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tedy pešky nazpät a pri jednej dedine, chcejúc si
Remeseľnicka CGSÍ3 oddýchnuť, sadnul som na zem. Sotva ale že ma

ces Turecko a Egypt do Zeme Svite).
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f'tizazreiy,
strhaní sa krik, .

nj 1 J svojich dier hrnťily sa ku mne huty nahých a polo-
Sdeluje Daniel Sustek, stolár. nahých detí, medzi nimi cele odrastlé dievčiny a

/P . . ... „„ šuhajci, ktorí obklopili ma s krikom: hakšiš frandzi![/ Oni acovcime & ctsici oZ). , , . , _ . 1 x. „ _
baksis! (ctarcok Europcan, darček!) (Jo robiť r Ja

4. Pomeškanie v Afrike. bych bol nektorým dal hakšiš päsťou ; ale toby
Po návrate od pyramíd ešte z Carihradu mne bolo znamenalo život na kocku položit, lebo už i

známy Bavorčan, Anton Rošt z Augsburgu, došiel starí Arabovia počali na ten krik a lomoz vycho
sem a odhodlal sa, že pôjde so milou do Ázie, me- diť z dier svojich, čakajúc jako divá zver na dobrú
novite do Zeme Svätej a do Jeruzalema; poneváč koristi. Y nebezpečnom položení tomto uznal som
on ale svoj pass jakosi nedostával: prinútený som za najlepšie, pohral päty na plecia a zutekať. Ale
bol, vydať sa na cestu sám, s tým sľubom, že sí- ten kŕdel za mnou s krikom: hakšiš, hakšiš! a keď
deme sa v Ismaile. Dňa tedy 21 jan. 1871 pohol videli, že z toho preca nič nebude, odprevadili ma
som sa z Kahýri s vlakom, rušajúcim na východné hodný kus za dedinu hrudami a kamenina,
strany. Okrem strojníka vlak vedúceho a nektorých Krvácajúc z dvoch rán stúpal som ďalej, ale ne

pomocníkov jeho, bol som ja sám Europčan medzi mal som za zle tyto surovosti ľudu polodivému, hlú-
Arabmi a Murínmi. O poludní dorazili sme na sta- pemu a nemravnému; iba to mi hnedhy napadlo,
nicu Zagazig, z kädial jedno krídlo železnice vedie že pre takéto „cestovateľské skúšenosti“ nebolo mi
do Mansuri. Ja sedím pohodlne a dumám o tom, treba ustávať sa do Afriky; mohol som i doma, vo
Čo som už skúsil; o chvíľku rušárae ďalej a dora- vlasti našej, vybrať sa minulého roku dňa 27-ho
zime na prvú stanicu. Úradníci, obzerajúc tu bilétky sept. do Nitry, nuž i tam boloby sa mi dostať rao

pocestných, keď i moju požiadali do ruky, počnú hlo takýchto arabských surovostí od ľudí, ktorí
arabsky rozprávať medzi sebou, a potom zpitujú sa meno krestanov a „slobodných občanov“ nosia; len
i mňa Čosi, bezpochyby že kam idem? Nerozumiac že v tomto druhom páde bolbych sa o proti zboj
z jich reči ani slova, opakujem: Ismail, Ismail! ale níckej luze i ja hakšišom tvrdých pästí mojich pre
oni ukazujú mi rukama, že nazpak ísť musím. To ukázal. — V takýchto, nepriam milých rozpomien
bola veru „galiba“ dve hodiny cesty nazpak stú- kach dostal som sa šťastne do Zagazig-u nazpak,
paf, a môj vlak medzitým kto vie kam? Stúpam a prenocoval som tam, platiac za chudobnú večeru
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Stúpame porád popri kanále ďalej; ale všade pu
sto ; nikde hostinca alebo dedinky; iba každé 2, 3
míle cesty doračok pre strážnika prieplavu, kde ničo
ho nedostaneš ani za peniaze, tým menej za darmo.

Celý boží deň trampotili sme sa v tom piesku,
a nejedli sme ani hrizu chleba; až napokon k ve
čeru dostali sme sa k vätšímu domu, kde býval
francúzsky kapitáň tých strážnikov prieplavu. Večer
bol, a my lační ako vlci; vkročíme tedy dnu. Ja
oslovím ho francúzsky a prosím o nocľah i niečo
potravy za peniaze; on v prirodzenej zdvorilosti
francúzskej kázal sa nám zložiť, a vzal ma na exa

men, lebo kamarát Rošt z celého „diškursu“ nič
nerozumel. Tešilo ho to, keď som mu rozprával, že
som z uhorskej zeme rodom, a že som za dlhší
čas robil v Paríži; môjmu kamarátovi ale dostal
sa od neho prísny pohľad, preto že práve toho
času s ostatnými Nemci i Bavorčania Paríž dobý
vali. Po skromnej večeri vykázali nám miesto k
odpočinku, v maštali na holom piesku; nuž ale boli
sme aspoň pod strechou a medzi Indmi, a tak sme
pokojne odpočívali. (Pokračovanie nasleduje).

a biedny nocľah 1 zl. 50 kr. dľa našich peňazí, pri
Čom ale to dobré bolo, že mi môj povozný lístok
ďalej neobzerali, a tak že som nemusel znovu pla
tiť. Na druhý deň ráno rušali sme po železnici k

Isinail-u. Sotva že sme boli hodinku na ceste, ztra
tilo sa všetko užitočné pole a my dostali sme sa na

piesočnatú pustinu, kde ani stromčeka, ani trávičky
alebo iného zeleného nevidno, iba nebo a holú púšť!
V tejto piesočnatej pustine leží nové mestečko Ismail,
ku ktorému dlhý kanál od samej Kahýry dovádza
pitnú vodu; jedno kriedlo kanálu tohoto ide k Suez-u

u červeného, druhé k Port-Said-u u stredozemského
mora. Obyvatelia mestečka tohoto Gréci, Francúzi
a Taliani, sú samí kupci alebo krčmári; lebo tu je
stanica neďaleko ležiaceho suezského prieplavu ; v sú
sedstve leží, tiež u prostred piesočnej púšti, jazero
TimsaJi, ces ktoré 'menovaný kanál prechodí. —

Môj spolucestovateľ Anton Rošt, dohonil ma sku
točne v Ismailú; bavili sme sa tam spolu iba jednu
noc (ja dve), lebo tamojšie hostince také ceny majú,
ani Hotel-Grand v Paríži, na pr. za kúsok mäsa
a pohár vína k večeri, našich 90 kr, Z prvú ob

mýšľali sme, prieplavom suezským dostať sa k mori
červenému, a z tade do Jeruzalema; keď sme ale
videli, žeby plavba po kanáli naše vrecká bola vy

prázdnila: umieuili sme si, nastúpiť cestu v inom
smere. Dňa 23jan. opustili sme tedy Ismail, a dali
sme sa pešky na cestu k polnočnej strane do
Port-Said-u. Sotva že hodinu cestovali sme, ztratilo
sa mestečko zraku nášmu a nevideli sme nič blšie
ho, iba piesok a nebo. Slnko pálilo jako u nás vo

„psích dňoch“; — nemáš ale nikde ani stromu ani
kríčka, kdeby’s trochu odpočinúť mohol.

(Pokračovanie z čísla 32-ho).

Spomnel som tam hore pálčivosť a suchotu spolu;
bo tyto zjavy povetrnosti sú vtedy uajzáhubnejšie, keď s ú

časue na nás dojdú, čo stáva sa obyčajne pri južnom, ale

tichom prúde povetria. Keď zaiste takýto prúd rýchle
pohybuje sa, to jest: keď podobu vetru na seba bere, i

vodná para, ktorú od mora donáša, rýchlejšie k nám dôjde
a preto i vlažnejšie, menej vysušené a zriedka horúce po

vetrie mávame. Jedinú výminku spôsobuje tu nad mieru

silný južný vetor sirocco (širokko) nazvaný, ktorý pre svoju

rýchlosť i tú, na pustinách afrikánskych povstalú horúčosť

k nám *) donáša prvej, nežby na ceste ochladla. Býva ale

i taká suchota, ktorá svoj pôvod máva v severnom (pol

nočnom) prúde povetria. Ukazuje sa ona obyčajne v jar
n ej dobe roku chladnými a suchými vetrami, ktoré všetku,
z iných strán sveta pošlú vlahu povetria vťahujú do sebä,
a preto bývajú pre všetky vrstvy hospodárstva nad mieru

záhubné. Rozdiel tejto severnej bezdážďovej suchoty od

tamtej južnej, tiež síce bezdážďovej, ale preca s vlažným

povetrím spojenej, ukazuje sa hlavne v tom: že ten sever

ný suchý prúd povetrný každé mračienko, jako náhle sa

Mali sme asi pol-druhej hodiny cesty za se
bou, tu razom ukáže sa nám svetochýrny suezský
prieplav, dielo to v skutku ohromné, keď povážime,
že v tejto pustine vykopané, čiastočne vo skalách
vystrielané byť muselo. Všade vidno ešte na bre
hoch ležať zanechané čiastky všakových mašín, a
celé kopy dolámaných okutých vozov a fúrikov;
nie div tedy, že tento prieplav stál do 400 millió
nov frankov. Šírka jeho u vrchu je niečo výše 60
siah našich (100 métrov), na samom spodku 10

siah; hlbokosí vody ale 4 siahy, tak že i najvätšie
lode kupecké, parou alebo vetrilami (plachtami)
hnané, pohodlne zo stredozemského do červeného mora
prechádzajú, a na opak. Všetky lode pohybujú sa
v prieplave pomalí, nepochybne preto, aby veľké
vlny vody nespôsobilý a brehy nekazily. Kupci
pravda majú osoh, keď nemusia Afriku obchádzať,
idúc do východno-aziatských zemí; chudobný ale
pocestný nemôže sa touto cestou plaviť, pre náramne
vysoké ceny povozu, tak žeby človeka i viedeňský
fiaker za tú cenu zaviezol na uložené miesto. —

Meteorológia v hospodárstve.
Sdeluje 13. Gregor Friesenhof, z Nedánoviec.

) Daktorým z láskavých čitateľov azdaj bude v čerstvej pa

mäti, jako nám, osudný deň 19 júlia 1841 ; vtedy vrazil

do našich krajov, pri jasnej oblohe, tak silný a pálčivý

sirocco, že teplomer vystúpil v tiene na 30Y2
st. Reaum.

Vydavateľ Obzoru cestoval tohože dňa z Hlohovca do Zay—

Uhrovca, a div že s pohoničom nezahynul. Večer stromovie
i všetko rastlinstvo spálené bolo a skrútené. Red.



potom na nohy. — Múry domov, ktoré v zime presiakly
vodou, nechcú vyschnúť; mnohé ale stromy po uliciach vy
schly. Jahody, ktoré sme držali za mrtvé, v auguste pučiť
začaly. — Nemoce sú u nás veľmi rozšírené. Koho zimnica
len raz vylomcovala, ten sa zotaviť nemôže; smrtedlnosť
je ale u nás menšia, než lanského roku. F. Kutlík.

ukáže, hnedky zožere, to jest: vlahu jeho vtiahne do seba,
tak že i obláčok zmizne; pri druhej ale (južnej) suchote

podobné úkazy iba vtedy pozorujeme, keď chladný prúd

povetrný prekrižuje sa s vetrpm panujúcim.
Povedali sme už na inom mieste, že vetry nie sú

nič oného, jako rýchle prúdy povetrné, ktoré svoj pôvod
berú z rozličných premien v povetrí, menovite ale teploty
a hromoviny; — čím rýchlejšie nastane takáto premena,
tým silnejší vetor povstáva. Rozpomeňme sa len na sil
né víchrice, ktoré pred búrkou povstávajú (tak zvaný

elektrický vetor), ale v krátkom čase, keď stav hromoviny

vyrovnal sa, docela utíchnu. — Nemôžeme tu mlčaním po

minúť pravidelné preskakovanie*) vetrov, ktoré ide,

aby sme sa po našský vyslovili, proti kose, to jest: zo se

veru preskočí vetor obyčajne na východ, z východu na juh,
z juhu na západ, zo západu ale zase na sever atď. ktoré

úkazy spojené sú s obratom zeme našej okolo vlastnej osi

svojej, a potom s jej behom okolo slnca. Medzitým častej
šie stáva sa, že vetor preskočí na druhú stranu sveta v

protivnom smere, tedy po kose, ku pr. od západu na

juh, od juhu na východ atď. a to i bez búrky; tu pri
chodí nám vyznať, že príčiny tej odchýlky od pravidelného
behu vetrov ešte neznáme. (Dokončenie budúcne).

* Zase požiar na Hor. Lehote ! Susedná obec naša,
Hor. Lehota, je veru nešťastná! Po zúrivom ohni dňa
20 júnia (srov. číslo 20), toho roku zas po druhý-krát
vyhorela, a síce 22-ho okt. ktorého dňa medzi 7 a 8 hodi
nou večer vypuknul strašný požiar z kopy slamy, za hum
nom Ondreja Rosík- a postavenej, a padlo mu v obeť jede
náct domov s hospodárskymi budovami. Najsmutnejšie ale
je, že všetky stodole naplnené boly nevymlátenými úrodami,
a čo i vymláteno bolo, na pôjdoch zhorelo. V každom z

nešťastných domov uhospodení boli tí prvší pohorelci, kto
rým zase všetko poznovu zhorelo. Najťažšia rana je ale tá,
že otázny požiar neukrotená pomsty žiadosť a zlosť ľudská
zapríčiniť mala, a síce preto, že hore menovaný Rosík pred
sláv. súdom nebol priaznivým svedkom; čoho následkom
hnedky mu takými slovmi vyhrážanú, ktoré na podpa
lačstvo ukazujú. Podozrivý ten človek práve teraz bol do
rúk sl. kr. okresného súdu odvedený. O výsledku súdneho
pokračovania svojim časom zprávu sdelím. — Pri hasení
požiaru toho najvätšie zásluhy má sl. predstavenstvo žele
ziarne Pod Brezovom, menovite ale vys. ur. pán správca
M., Hamerák, ktorý vôbec, kde. sa posaváď požiar zjavil,
veľmi rýchlu pomoc s dobrou striekačkou a smelým, usilov

ným mužstvom svojim dodával. A preto tiŕ Jemu i mužstvu
jeho verejné, srdečné vďaky vyslovujeme!—Podzimné časy
máme pohodlné, nadobyčajne teplé. Maliny podruhý raz
dozrely, podobne i jahody; i nové lúčne kvety vidno. Na
Doľ. Lehote; Ján Blažko , notár.

Z Petrovca. Naše dolniaky i toho roku rozličnými
nehodami navštívené boly. Jarné dážde zem vpiť nechcela:

preto j ich vody zem zalialy. Mnohé role obrátily sa v tej
povodni na púšť. Vody síce pozdejšie ztratily sa; kde ale

ony stály, trstina a rozličné divé byliny nariastly ako hora.
Mnohí z hospodárov iba teraz, po dvoch rokoch, pristúpiť
mohli k svojim pozemkom. — Pšenica, ktorú za včasu vy

siali, bola na jar utešená; ale v jun. jakási hmla veľmi ju
pošpatila. Pozde siate zbožie riasť nechcelo, ale iba po zemi
rozťahovalo sa, a husté bolo, ani bunda. Hospodári pre
svedčili sa, že u nás pšenicu pozde siať je nie možno. Naj
lepšie podaril sa ovos. Kukurice, od nejakého črevu oškode

né, ktorý ale (jako by odťal) od razu ztratil sa, boly dosť

pekné a miestami hojná z nich úroda. Mnohí pre velikú
suchotu len v kosbách kukuricu okopávali, keď zem na
mokla. — Všetko zbožie tlačilo sa u nás veími tvrdo, keď
zrno bolo v pleve jakoby zapečené. Konope podarily sa.

* Obrázok z baníckeho života. Prvej nežby me

siac nov. pominul, chceme láskavému čitateľstvu predložiť
ešte nasledujúci obrázok z baníckeho života. Pri B. Štiav
nici nachodí sa nepatrná, z vonku dosť ošarpaná budova,
menom Schacht (šachta) nazvaná; je to krčma, ktorá po
vstala za času panovania Márie Theresie, keď ona tamejšú
baňskú akadémiu založila. Do tejto krčmy schádzajú sa

obyčajne chovanci akadémie cieľom spoločenským, odbýva
júc tam veselé komersy svoje. Ale raz do roka, na deň'

Verných Duší (2 nov.) odbýva sa na Šachte vážna, preni
kavá slávnosť. Tam síde sa mládež akademická so svojou
zástavou, výborníci s pochodňami, ostatní akademici ale so

svojimi kahanmi, a keď večerná tma okolie zahalila, tiahnu
všetci v tichom rade na hrobitov, a síce ku hrobu ostat
ne zomrelého akademika, kde mu po krátkej reči k jeho
pamiatke, vyvolajú trikrát hlučné banícke Glúck auf! (na
zdar!) — Z hrobitova tiahnu zase ticho do šachty nazpak,
posadajú si k dlhým stolom, a síce v poriadku od správca

Oberačky u nás veľmi zle vypadly. V Srieme mnohí
ani nemali čo oberať, iní zase v košíkoch úrodu domov

priniesli. Majitelia viníc, ktorí za víno dávajú chudobe vi
nice svoje obrábať, poneváč sa jim nič neurodilo, ani ro
botníkov vyplatiť nemôžu, a sľúbili plat iba na rok. Pre
chudobného človeka, ktorý svoj čas vo vinici strávil, je to
veru zle. Víno je drahé. — Rožný statok trpel na papuľu,

Život a príroda.

©OFISY,

f) Zásluha nalezenia zákona o zmene vetrov , patrí proťessorovi
fyziky na universile v Kráľovci, Vil. Henr. Dove-mu; ob-
šírny výíah dôležitého zákona tohoto sdelili sme v 31-tom
čísle ročníku Obzoru 1867. Red.



a výborníkov ustanovenom. Pred každým stojí plný džbánok
piva, a hostia rozprávajú medzi sebou len poio-hlasite. Ra

zom zavolá predseda silentium! (ticho). Všetko umíkne, a

predseda oznámi, aby každý, v úprimnej rozpomienke na

milých zosnulých, vyprázdnil svoj džbán na dúšok. Všetci

prítomní povstanú; svetlo vyhasne a za pol minúty panuje
vo spolku, asnáď 150 hláv silnom, hrobové ticho. Keď
svetlá poznovu rozožnú, videí mnohé tváre mládikov slza
mi skropené, a dlho to trvá, dokým priateľský rozhovor
zas prijde do svojej kolaji. — Všetko veľkomestské ozdo
bovanie hrobov drahými vencami a jasnými lampaui, ani

prirovnal sa nedá k tejto jednoduchej síce, ale nad mieru

prenikavej slávnosti baníckej!

(majiteľ vätšieho gazdovstva) John Sacket, má najvätšie sady
brusničné, z ktorých dosiahnul roku laúského čistý osoh
36.000 dollarov (dvojzlatníkov str.), a toho roku chce vraj
ten úžitok sdvihnúť na 70.000 dollarov. O tejto dobe roku
má 2 do 3.000 oberáčov obojeho pohlavia, ktorí sú na kom

pánie (100 hláv) podelení a tak oberajú, do rovných šikov

postavení, brusnice pod zvláštnymi dozorcami kompánií,
ktorí na to bedlia, aby žiadne jahôdky na koreňoch nezo

síaly. V sobotu odpoludnia vypláca majiteľ svojich robotní
kov podľa toho, koľko každý košíkov nasbieral; bo za každý
košík dostane zvláštnu mosadzovú mincu do ruky, jako keď
u nás ženičky za plátno, u farbiaca ponechané, svoju „caj
chu“ dostávajú. — I tento obchod je patrným dôkazom
praktičnosti amerikánskej.

* Strašné orkány dňa Í3 nov. Dva dni po Mar

tine dňa 13 nov. pozorovali sme i tu v Skalici tak rýchle
a silné padanie tlakomeru (barometru), že ono nič do

brého predz 1. estovat nemohlo. A skutočne pod večer tohože
dňa vypukne! pri daždi tak strašný víchor, že celými bu

dovami za i síce, ale u nás patrnejšej škody nenatropil.
Ináč to vy:, do v noci spomenutého dňa 13 nov. v Hol

lundskn, Dánsku a nemeckých krajinách, u baltického mora

položených; strašlivá zaiste víchrica hnala jako domy vy
soké vlny morské na pobrežie, a zničila všetko, čo vody
zachvátily. Okrem na mori stroskotaných lodí, celé dediny
a mestečká na pobreží morskom rozborilo. Najviac trpely
pobrežia dánskej krajiny, menovite ostrova Seelandu, jehož
mestečko Frestre, až na nekoľko najsilnejších budov, kde

obyvateľstvo prítulok hľadalo, z vätša je rozboreno; i ná
morské mestečko nemecké Prekov tak rozborily morské
vlny, že obyvatelia budú prinútení vystehovať sa do iného,
bezpečnejšího kraja; malý ostrov ale Boítae, chudobnými
rodinami rybárskymi obydlený, tak zaplavilo, že ani jeden
z obyvateľov životom neušiel. Okrem smutnej ztrnty životov

ľudských, škoda na majetkoch učinená, vystupuje v tých
krajinách na stá millióv zl. — Vo Viedni zúrila toho
večera taká snehová chumelica, že ľudí na ulici do snehu
zhadzovalo; v marmarušskej ale stolici rachotila po tatran
ských vrchoch do pol noci strašná búrka s krupobitím.
I okolo Veľ. Varadíua zúrila toho dňa búrka, a blesk hro
mový udrel do jednoho domu v meste.

* Hlásnik v rastlinstve. Známo je, že i rastliny
svoj nočný spánok majú, čo menovite na zatváraní sajich
kvetu pozorovať; ale i tyto spiace rastliny majú nočného
hlásnika svojho, ktorý nad nimi jakoby stráž drží. Je to
nočná fialka (Hesperis), ktorá i po slovenských krajoch
našich rastie. Ona kvietky svoje otvára na mrkaní večer,
z ktorej príčiny i prostouárodné meno večernice obdržala;
i príjemná vôňa kvetiny dá sa iba v noci pozorovať, a na

prvom úsvite zavrú sa kvietky, aby vo dne odpočívaly.
Práve pre túto podivnú vlastnosť pestuje sa večernica i

medzi ozdobnými rastlinami v záhradách.

* Dorábanie morského glia. Obyčajné glie stolár
ske, ktoré varia z rozličných odpadkov mäsitých v garbiar
stve, vo vlhkosti spojovacú silu svoju tratí, a tak meno

vite pri stavaní korábov upotrebiť sa nemôže. K tomuto
cieľu vynašiel anglický lučbár Jeffery zvláštne mazivo, ktoré
i vo vode jako železo pevne drží, a, preto názov morského

glia nosí. Podstatné čiastky výrobku tohoto sú: pružina či
kaučuk (gimmi elasticum), decht (smolovina; nem. Theer)
z uhlia kamenného a židovská smola či asfalt. Spôsob ale

pripravovania tento je: na jednu čiastku kaučuku podľa
váhy, na pr. jeden funt, vezme sa 12 čiastok dechtu, a
keď kaučuk roztopil sa v ňom, pridá sa ešte toľko asfaltu,
ažby tá miešanina podobu maziva obdržala, ktoré svojim
časom pevne stuhne. Pri zohrievaní tohoto glia k potrebe
tá nehoda povstáva, že veľmi ľahko prihorí; preto nesmie
sa nádoba s tým mazivom pristavil k ohňu samému, ale
dá sa do tak zvaného kúpeľa, to jest: do inej, vodou
naplnej nádoby, v ktorej zahreje sa tá druhá nádoba so

svojim obsahom. Iba keď v tomto kúpeli rozpustilo sa glie
polovičné, postaviť sa môže nádoba nad žeravé uhlie (nikdy
nad plameň) a rozriedi sa potom, pri neprestajnom mie

šaní, na koľko je treba.

* Brusnice v Amerike. Lesná ovocina rozličných
jahôd a bobuliek nikde takej obľúbenosti nemá, jako v Ru

sku, a ešte viac v severných krajinách amerikánskych. Žiadnu
hostinu v lete nepovažujú tam za dokonalú, kde neni stôl
jahodami poľnými, čičerietkami alebo brusnicami oblažený.
I! r ušnice (Vaccinium vitis idaea) majú o tejto dobe roku
najvätšú cenu svoju, a každý vlak železničný, dováža do hlav

ných miest Novo-Yorku, Baltimore, Philadephie atď. nie stá,
ale tisíce košíkov, znamenitými brusnicami naplnených,
ktoré ale nesbierajú po horách, než vo zvláštnych, velikán
skych, zahradníckyma rukama pestovaných sadoch. Takéto
brusničné sady nachodia sa najmä v krajine Minesotta, kde

je i zem i ponebie tejto rastline tak prajné, že jahôdky
brusničné skoro velikosť našich čerešieň dosahujú. Farmer

j d
*

Nový stroj vinársky. Miškovský mešían a ma

jiteľ vinohradov, Michal Weinherger, vynašiel nový stroj
vinársky, tak zvaný pivničný zvonec, ktorý nie len pri
nalievaní muštu do sudov, ale i pri pretáčaní vína, a ktorých

lleiiieseľiiíoko-tecliiiický vestník.



2. r i p r am o jeme. Sato rafttina bari ja najícpffic n>

gemi, efftc boft ft o r c j fily majúcej, pri teplej a mierne rotytej

poroetrnofti. (lerftroé myhnojenie na toffo je fffobtimc, je bobídč

fíce mefmi bujne obrafíá a neobyčajne meffé fftctfy bondffo,
ftorýd) (jdčiíy aíc nemajú tej fi(y a prujnofti, jafo ptobina, poffíd

g pogemfu ftarú fiín majúceho. 9ínt metmi ricbíu a fafjfú geminu
nebubeme molit pre túto rajtlinu, a fíce g tej príčiny, je bo jej

meľtód) liftom filnejffí metov gomobi fa tat moípttne, je cctú

raftíinu ô forcnom mpmali. 9tle ani {ud)Ú a pdtčimý bcí) po»

metrnofti nebýmo bobídčom prajný, preto je fjídrofi) goftdmojá
malé n no ofo nepatrne, tbejto m obcýobe cctá úroba bcíi fa
na rogličné trieby, pobfa m c í i to [ti ytdroof fporiabané. 3 tejto
iftej pričiní) ani mefmi fatjtd, mdpcnniftd alebo piefočná (teby
uj ob prirobenia tepíd) gemina nefíúji tejto raftline. — 3B

obyčajnom gagbomftme naffom baví fa bobídč najíepffic po ojň
mine, po hnojenom jačmeni, menomite aíc po batcline. SEDymotcný

pogemot treba jafenmjm i jarmím oraním ndíejitc pripramiť, a

tbe ornica (mrdjnd Kva ftorú oraním prerábame) je boft
mot)iitnd, i l)obne l) i b o f o orat Ďubeme, abt) forienty poljobíne

roglojit fa a taf celej raftline pemné ftanomiffo pripramit mphly.
(ijJotračoroanie bubúcne.)

koívek tekutín vôbec, výborné služby koná, aby sme nádo
bu nepreplnili. Pri takomto nalievaní z prvú paličkou,
potom ale prstom siahavarae od vrchu do suda, aby sme

sa presvedčili, jak vysoko v ňom už tekutina vystúpila? čo

prácu nalievania nemile pretrhuje. Teraz ale pripraví sa

tento malý nástroj o sud, a keď je tekutinou práve dopl
nený nuž zacengá, tak že tedy opakovaného skušovania
netreba. Pôvodca nástroja tohoto žiadal a obdržal už k

ochrane jeho výsadu, či privilégium; stojí 1 zl. 80 kr. a

môže sa dostat u majiteľa výsady, Midi. Weinberger-a, na

„obilnom rynku“ pod číslom 2.730.

* f«tcnmrfcl)o »s»Máča. ípri nebo*

ftatočnom obbytu obiíia a iných obccnejfftd) píobin Ijofpobárffljdj,

pomdíjaíbl) fi mali gogbomia naffi peflomoním rafttín fupečfýdj,
a to najmä totýd), ítoré nemi)í)íabdmajú ani gmtdfftne práce ani

ftrojc tjofpobdrfte, a poljobtne mriabit fa moju i bo tat gma=

néíjo, u ndé effte panujúceho gogbomfíma tripotného. Scbnu

g týdjto rafttín opiffeme terag bratom noffim gagbomftého ftamu;
je to taf gmaný bobídč fútcnnícfy (Ľipsacus fullonum L.
mab. hogács, nem. Weberlcarde). IjJrombo fíce, je ob jebnol)0
mefn fubffého priemyfef fúfennícfy, m meftdch a meflečtdd) na*

ffid) (©fotico, Senica, íj3riemibgo, Rúchom, Oíabmaň atb.) fmi*

tmici, ndffebtom jatíobonia f o br i E no fúfno mefmi flefnul;
prečo ale naffi poftril)áči bo bncfffu potrebujú f čcfanin fúfna
Ďobtáče cubgogemfíé, ítoréby fme fami na boftač obcýomdmat

mohli- íjSreto nebube ob meči, feb fpôfob peftomanio f ú f e n n i c=

íl)d) bobídčom trochu obffirnejffie opiffeme. Slgbaj potom ndjbc
fa tu tu lebo tam gagba, ftorý „oprobuje" i túto fopaninn my*

fóbii, aby jej úrobu fufebným poftrihdčom obprebaf mohol.

* <2>páf(tme íú c tt» jcifcu. Srna fú htamne bômoby,

ftorými ofpromeblňujú gagbomia naffi myhdňantc bobytta m

pogbuú jafcň na lúfy: je trriroo, po fíofeni otamy (mídbgc, !o*

fienfy) efftc obrafíajúca, t ta! m gimnýd) mragoch na gíagu myjbe,
a je teby lepffie bube, gujitfomat ju fpdfantm geteného fŕmiroo,

jafo feby mrogom fpriíend byt mala ; bruíjiý bômob ale je, je

bobyto! rogtratenim moču a hnoja po íúte, jej úrobnoff napo*

mdlja, feb i ta! u obyčajných gagboro naffid) hnojenie lút

prindícji mcbgi negndme meči. Spomenuté broa bômoby fú na
ofo cetfom prambimé, a menomite tomu prmému — je fffoba

je, jafennú trámu na túte bot fpdlit mrogom — i my beg otol*

tom prifmebčnjemc; otágfa Erúti fa len o!oto toho: či ujitoí
jafenného pafenia na lúfad) mynahrabi fftobu, ftord na nich

pomfíat moje? “if3ri rieffení teby práme prebtojenej otdgfy brjaí
fa mufíme proftondrobnéíjo poretabío ndffho: t a j b c j meči
fpôfob! 3B nettorhd) pdboch môjeme m jafcň fpáfat lúfy beg

roffctfej fftoby, fbejtoby fme m inýčý ofolnoftod) týmto potra*
čoroanim bobrú lúfu na rofy gfagit mohli- Sebiná teby mý*

minfo, pob ftorou f a j b ú lúfu m jafeft beg fftoby fpdfoí’raôje
me je: aby ona bola na toffo f u ch d, jeby frdčaním homäb po

nej jiabne jarní y pomfíot nemohli). 3B týchto gaifíc jarafdd)

nohromobí fa potom g jofennýd) píúfftí moba, ftord uj myfdjnút
nemôje, a taf teby mnohé fufebné forienty bobrýd) trám a bylín

lúčnych m y m o inú, na jid) miefto ale bofione fa burina, ftord
iba na tat gmanýd) tyfelicdcf) (mofrýd) lúfad)) roftie. Siaféto,

homäbami myffldpané jamfy fú ale najmä pre ty lúfy nebegpcčné,
ftoré mobu ncprepúffíojúci f p o b o f (hlinu) majú, taf je
moba m ničí) obfajend, ftord pre jafennú mlhfoft pometria roy=

poraním gtratit fa nemôje, ani bo fpobtu geme nefiafne, ale

pordb gofídma na pororffi mebgi roftíinarai. 3 te Í to príčiny
fčhmatujemc poriabty, na ndffho mefío gamebené, je na

lúfad) pob tofu pchajúcich, ponemdč fú na mlíjfcj nijine u riefy
9Dloramy, m pogbnú jofeň bobytof pdft fa nefmie.

1. ©t ruční) opis r o ft í in t) fáme j. Sobldč fúfenníčfi)
je rafttina bmoročnd, ftord m prmom rofu iba í í f t a fmoje

rogílabd, m bruí)om ale royhdtia ftonfu (fteblo), a fmet i femäno
prindffa. Steblo býrao pobfa rogíičnofti geme a behu pometrnofti,
3 bo 6 ftôp myfofé, bočnými mtíhonfami opatrené a pidjlamé;
na mrchu ftonfy, jafo i na bočných miíhonfod) nochobio fa otrúhío=
poblhomaté, pid)tamými hdčitami opatrené hldrofy (jatoby ma*

fomičfy), m obdjobe fftctfami nagmané, pre ítoré mlaftne túto
bylinu peftujemc. ©omomina tejto raftíiny fú írajiny jujno*
europejffé; omffaf ona uj m naffom ponebi taf primyfla, je

myjmúc najchlabncjffic fraje rorchom naffiefy trebaé fbe pefíomand
byt moje. Obyčajní) náš bobídč je tejto raftline boceía pobobný;
len je na jeho fftctfdd) fú piájfdče romné (profté), fbejto na
bobíáči fúfenntcfom fú bolu nofrimeným háčifom pobobné.
Ämictfy tejto raftlíny, m jarnej hldmte nohromobené, utagnjú
fa behom jút. a augufto m bielej, netby m blebo*čcrmcnaftej
farbe; m ňúfru hldmíy nadjobí fa biely breft (mäfitd čiaftfo m

ňútru rafttín, jafo na pv. m bojomom breme), m ftorom femiočfo
leji. 3B čaé troetu je fob bobídčoroý oprambirod hofíino pre pitné

Wčctičfy; go grelýd) ale htdtoo! ftchítci mygobdmojú femiačfo; ten

je pramba, fbe bobídč fúfennícfy pcftnjú, bojierajúcc fftetfy ta!
bího m poli nenedjdmajú, jeby jim ptdei fffobit mohli.

3prau)t) Ijofpeíiárflui.



* écrOtuá ttmctt petrjíenotvá tt» jtme. Äajbd
bobra gajbinta prijmcbči nám, je jeben j nojmjdcncjfííd) pri*
bomtom fu fýotorocniu bobrej potiemíy je čcrftmd mnaí pe*

trjtenomd, ftorú ale m jime pri rutácý nemáme, ©mojim čajom

opíjali fmc jíce jpôfob: jato meftomeftftí joýrabníci opalru*

jú petrjlen m pironiedtý, aby tojbéýo čaju čcrjtroú múot tejto

íorcniftcj raftliny prcbdroat moýíi; ale í tafýmto fblýamóm prd*
com m obyčajných bomod) gajborojfýcý ani čaju ani chuti nebý*

ma; preto ubdmc tu iftý jpôfob: jato tajoá gajbinta bocýomat

ji moje m fucýyni jarnej čerflmú mňa t petrjlenomú? S tomu

defu ued) ji túpi brac tri plitfc myjty; batej j fajbéýo petrjtenu,
tíorý m tucýyni jpotrebuje, ned) jetenú ýtdmfu tat ureje, aby

poí> ííftfami joftot túfot jaméýo toreňa, afi ua pol cotío blýý,
a obrejanic toto ftat fa md bocela romno, tat aby obrejand ýldmta

ft d t mol)ta. SBffetfy tatto urejané ýtdmty pctrjlenu treba ben

po bni poftamit bo jebnej myjty mebfa feb ä, ajby ona cettom

bola tými túftami myptneud. Sile ýncbfy, po utojcui prmýd)

ýldmot bo myjty, treba bo nej trocýu moby naliat, aby no fucýo

nejtdty. ©o tafto myptnenej myjty, m ttorej ft o j á urejané ýtdmty

petrjlenomé, ýufto o pemne jebna popri bruýej, naleje fa potom
tofto moby, aby ona uj po jarné líftfy fiahoío; tatto opatrená
rayjta poftomi ja m fucýyni, alebo m ijbe netbe bo teplého fútita

ľ-nbe jnat t čerfimý, jbraroý mäb fmoj ta! pojornc upotrebí!,
aby milým trmom pobúrené mčely mon mylietat nemoýly.

* Scpiíota imtfŕcnej ohuttn. SOÍnoýému iftc jndmo
bubc, je f u d) d obum nitby noýy ta! teplo ncbrji, jato na ma*

ft e n d, čoby fmc ani po bíale, ani mo fncýu nebrobili. ipromba
je ficc, je maftend obum i preto noýy m tcpíe brjí, je nepri*
púffta míoýu bo niet); ale tjtarond príčina otdjncj teploty inbe

teji. Seč fucýú joifte Eoju precýdbjojú prirobjené mýparý
nôt) metmi fafjfo bo poroetria, a ta! i noýy joftdmajú cýlabné;
maft ate myptni mffctty prirobjené, praroba iba ofu ojbrojenému
mibitetné bierfy (póry) na foji, ta! je mýpary nôt) jojtauú j
j mätffo m obumi, a fpôfobia tú príjemnú teplotu, ítorú cítime

m bobre roymafíenýcý čijmdcý. — Rodným fmcbectmom ja prám*
birooft ndíjfabu toýoto fú faučufomé nábotnicc (taloffne); ícbo

feb jicý člome! ja bttjffú cýmitu na obyčajnej obumi natiahnuté
md: úplným pretrhnutím parenia fa nôt) tofé teplo porofíone,
je remennd obum rojmočí f a, jaío mo mobe, a to j púýej
pary nôt), ftord ceS taučuí preníEnúf nemôje.

a ned)d fa tam m pofoji. SBSffctfy ýtdmty petrjlenomé počnú

čerjtmé íijta myýdnot, ttoré ja 2 týjbue obraftíc ua tolto, aby

jme ýo jrcjat moýti t potrebe fucýyňffcj. fRojumie fa, je feb

gajbinta 3, 4 tatéto myjty mat bube, tajbý b e ň moje niečo

mňati urejab, a boíým jafe prmej myffc bojbe, uj m nej bube

mňat petrjtenomá obnorocud.

* ©hťcít U> cholere. f{Sri nobobyčajue teplej pometr*
nofti uomembromej rojmdýa ja cholera mo mlajti uajfej pomdj*
(iroe, tat je pobfa úrabnýd) jprdm fr. minijterium i pob atra*
mi, meuomite m Sietnici m Siptome, m ©dryffi ate m obci

©onbatc, ubaly ja uj pdby djotery'; m jujnýcý čioftfad) jeme

nafajeuo je roiac ftolic, tat je rnenomite jtoíica ýemcéftd, aby
cýoroba nerojtidffala ja, mffctto mybrjiamanic jarmaforo jotdjola.
Ä'r. minijterium mybalo j tej príčiny tu baňftej fprdme m ©mol*
nitu rojtaj, aby ýfobcla borobif raojno najmiac mitriótu jeíejo*
méýo či jelenej ffatice, Etord upotrebuje ja f objftmrneniu jdcýo*
bom. ale pri cholere royjbramenie ýíamne ob íoýo jd*
roiji, feb číoroet ýnebty j počiattu nemoci jatú tafú pomoc ob*

brji: jeben finančný urabníí jbetuje m liftod) pefftionftycý, je on

m čaS djotery rotu 1849, ob mffetfýcý opuftený o uj na fmrt
joflobnútý, jaiýoroat ji jiroot cýrcňom, ftorý mu jebna jtard
jobramd jeuičfo boniefla, ua trieíci rojrojbala, no jalúbfomú
jomfn prilojito o pri tom i furomý djreň jmddjot (ýrýjt) tdjota.
28 trdttom čaje utidjlo roroj fiíné mracanie i ýnanie fpobtom,
n cýorý jotamit ja ua bruýý beu. 21 tento jcbnobudjý tiet je
mraj uj uejebnoýo mycýmátil j ýrtana jmrti. —

3Díy jme tento
liet uj i m tatenbdri r. 1871 ípominati, a jíce na obporúčanie
farára |Jr. Matisg-a, ítorý bol tiej r. 1849 djrenom myliečený.

* Šanbífoiwí) eufor tt*y twcdárfhoc. 28 nomejjjej
bobe ftújfcní mčeldri pobnifajú rojíičné jfúffty, aby mynajfli
n d ý rob o f (furrogat) mäbu pri tŕmeni ročiel, tíorýby bol ob

mdbu lacnejfji, a pri tom cele nefftobný. Síordbjano mffe*

ličo, meuomite múfa; ba jeben jajtý mčeldr opifomaí, je ontŕmi

mčeíy pečenými furotami, bobdmojúc, je j ccíéýo, bo útu mto*

jenéýo turato o týjben uj iba ýoíé fofti naffict. Scroj ale ojima
ja mnoýo mcrejnýcý ýlojom ja čutor tanbifomý, ftorý pob

mjjeobecnc jnámym menom „cufrfanbln" m fajbom i uojmen*

ffora ftíieptu bojtaneme. ©pomenutý tomdr prebáma ja m tmamo*

jítcj a bielej farbe; ten prmý je t tomuto cieľu príýobnejffí, lebo

fnabncjffie rojpúfjto ja. Äŕmenie obyčajným mabom je m mno*

ýýcý pdbod) preto jffobtimé, je ob notyfnutéýo mäbu mčely djo*

rejú; at je ale mäb cclfom jbramý, nuj jcýo pejímanie jbúri
mčely tat, je i pri cýlobncj pobjarnej poroetrnojti j úíu myletujú
a potom m jime ftreýnú. atéto pobúrenie čelabi uenojtone, feb

jej f potramc tanbifoméýo eutru bobdme, o jíce m ýobnom,
afpon pot junta majúcom tuje no roj. 28 obyčajných flátoiý
poloji ja čutor jebnobuiýo na čiftú bdfjtičtu a umiefti fa no fpo*

bof; m úlod) tomu priftrojcnýcý roíojit ja moje bo prájbnej
roboty. íEúto potrarou mčely metmi bydjtimc pojímojú, tat je ja
8 bo 10 bni mlojcný polfnntomý tué tanbifoméýo eutru celtom

jmijne; bo pri fiínej a myýlabomanej čelabi bube tatdto jdfoba
ja 5 bo 6 bni ftromend. — ©omo febou rojumie fa, je ttorý
mčeldr md mtaftnéýo jbraméýo mäbu: tomu ani netreba roj*
ličné ndýrabfy tejto prirobjenej potraroy mčetnej fýlobúmat; on

* kŕmenie offtpmiiSci) WhíwlFatiri. 23ojoftotfy j
pálenia filice, tat jmané m ý p a t f y či pomyje, fú pri tŕmcuí

offiponýcý metmi mýbatné; ale preca tú chybu majú, je tŕmené

ýomäbo faýto jrot preftdma. ejto ueýobe bd fa myýnút, feb j
prmu mýpatfy teplou mobou rojriebime, a čim Satej tŕmiío fa

ítomáce naraíit).

3ka«)oíui

(DjmírflumnU kbi)íka a íjijím



íjoroobo tljm menej roobt) pribdroame, ta! je roťjpatfp to celej

filé (nerojriebené) iba pre ofíatnú bobu tŕmenia ponaijdmc. —

Ofíotnc róbno je, pri roijpaltdd) i niečo fndjéfjo tŕmiroa potreboroot,

obi) mäfo íepffú dpit, a jíanina roiac pcronotl) obbrjala.

Úctime pomoídroam pp. tt. pánom íjobnoftárom jpottoroi)di
na beú 5<ljo bec. ll=tú Ijobinu prcbpol. bo SBeftpd) ©opolčian,
o fice bo tjoftinca „u torunp" f praefibiatnémn fljromajbcniu.
[Prehnutom porobí) bnbe; Promemoria (prípis f úroolje) a

otrijtp jpoltn pre (jujlenie (fonbenfáciu) mtiefa. 358 ofjfab berúc

roelifn bôíejitoft pobnjatia, ftoré pre celé úbotie naffe toclifé a

blaljobarné náfícbh) mat moje: úctime mpmoídmara i roffetí)d)
členom jpoltn, abl) m otájnej porobe praejibialnéfjo jpromajbenia
účají brali. Sffi 3em. Softolonod), bňa 8 nom. 1872.

Ladislav Kosztolányi, v. r. predseda.
jRoflcbujúci pp. úbomia jpoltn premenili

obpblie fmojc bej totjo, jebp premenu abreSfp boli ojndmili;
preto i bopofielanie jid) nomin priftameno bpt mufelo na tat

blljo, aj jid) n ornú abreSfu boftaneme; o fice páni: Seopolb

Loffler, Silo 1)8 Bačiclcy a SSJenccjíato Eiha. 28 jRebdnotocdd),

bňa 19 nom. 1872. B. Gregor Friesenhof, podpredseda.

— ©ňa 20 nom. bola u Ír. minijterium licitácia prác

ropftaroeniu 6 núť blljcj jelejnice j gelebi bo ©ijomca; Ijtdfili
ja í tomu 4 rojíičnt pobnifaíelia, a jíce; Arany, Bernstein,
Gregersen n Leitenberger.

— SSiebcňfté úrobné noroinp Wien. Zig. jbeliti tljto bnl
mená m jj e 11 ij d) prijíuffmtoro raúfom()orfte{ brjamp, počtom
130, ítori ndfíebfom potptcdjnidej mljftQtop ro 3Rojroc boli

ropjnačeni; mebji nimi je i ctení; roba! ndé pán S'orot SBlab.

Kusmány, c. a tr. m v d) n ý námorftij injinier m ©crfti.
— 2llot)8 Gratzer, 16=ročnlj jia! ro 3ií)taroe, ftočit ne

bárono ja jebnljm topiacim ja roojafom a jatíjoroal Ijo; ujno*
niu tej obetiroojti ubetíl nm 3cí)o SBclič. jtriebornlj jáfíujnlj frtj
a ropfdjol mu na 3 roft) fftipenbiura po 200 jl. ročite.

— SRejto ©arroaé jídroito tpto bni jtoročnú pamiotu
jroojt)o ofanoroenia; bejepifne tu bobdme, je ro otdjnom mefte

poroftal ja čaju cijára 3ojcfa prroij w učebný újtaro
íjofpobárjfl), pob fpraroon jardra Tešedik-o.

— 3Bo 35Biebni btia 12 noro. fobritanti jeíejné*
f)o br ó tu celej brjarop roolné jljromajbenic, ro torom ujtano=
roili fpôjob; jafo no potom tljto tu (fjruboff) rojtičnljd) brótoto
ubároat bubú ro miere becimdtnej?

— Slblegdt fnemu to Scrítne, Schultze-Delitsch, prto$
jatlobatef ijJomocntc, to prdroe ropfflom „Setopije

teoimé jelenice aíb.

pvctifcíin'ctwfl fpotfu bofpotiáťffcbci

pre itíolie JTitrp.

Obbiet étdufi) ÍCpítaivmici Obmení).
4. t)ou» fcotuitfa.

21. SBčcldrfímo ... 34 6 3

22. ‘’Peftoroanic bobptfa . 13 47 11 2

15. Domáce iifljí'otufimo.
23. 3Bi)robtp bom. gajbomftiua .18 4 2

24. Oorndce nárabie . 14 32 3 1

6. ilemcflo a puictmifcľ.
25. Suírdrftroo ... 21 3 4
26. Oordbänic fiíícc a pdtcnfi) . 51 19 13
27. Octdrfíroo ... 1 1 1

28. SDÍÍpnffé inljrobti) 10 1 2

29. |)tinené unjrobtt) 53 8 4
30. Saníetmo ... 23 4 2

31. OrciĽ;T,é ndrabte 17 4 2

32. 9íojt. rotjrobti) pricnujfforoé 27 203 10 9

ľ. Strojárftmo.
33. $tut)l) 36 13 8

34. ©troje ! obrábaniu jeme .19 8 5

35. Díojtičné maífiiil) . .74 13 20
36. 9íučnc [troje ... 27 6 5

37. Broídfftne pnftrojc . 22 178 4 2

3. Hojlicnojľi.
38. Obor mpucoroania 9 4
39. fíupecíé čídnti) . . 106 1

40. IRojticné čtdufp 13 2 3

Ú í) r u o m: 2.429 182 298

Dnjbmífetj,

(Étatiftícffl jpránw
o íw » fí a tu c U> % o tt> á t«t í v d).

Obbict Štdnfl) SBtjftaroníct Obmeny
1. Poľné fjofyotuŕrftmo.

1. Obitie .... 268 69 41
2. $u!urica ... 63 24 10
3. 9íepa .... 96 29 26
4. Bemiatt) . . .117 60 27
5. SBffafomé forenímj 15 8 4
6. ©trufotmni) . . .86 25 17
7. Otcjné raftíinp . . 41 14 1

8. ÍŽrmné rafítint) . .24 12
9. IRojtičnc tjofpob. raftíinp 28 17 5

10. Sete rafítint) ... 68 12
11. ffiljrobti) ... 19 14 3
12. Braftt) ncpromibeíné 8 3

13. ©tobtimé jelinp 29 2 1

14. <$uc)t) trm . . .26 888 6

2. 5<it)ťflí'mŕtwo.
15. tpeftomanie bofjduu 21 15 2
16. Suctipňffé äeíenint) . . 415 45 27
17. Srcetindrftluo ... 138 4 2
18. Oroocindrfímo a tnínárfítoo 264 838 28 26

3. iTcfmcíwo.
19. ©cmänd, btemd, rafííintj .45 6 6

20. Sefné ptobinl) . . . 70 115 12 12



na rof 1871" ubámo, je minulého rofn bolo m 9íemeáu 3.290

tafpd) úftamoro, 5 1 milííónom 200.000 čícnoro, oproti 2.886

iftnwom rotu 1870. SBffcltp fPomocnice mált) tuíani o6et) 400
miííiónom toliarom.

Protokollovanie firmy: ©poriteínico m Saň. ©tiamnici;
— ©poíof jelejiarffp na inuraŕtffej a rtjtnatDffej boíine.

Konkurs: Seopolb Ľeutsch, tupec m ©oji; meriteíia majú
prámne jiabofti [moje oíjláfit bňa 16, 17 a 18 bec. u !r. fúbu tomje.

— -trnaroffd jelcjntca je uj po 93cjino! no

parnú fiíu prcftamcuá; fiebto fprdmp celej preffporfo=pomojítej
jeíejnicc oj po 3i(inn, bubc m $reffportu.

Licitácie: ®ňo 29 nom. bnbú fa prebdroot ccftou fúbnej
licitácie m ©m. fítiji íejiace nemornitofti 3ojefa Major-a, obp
mntcfa m fpieíítouodj.

— 2B ©ubitie onemocnelo na djolcru ob 18 ott. bo 20 nom.

útjrnom 616 ofôb 5 ftorpd) 223 jomrcío, mebji nimi i meftftl)

íefdr; m 'Peffti ob počiattu jdljubi) odjoreío 393, jomreíp 144.
9ía beň 4 bec. uftonomcnú je fúbnp prchaj nemornitofíi

IDamiana Kálconyi-i) o, m fKoprbadjn m preffporfíom 3a^ 0i;i-— SBo ©piď. Díomcjmfi priftamili tpto bni na jcícjmčncj

ftanici jlopomcftnétjo, bo Sipt. ©m. SOÍifuídffa priffndjajúceíjo

folffomnita jmenicf, 9Í. BothschiM-a, tíorcpo po tráttom mä*

jeňt m Scmočí bobuli fr. fúbu m ©m. fUíifuíáffi.

Vyvolanie: Ätobp mat prámo bcbičnofti na ncmomitú po*

jofíaíoft 3 l, ä Q11 Ú Magócsy robj. Lazárik m Srnpinc, mpfrocbčit
t)o má ja 45 bni u fr. fúbu m ©aň. ©tiamnici.

93obobuc ftobp mal prdmo bcbičnofti na nemomitú pojo*
ftaloft Sgndca Očenáš-a j ©aň. ©tiamnicc, mtifmebčit po rad

5a 45 bni u fr. fúbu tomje.

— ©pominanl) m čtfle 30 Haenlein-m faaííón, ftorlj

nofíúpit mal pomctrnú ccftu j Srna bo Sŕicbne, udflebfom ne*

pojornofti jebnopo bantdro, ftonf bal mätffinu pcňajt f tcf ftúfffe,

pípnom taf preplnili, je po cfftc na jemi rojtrplo; amffof Haen
lein ubdma, je td biera bubc ,fo raôct m frátfom čafc joldtat.

Oznámenie: 9íoroá, u frajinftej nemocnice m 93ccffporfu

jaíojend, pob fprámon bofíora íefdrftma, pdno Q. Amhro po*

ftarcená fffola pre babp, oímort fmôj učebni) bep m reči ma*

barffej a flomcnffej (m brupom je reč mabarffo»nemeifd) bnbú*

,cepo rotu. — S mpučomoniu tomuto ptdfit fa majú, ob 1 bo

10 jan. 1873, jenffé ofobp u menomanépo fprdmca S tpm mp*

fmebčenim, jo ftrdntp obce alebo farffépo úrobu: je nemajú níje
20 o mpffc 40 rotom, je fú mromnc bejúponné o tefefne jbramé.
Učební) čab trmd 5 meftacoro; preto ofobp, m b r úpej poloraicí
tepotnofti pofíaroené, prijal fa nemôju.

— 3afo norol) prtflab jfajcnofli mcrcjtUjd) mrnmoro naffcf
írofinp pripomíname, je pobfo Lesti Naplo-ma (č. 265) mpberčí

fRuboíf Padúch j ©aň. ©pftrice (iné čofopifp pcfftianffe fpo*

míňali ©oň. ©tiamnicu) jmíjnní, potom fato j bernej faôfp
6.800 jtatýd) fprcncmcrií.

— ©5 ponbclot búo 18 npm. ráno flefnuí m ©falici, pri

puftom pabani prmépo fncpu, teplomer po prmptrát ja cpmiftn
na bob fabomp; fnep pobal bo blata, jmijuul m frátfom čafc a

teplomer jad ropftúpil póre. íDňa 21 nora. ráno bolo 7 fí. tepla.
Literárny oznamovateľ.

Slovenský národný zábavník. Usporiaduje Ján Fmn

cisci, predseda knibllačiarsko-účastinárskebo spolku v T. Sv. Mar
tine. Svárok IV. Povesti Jána Kalinčáka. Láska a pomsta.(i|Sobá»ajii fa centy trpn naj to ty é ff t c, tyoU’a merice micb.)
— Pút lásky. Turč. Sv. Martin. Tlačou a nákladom kníhtlačiar
sko-dčastinárskeiio spolku. 1872. Cena 35 kŕ. Str. 115. 16-ka.

2B holiči, bňa 22 nom, 9íčo oftatnom trpn ftdlo petná

pffenica 6 jt. 32 fr. raj 4 j(. 20 fr. jačmeň 3 jí. 45 fr. omoS

1 jí. 66 fr. fufurica 3 jí. 72 fr. — s)Sobobné cenp bolp i na

trpn m ©falici, bňa 21 nom. obbpmanom.
TJstaVOpis čili nauka o právach a povinnostaoh občian

skych pre počiatočné-, opakovacie a mešianské školy, učiteľské
prípravovny a pre pospolitý ľud v Uhorsku. Spísal Gabriel Zaymus,
prof. Vydal Spolok Sv. Adalherta. 99 str. Tuhá väzba. Cena 30 kŕ.

3B 9Í o m. 3 dm t o d), bňa 20 nom. ©rc rocfmi bíotnaté

ccftp je bomoj obilia flabp, pri tpcpto ccnddj: pffenica 6 jl.
30 fr. ceínp cent; merica tajfej raji 3 jl. 70 fr. jačmeň fta*

bomp (piroomarffp) 3 jl. 10 fr. frmnp 2 jl. 80 fr. oroož 1 jl.
60 fr. fufurica 3 jl. 20 fr.

Obe tyto knižočky odporúčame ctenému obecenstvu slo
venskému čo najlepšie.

Listárna.©3 Sofficádj, bňa 19 nom. SDbiíné cenp brjio fa na

trpomiffu naffom bej patrncjffíd) premien tafto: pffenica bfa ja*

fofli 6 jf. 60 bo 90 fr. ceínp cent, bo na inp fpôfob pre cubjo*

jemffo oni nefnpujň; merica roji 4 j(. 45 fr. jačmeň 2 jf.
65 bo 80 fr. omob 1 jf. 35 fr.

Pánu St. Z. v P. Váš dopis dostali sme; čo najbližšie. —*

Pánu M. 0. v L. Ďakujeme za Vašu zprávu; hnedky sme mysleli,
že podobnost mena bude príčinou. — Pánu L. Ž. v K. Otázne
2 čísla novembrové poslali sme spolu dňa 15 nov.

Odpoveclný redaktor a vydavatel:bufdt: 5 jl. 18 fr.
bňa 22 nom. ftriebro: 100 jt. ftr. ja 107 jf. tó banfott. DANIEL G. LICHARD.

Listy a peňažité posielky prosíme franko upravil na meno redaktorovo, s prídavkom ostatnej hlavnej pošty: via Gôding. —
Pri chatrnej cene Obzoru štvríročné predplatky prijímal nemôžeme. — Reklamácie strany nedošlých čísel sú od poštového

platu slobodné, ak sa podajú u tej pošty, z ktorej predplatiteľ odberá noviny, najpozdejšie za 3 (alebo za 5

dní pre tých, čo nebývajú na mieste pošty) po vydaní nasledujúceho čísla Obzor-u.

V Skalici, 1872. Tlačou Synov Fr. X. Škarnida.

3 uraímél)0 sniuimoamteía.
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