sa tá prepadená phyloxera ztratila, vi
nice by boly za krátky čas vysadené a naše oko
lité mestečká priučené biedou nezadlho by skvetaly.

S Bohom Ján Szoural, učiteľ.

Besseíiyô, (žala. st.) 14. júla 1.895.

Už je siedmy rok, čo náš obľúbení časopis;
»VJasť a Svet čítam, ale nemôžem sa rozpamätať,
žeby niekdo bol ct. čitateľov upozornil na tento
kraj; príčina toho môže byť, že sa v tejto stolici
velice málo Slovákov nachodí, ktorí by do nášho
časopisu dopisovať mohli, alebo chceli, jako sa tu
máme. Ja síce som tiež nedávny obyvateľ tohoto
kraja, ale predsa myslím, že nebude obtížne ct.

čitateľom, keď im trebárs aj maličkosť sdelím,
jako sa tu máme.

Obesme mi pijatiku a

milujme kresťanskú striezlivosť!

Žatva sa u nás už započala, raže sú veľmi

pekné, jačmene a žito zahorely; miestami ani se
meno nevráťa. Sena máme hojnosť, krumple a iné

zeleniny obstojá, bárs aj na jar pobmúlené boly. Go sa týka obilia, raže sme už pokosili, ktoré
boly pri riedke, t. j. o jednu tretinu menej môžme
rátať, jako vlani, ale zato zrno je obstojné, žitá,
jačmene a ovos — tie sú pekné, vinohrady sú
tiež obstojné; až P. Boh ešte na ďalej zachráni,
úfame sa, že|budú úrodnejšie. jako vlani. Kukurice,
zemiaky sú tiež ešte do teraz pekné; ovocia velice

málo, nadovšetko sliviek ani nevidno. Sená a ďa
teliny sme mali dobré.

Pán Boh s nami, a zlé preč!

učiteľ hradišť.-ký.

Mád, (zemplín. st.) 15, júla 1895.

Naše mestečko má asi 3500 duší, chotár malý,
so severnej strany dubovými horami, na juch ale
nekonečnou rovinou obklúčený.

Pred pár rokma náš ľud bohato bol obdarený.
Na početných vrškoch pestoval vinice, a dorábal
to najchýrečnejšie tokajské víno. Jednoduchý ob

čan, keď mal pod 2 merice vinicu, s jeho domá
cima obrábal ju asi 20—30 dní ročne a 3—4 sto
zlatých strčil do vačku za vino.

Pavel Mihály, mašinist-kováč.

Čo nového doma.
V ministerstve kupectva pracuje sa teraz na

návrhu zákona o striadení podomovného kupectva.
Pri návrhu velký ohľad bere sa na predostrenia
kupeckých komôr, ktoré žiadajú, aby sa starobylá
práva jednotlivých krajov neobmedzily.

Ťažko je tie časy zabudnúť! Vinice sú preč!
Na ich mieste obilie, šošovica a fazula nedá ani
toľko úrody, jako po trenčianských vrškoch. Ľud
náš so dňa na deň ťažko musí pracovať, aby si

každodenný chlieb vyhľadal.
Ministerpredseda br. Bánffy bol po tieto dm vo

Viedni, kde mal poradu so spoločným mmatnom
zahraničným. Z Viedne odcestoval do BBa ku
kráľovi predostreť propánom tnerOČneŤ ľýtotf,
taktiež predostretie učinil o vymenovaní niekto

Pri tom ale lepšie gazduje a spláca dlhy, ktoré
v dobrých časoch ľahkomyseľne narobil.

Aj ten najostatoejši nádenník zarobí v žatve

t

Dopisy.

Nech nám je p. Boh na pomoci všetkým. Zostá
vam dobre prajíci krajan

Nemal mnoho starosti o ročnú výživu, lebo
mimo toho ešte pekný groš zarobil.

Vietor Jantla.



jednej šmikne, kde kováč 'chcel podkovať jedného
háčlivého koňa, ale ho nemohol. Rozjedovaný ko

váč začal bohovať a koňa niekoľko ráz bodol do

boku, Kráľovná sprvu z obdalič dívala sa na ko

váča, ale neskoršie pristúpila k nemu a riekne:
Ale priateľko, ako môžete tak nemilosrdne zachád
zať s týmto úbohým stvorením? Dozaista mu bude
niečo a preto je netrpezlivé. Kováč stíchol hneil

pred touto cudzou paňou, ale keď sa dozvedel, že

kto to bol, urobil sľub, že vo svojom živote ne

nebude viac kliať.

rých členov do magnátskej tabuly; medzi vyme
novanými má by í aj Vilhelm T ó t h, pensiovavý
predseda spoločného účtovného dvora.

Po tieto dni bol podpis na 45 millionov koru
novú pôžičku, ktoré budú potrebné na regulačné
práce pi Železnej bráne na Dunaju. Od pôžičky
budú sa platiť len 3 u/9

-ové úroky a predsa prí
hlasov bolo toľko, že TO násobná summa sa pod
písala.

Čo nového vo svete. — Ochranca života kráľovho zomrel. V minú.ý
pondelok náhlou smrťou zomrel v Salcburgu gr,
Maximilian O’Donell, ktorý 18. febr. r. 1853., keď

istý Libényi vrhol sa na nášho kráľa a dýkou ho

poranil na krku, zdrapil Libényiho a stráži oddal,
potom sa obrátil ku kráľovi a vycical mu krv z

poraneného miesta, lebo sa obával, že dýka mohla

byť otrávená. Teraz zomrel v 83. roku.

V pondelok večer v Sofii v hlavnom mesto
Bulharska bol urobený útok na Stambulova,
bývalého ministerpredsedu bulharského. Stambu
lov počas svojho úradovania mal takmer neob
medzenú moc; za jeho predsedníctva bol vyvolený
terajší panovník, s ktorým až do vlaňajšku vedel
sa sniesť, ale vtedy bol urobil niektoré také pre
dostrenia, ktoré panovník nemohol prijať a nás
ledkom toho Stambulov odstúpil. Stambulov mal
veľmi veľa nepriateľov, a už aj počas jeho mini

sterpredsedníctva r. 1891. boli urobili útok na
jeho život, ale vtedy ho netrafila guľa, ktorá bola
jemu obecaná, lež trafila s ním idúceho finanč
ného ministra Belčeva. Terajší útok vykonalili
štyri osoby, napadli ho revolverami a dýkami ako
šiel na koči a poranili ho tak ťažko, že sotva
ostane pri živote. Útočníci mu 12 rán spôsobili,
doteraz nevypátrali sa útočníci. Vláda vypísala
10 tisíc frankov na útočníkov.

— Otrávení hubami. V Dvorjankach (zemplin,
sl.) po tieto dni hubami otrávila sa celá rodina

gazdu Karola Tirpáka. Vzdor toho, že rýchla po

moc bola pri ruke Tirpáková s dvoma dcérama
zomrela"

— Kúpeľ vo vrelom íriesle. V minulom týždni
v kožnej fabrike Maxa Tiszk v Prešporku spadol
robotník Ján Szalkó do kade, naplnenej vrelou
trieslovinou. Podarilo sa ho síce ešte živého ztade

vytiahnúť, ale cele obarenéhood viezli do nemocnice.
— Styriročný žalár za 125 husí. Po tieto dni

odsúdila súena stolica v Ďule na styriročný žalár
istého Štefana Szilágyi, ktorý sa pred krátkým
časom vyslobodil zo žaláru a tým začal svoje
účinkovanie na slobode, že od 4 gazdín ukradol
125 husí.

Ak by sa aj podarilo Stambulova pri živote

udržať, ostanú mu obe ruky omrzáčené ktoré mu
len na koži visia.

Polícia pochytala do 70 ľudí, ktorí boli v podo
írení, že boli útočnikami. — Vyobrazenie kustockej bitky, ktoré je teraz

vystavené v Prešporku so zaľúbením chodí si ob

zerať nielen celý Prešporok, ale aj vojsko. Arci

knieža Fridrich bol totižto nariadil, aby si všetcia

vojaci, ktori sa teraz v Prešporku zdržujú, obzreli

spomenuté vyobrazenie, a teraz po 80 vojakom,
pod vedením svojich dôstojníkov, ukazujú vyobra
zenia a vysvetľujú v ich materčine.

C h ý r n i k.
— Kráľovná v Bardyjove. Že sa jej Veličenstvo

v Bardyjove dobre cíti, najlepšie dokazujú nám to
tie niektoré chýry, ktoré ztade dochádzajú. Tak ku
pr. po tieto dni pustila sa kráľovná do reči s jedným
dfevôrubárom, ktorý sa vyponosoval tej neznámej
pätlej, äko ťažko sa musí trápiť, aj jeho žena sa
jej vyponosovala a dietky jej kvietkov nasbieraly.
Keď sa drevorubár na druhý deň dozvedel, že kto
to bol za vysokého hosťa v jeho skromnom pribyt
ÍH v prostred lesa, nechcel to uveriť, lebo že
kráľovná nemôže len tak v jednoduchých čier
nych šatách chodiť. — Iný raz šla kráľovná vedľa

— Sňah v juliusi. V tomto týždni v okolí Šum

jácu (gemer.) hapadlo sňahu na jedon meter vy
soko. V okolí tak sa ochladlilo, že niektorí aj v

izbách začali kúriť.
—- Oheň. 15. t. m. zhorel pri Skalici major pa

nej Juraukovej; na mnohých miestach aj prehorélo.
Oheň povstal nepozornosťou robotníkov, ktorí sa
v sene vyvalovali a tam fajčili.



žitej panej iba vtedy napadlo, že to dieťa neni

jej, keď si ho opravdivá matka spät požadovala.
__ Vysokí hostia v Tatrách. Príklad jej Veli

čenstva kráľovnej, ktorá sa, ako známo, zdržuje
teraz v kúpeľoch bardyjovských a veľmi dobre sa

tam cíti, nasledujú aj iní člnovia panujúcej rodiny.
Ako sa najnovšie sdeľuje, arciknieža Fridrich so

svojou manželkou a dcérami odcestoval dňa 10.

t. m na viac týždenný pobyt do Dolného Smo-

— Zaujímavé manželstvo. Po tieto dni sobral
sa v San Francisku jedon zriedkavý pár odprisa
hajúc si večnú vernosť. Mladoženích bol Haskell,
hlavný právny zástupca štátu Montany, mladucha
ale bola slečná Knovlesova, právna podzástupníčka
toho istého štátu. Tejto večnej vernosti, ‘ktorú si
tieto dve ľudské stvorenia sľúbily, predchádzaly
tuhé boje. Mladoženích a mladucha boli sí dakedy
tuhými politickými protivníkmi a zápasili jedon
proti druhému s najkrutejšou bezohladnosťou;
Haskell bol kandidátom republikánskym a slečna
Knovlesova kanditátom strany demokratickej na
stanicu hlavného zástupníctva. Tamten zvíťazil, a
jako sa na šlechetného muža patrí, zachoval sa
oproti svojmu protivníkovi s najväčšou zdvorilo
sťou vymenujúc ho za svojho námestníka. Z ná
mestníka stala sa včil manželka, ale za to ostali
obidvaja v úradoch svojich. Je to opravdivá idilla
amerikánska. Očakávame, že budú šťastne a bla
žene nažívať medzi sebou títo dvaja právni zá

stupcovia k radosti montánskych obžalovaných.

kovca.
— Smrť od poštípania muchy. Po tieto dni v

Temešváre 8 ročné dievčatko železničného úrad

níka Rudolfa zomrelo následkom poštípania jednej
muchy. Miesto, kde ju mucha poštípala, očerve
nelo a dievča za pár minút zomrelo.

— Následky požiara. Zo spišskej obce Merény
sdeľujú, že tam panuje veľká bieda následkom

požiara, ktorý tam v predošlom mesiaci zúril a

ktorému v obet padlo 265 domov s pobočnými
staviskami, následkom čoho 410 rodín ostalo bez

prístrešia. Škoda obnáša 800.000 zlatých.
— Prefíkaný priateľ. »Debreczeny Hirlapc pri

náša nasledujúcu zajímavú hisrorku: Zámožný
hospodár Tomáš Horbai veľmi rád mal kňazov.
Jeho traja priatelia boli katolícky a kalvínsky
yňa.z a jeden kupec žid. Horbai kedykoľvek mal
len k tomu príležitosť, vždy pozval k sebe týchto
svojich troch priateľov a hostieval ich vždy s

najväčšou radosťou. Traja priatelia vždy spomí
nali, ako sa za toto uctenie Horbaimu odslúža.
Tak hovorili aj nedávno v schôdzke u hostiteľa,
až konečne Horbai riekol, že keď sa mu teda
chcú odslúžiť, aby mu keď zomre vložili každý
po 300 zl. do rakvi. Kamaráti sa zadivili tejto
žiadosti, ale splniť ju prisľúbili nemysliac, že tak
náhle nastane k tomu príležitosť. Skoro na to
Horbai zomrel. Kamaráti museli sľub splniť. Naj

prv prišiel k mŕtvole Horbaiho kalvínsky kňaz a
vložil do rakvi 300 zl., za nim prišiel katolícky
kňaz a vložil tež 300 zl. do rakvi Horbaiho. Kecľ

títo dvaja odišli, prišiel obchodník žid. V rakve
videl šesť stovák a čo urobil? — Vyňal z rakvi
600 zl. a vložil miesto nich — vechsel na 900 zl.

•fyslavený.

na priestupný rok 1896.

príde po tieto dni do tlače.

Aby sme si mohli vyrátať, koľko z týchto ka
lendárov máme dať tlačiť, úctivé prosíme tých
pánov, ktorí mieňa z nich prevziať na predaj, aby
nám čim skôr odpísali, koľko kusov mieňa pre
vziať, ktoré sa im potom odošľú.

Jedon kalendár stojí 20 krov alebo 40 halierov.

Pri kúpe 4 kusov piaty sa dá na nádavok.

Pošta je v odpredajnej cene vrátaná.
Členovia nášho spolku dostanú tento kalendár

ako členovskú patričnosť.
Redakcia časopisu »VLASŤ a SVET«

Budapest, Alkotmány-u 24.

Rozmary a žarty.— Kdeže nám je bábika? Minulej nedele zabá
vali sa v Mníchove dve rodiny pospolu v piviarni.
Keď si dobrého pivca už náležíte zapili, sobrala
sa jedna rodina a vzdialila sa. Keď sa aj tá dru
há rodina posbierala a domov sberala, hladajú
decko, ktoré bolo ešte pri prsoch ale ho niet. Kam
že sa podelo? Nemohlo sa ináč stať, ako že tá
druhá mladá pani medzi rečima aj jej decko se
bou pojala. A skutočne sa aj tak stalo, a roztr-

Malý Janík pýtal si od matky čerešieň
— Mamko dajte mi tých čerešipn!
— Nedám ti, lebo sí sa zle držal.
— Mamko, aspoň Isn za hrsť . . .

Matka konečne riekne: No vezmi že si
— Ale mamko ....
— Nuž čože chceš?
— Vezmite mi vy svojou hrsťou, máte väéšhj«

NOVÝ DOMOVÝ KALENDÁR



Po 1 zl. poslali: P. Gab. Zelene, — Št. Jur.

Kis-Szeben, — G. Kiosz. Zólyom-Radvány (1 zl.

35. kŕ. Je v poriadku). M. Frank. Fekete-Balogh,
Št. Brun. Szent-Márton. Sme vám odoslali.
J. Kvan. Derzsenye .My sme žiadon poplatok

neobdržali; Vy ste si sám žiadali, aby sa vám

*

časopis zastavil. Znova sme vám odoslali.
Čatníci kričia na cigáňa, ktorý ukradol koňa:
— Hej, postoj cigáň!
Cigáň; Postojte ši len vy, veď váš ani čert

nenaháňa!
0. Ferj. Tót-Pelsôcz. Časopis sa vám znova

odosiela, my sme už dva roky neobdržali poplatok;
hľadajte u toho, komu ste ho oddali.

Vit. Bok. Zslkócz. Budeme občakávať.
0. Orl. ml. Pakasztó. Len 50 kŕ.
J. Pem. Kokova. Máte vyplatené.Obilie. Pšenica 6'80—7'05; raž 000—000;

jačmeň na krm 000 —0'00, do pálenie 0.00—0'00,
na várku O'OO—0'00; ovos OTO—OTO; kukurica
0:10—0,15; pšeno 6.00—G'60; zemiaky L80—2'00
m. cent.

P. D. M. v. M, Modrovej. Básne len vtedy uve

rejňujeme, keď sú také, že sa nemusia prepraco
vať!. Vami doposlaná báseň mohla by sa medzi

známymi predniesť, ale my ju v tlači nemôžeme
uverejnil

Sírová: fazuľa veľká 9—9'75, drobná 10—

1-0*50 hrach 8.50—8.75, šošovica 10— 12 m. cent.

Rôzne hospodárske plodiny. Lucerna
48—52; pohanka 10.—, horčica 10.—, muhar 24.

vosk 160—164. med. 32—33, sviňská masť 54'00—
55'—, slanina vidiecka 49-00—50, mestská 50—51.
údená 55'00—56*00, suché slivky drobné 10'25,
13'—, veľké 18—18-50. múka: O: č.'12-00,1:1190,
2; 1.0-70, 3; 10-20., 4: 9'90, 5:'9*60,6: 8'60, 7: 7'60
S.; 5'90, otruby drobné 3 -80, hrubé STO m. cent.

Listy bsz podpisov. Viac ráz sa stane, že nám
dôjdu listy bez podpisu, a lak nevieme, kto nám
to písal. Samosebou rozumie sa, že žiadosti patri
čného nemôžeme vyhovel Preto prosíme zretedeľne
písať a list podpísal taktiež meno obce udať, lebo

nepodpísané zásielky sa nevezmú do ohľadu.

Zodpovedný redaktor Štefan gazda.
. Petrol euín amer. 22-50, ruský 20, brassov

sky 18 -
2ô, špirifcus vo veľkom 53-00—58-60, v

malom 53 -75 —54"75 zl', cukor v klobúkoch 30—

30.50, sekaný 31'OG—31"50 zl. m. cent.

Dobytok pre jatku. Voly vykŕmené 29—33, stred
nie 26—28, chudé 21—26, telce živé 26—28,
zarezané 48 -60 kr. za kilo. Ossnam

Hľadám miestnych zástupcov,
potažne& ML O

ktorí predávaJi by vct. obecenstvu moje

hospodárske stroje.
Tí páni, ktorí chceli by prevziaí.

: zastupiteľstvo, nech obrátia sa na mňa písomne.
Michal Treskoň

vó Veľkej Bytči

| icii) (Nagy Bittse, Trencs. m.)

Ošípané. Staré vykŕmené 47 kr., strednie 61 —

53 kr., mladé 59 —62 kr., mladé ľahké 58—
59 kr. za kilo. (Tieto ceny rátajú sa za ošípané,
ktoré sú úplne zdravé.)

Hydina. Pár sliepok starých L25—130,
veľkých kúr na pečenie 1.00—1T0, menších na
pečenie 90—1'00, na smaženie 50—80 kr; pár vy
kŕmených husí 3-50—4'50, na mäso 2'25—2'50,
vykŕmených kačíc 1'20—1'50, na mäso 1. 00—1T0,
morky 2.50—3*00 zl., vajcia kistňa (1.440 kusov)
--'“žané 28—29 00 zk,

Advokát, ku svojmu klientovi, ktorý mnoho ho

vorí: *Ozaj Janko, prestaňte že, nehovorte toíko
hlúposti; veď potom na čo že som ja tu?

V jarmoku.

P. J. Hlaszny, Hrabor. Do listárne len zkrátene
mena dávame, myslíme že sme vás tým neobrazili,

P. J. H. Sered. Možno iný ráz keď, pošlete, že
bude súce k uverejneniu.

Esar Redakcia nenie zodpovedná za obsah
inserátov!

LISTÁREŇ.
Pred súdom.

Trhové ceny v Budapešti.
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Nižpodpísaný kr. hlavný lesný úrad vyhlasuje súbeh na jednu účetno

ktorá je vriadená do IX. platovej triedy s predpísanýma príslušnosťami.

Tí, ktorí chcú túto stanicu obdržať, vyzývajú sa, aby vysvedčeniami o

m skončených štúdiách, taktiež o uhorskom alebo horvatskom občanstve, o doko

nalej zbehlosti horvatskeho jazyka ak v slove tak v písme a o složení vyššej

štátnej zkúšky vystrojené prosby cestou svojej predstavenej vrchnosti do

konca augusta k menovanému kr. hlavnému lesnému uradu zavdali.

Vinkovce, 10. júla 1895.

SÚ/b^llo

hlavnolesmcku. stanicu,

Kr. hlavný lesný úrad.

»*»»»»9SHSSI
Ä

I SÚBEŽNÝ OHLAS. I
Cieľom zaplnenia sriadenej |||| poľnohospodárskej inšpektorskej stanice |

v tekovskej (bárs) stolici, týmto vypisujem súbeh.
S Stoličného poľnohospodárskeho inšpektoravolí právomocenský výbor a po §5S výslednom zaplnenídvojročnej služby skušebnej prípadne potvrdi ho v jeho úrade. S
S Poľnohospodársky inšpektor je úradník právomocnosti, ktorý pod právo- S
S platnosťou disciplinarnéhozákona stojí a úradníckehopensijného fondu.
S Od poľnohospodárskeho inšpektora,vyžaduje sa, aby mal krém požiadavok S?S opísaných v odseku I kt. z r. 1883. ešte aj hospodárske akademické, teoretičné S
S a praktičné hospodárske známosti odborné. q?S Pláca poľnohospodárskeho inšpektora obnášat bude 1200 zl. platu, *E
25 600 zl. cestovného paušálu a 200 zl. bytného. Č5
S Vyzývam tých, ktorí miena na súbehu sa súčasíniť, aby svoje, náležíte
X vystrojené prosby do 1. augusta t. r. ku mne nevyhnutne zavdali.

Aranyos-Maróth, 8. júla 1895.

ílí Ján Kasy d© Oaramveszele
c. a kŕ. komorník, nadžupan tekovskej stolice, predseda ííí

poínohospodárskeho výboru.
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I Licitácia na kone. |
5a Z mezôhegyešskej o kŕ. štátnej žrebiarne vymuštrovaných 32 kusov rôzneho veku;koní a, kobýl

S —-——i 2S. juta os-
o raňajšej V>9 hodine v Mezôhegyeši na rinku pri verejnej licitácii za hotové peniaze bude
sa odpredával.

VeiiteFstvo žrebiarne.

{
Nowoial Nesmierne lacné ceny!

i Izby len po 1, 2, 3, í a B korunách, v ktorej cene obsa
žená je aj výsluha. Hlavná sesona trvá len za 7 týždňov, ff7äÍPlnVflH cnr.líík

! (od 1. júla do 20. aug.) Pred a po hlavnej sesone platia UIIOrSKU“ÍrdJlIISKy VZaeiEVSUl SpOlílfi.
sa len polovičaté ceny. Kto si prenajme izbu na celú

Isesoisu

aj cez hlavnú sesonu piati len polovlčatú cenu, a 'olOVCIISKy,
po i týždňovom upotrebovaní .môže svoju izbu prepustiť
aj inému. Izba, za ktorú sa na deň piati 1 koruna s ktorého Členovia platia 1 zl. ročitý poplatok,
posteľou avsvysluhou na 150 dni stojí 37 zL 50 kŕ. (75 ..
korún). Ked ju dvaja jedon po druhom upotrebia, na dáva SVOJim Členom za tento poplatok krém
jedného padne 18 zl, 76 kr. Celé zaopatrenie môže sa , , , , . •tij.
lacno objednať. tohoto časopisu aj kalendár, ako clenovsku= Uhorský C-asteiS = patncnosf.

>Ti n n t r n n Príhlasy ohľadom vstúpenia do tohoto

MJBOKH TEPLICE (v KarpátOCll) spolku, taktiež všetky listy a peňažité zá~

(Kajeezrurdó) I sielky, týkajúce sa tohoto spolku a časopisu

Zvláštnosť pre ženské! sa adressujú takto:
-- .. . . —-—

Bezprostredné spojenie železničné z Budapešte cez Vrútky, LTT Ä OHT1 n CTľli^ľ«a cez Galantu, z Viediis cez Prsšporok a cez Odorherg.iak- V O f o. O V Hí A
tiež z.Košíc a z Oderbergu. Od žilinskej železničnej stanice

""

(14 kilometrov) chodia omnibusv. na ktorých sa piati 50 *™, =, /. =sr mu jl . A .
krov a cásta trvá.za 1 hodinu. Pošta a telegraf. Utešený JBafilapaSt, V., AiKOtmany-mOZa 34,
kraj, uhorská vale di Cortinajc slredišťctn krásnych výle
tov, Teplice majú 35 C. stupňov a obsahujú železné a liad- ítíffiij?*1

* Také listy a zásielky, ktoré Sa nepOŠl’Ú
nové látky. Massáža a elsktrisovanie, kadovó a veľké ,
zrkadlové kúpele, pitné medokyše. Všetky ceny sú mierne. u0 ÄíkOtmány-U, 24., nevezmú S3. do ohľadu.
.Správa rúči za pohodlie, za poriadok a za dobré jedlá.
Za Izbu s nábýtom, riadnou posteľou a svýsluhou v pred- aa aa .. aa .. a» »» a*. aa a. aa~ PM! =. týiW < .1- ############

Talč. kníhtlač, ú. spol, „Országgyulési Értesitô“ Bndapest, IV.) Vármegye-utcza. — Vlastnosť U.-kraj. vzdeL sp. slovenského


