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J353T Láskavej pozornosti vct. obecenstva odporúča- Praxis
i
a theoria sú grečko-latinské slová, kto

me „Pozvanie h podpisom na Slovenský Kalendár 1867,“ strany úplného a dokonáleho smysľll nemajú vla

na ostatnej strane čísla tohoto umiestené. Všetkým výti- slrm velkeho rozdielu medzi sebou; avšak jim taký
skom pridali sme i zvláštny list p o dpisný; vct. podpo- n^e len podkladajú, ale bo i tak prevrátene a krivé
rovateľov prác našich tedy úM/ve prosíme, aby ho vypínií vysv etluvaju, že z toho veľká roztržitosť pochodí
a nám čo najskôr doposlat ráčili. B e d. - medzi Indmi, ktoríby mali hyť najlepšími priateľmi,

totiž medzi vzdelanými a menej vzdelanými hospo
u , . i . v , . | ... tlármi; a táto bezzákladná roztržitosť odročili e po-
Hospodarsko-Sucbarske listy. tom na (-Qho z darné rozvinutie hospodárstva.' Spo-

Sdeluje barón Gregor Friesenhof, menuté slová berú sa obyčajne v tom sraysle, že
v jv edánovcách v stôl. nitrianskej. theoria je vedecky pcdantismus, ktoiy neberie na

t -
4. t rr n n i 4t • • skutočnosť ohľadu, a tvoriac si trebas i logické,List 1. Hospodárska theoria a praxis. , . v . ’

, , ,, , ..1
'

1 ale preca mimo života postavene zákony, chce jich
Úlohou novín hospodárskych je: rozširo- mať i skutkom prevedené. Praxis ale považujú za

vanie dôkladných vedomostí zo všetkých čiastok sbor skúsenosti, ktoré poneváč zo skutočného
hospodárstva. Túto úlohu aj Obzor uznáva za svo- života pochádzajú, i jedine schopné sú, aby sku
jú; a poneváč ja zvláštnu váhu kladiem a klásť tkom prevedené holý. Nektoré ale polo-prázdne
musím na články, ktoré lučbárske základy a hlavy chcú týchto dvoch činiteľov (faktorov) vymyšle
pomery hospodárstva objasňujú: zaumienil som si, ne spojiť a tárajú porád čosi o praktickej theo
jestli to sl. redakcia *) Obzoru za dobré uzná, celý r i i, očakávajúc od fantómu toho spasenie hospodár
rad článkov obsahu podobného čas po čase, a síce skeho sveta.
v organickej súvislosti uverejniť pod názvom: Ho- Opravdivý smyseľ týchže slov netýka sa sbo

spodársko-lučbárske listy, či vedecké základy sku- ru (Xi obsahu vedomostí, ale výlučne spôsobu
točného hospodárstva. Tento prvý list nech bude j i ch dosiahnutia. Jako theoria tak i praxis ma

hospodárskej theorii & praxi venovaný. jú jednaký cieľ, dejstvujúc obe k tomu, aby na
— *

tom istom poli možno najdokonalejších vedomostí
o Dakuj lic fc0 najúctivejšie vysokorodému pánu pôvodcovi dosiahly. Rozdiel tedy leží iba vo spôsobe iich

lýchlo zajímavýcb článkov, za jeho šlechetnost k napomá- 7 v . mi -i- ~ ôí. .
’ . ., . ... * dosahovania, 1. 1, v učení sa. Theoria sbiera všetko,haniu vzdelanosti národu naseno, verejne osvedčujeme sa, * J . f

‘

že sľúbené Hospodársko-lučbárske listy s najvätšou ochot- CO povodne VŽdy praktickým sposobom (klOZ skll
nosíou uverejňoval budeme. Red. seiiie) vynalezlo sa, rozkladá to do poriadku, obja
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siiujc známymi zákonmi rozličné výjavy a vyhľadá
va nové, ktoré z nich asnad pôvod berú, a takto
prichystaný materiál podáva ku prijatiu, k ďalšiemu
posúdeniu a pretriasaniu. Na tento spôsob môžeme
sa krátko trvajúcim učením dovedeť o tom, k Čomu
tisíce a tisíce ľudí celý svoj život spotrebovali, aby
to vyskúsili; ba i tomu, Čo celé pokolenia, celé ve

ky ľudské a minulé storočia skúmaly. -— Praxis ale
znamená: sára skúsiť, pozorovať a hľadať zákony
i príčiny rozličných výjavov, neužijúc k tomu, čo
naši predkovia už našli. Preto je praktickým
h o s p o d á r o m každý, ktorý neučil sa tomu, Čo vie,
z prednášok vzdelaných učiteľov vo školách, ani v
izbe svojej zo spisov najskúšenejších mužov, než z
toho čo s á m videl a skúsil; í h e o r e t i c k ý m ale
hospodárom je, ktorý k vedomosfam svojim predná
šky a knižky použil. Nuž jakýžc tedy rozdiel medzi
nimi nachodíme? Praktický hospodár len to zná,
čo jeden človek, po Čas trvania j e d n o h o ž i v o
t a skúsil; ten druhý ale vie, Čo nepočetní mužovia,
za mnoho celých životov ľudských, za mnoho sto
ročí a vo mnohých pokoleniach skúsili. Iného roz
dielu medzi nimi nenachodíme, najmenej ale toho,
žeby jeden druhému bol protivný.

A preto nech každý hospodár zloží predsudok,
ktorý už pri spomenutí slova: theoria! jeho srdce
bázňou naplňuje a tak odberá mu na veky mravné
bohatstvá, kroz predkov nazbierané. Nech považu
je theoriu nie za nepriateľa, než za xitočište svoje;
nech má pred ocima, že theoria nie je nič iného,
jako vedecky do poriadku uvedená skii
š e n o s ť, a toho následkom theoretik bude muž, kto
rý mnohonásobnú skúsenosť predchodcov so svo
jou vlastnou spojuje. Len tak môže pokračo
vať po ceste, Človekovi ku množeniu a rozširovaniu
vedomostí od Pána Boha darom reči vykázanej;
veď i zviera pozoruje, ale nič iného nezná, len
čo ono samé pozorovalo, lebo výsledky pozorova
nia svojho iným sdeliť nemôže. Kto tedy dar Boží,
sdelovanie vedomostí živou rečou alebo písmom,
opovrhuje, a následkom hore spomenutého predsud
ku iba svoje vlastné spozorovanie za pravdivé drží:
ten vylučuje sa z kola vzdelaného človečenstva a
znižuje sa ku zvieraťu.

iba s prírodou: jasne vidíme, že theoria hospo
dárska, t. j. veda hospodárska s vedami prí
rodnými vôbec tak súvisí, že s nimi jakoby v jedno
dať sa môže. Prírodné vedy učení mužovia zvi
kli na dvoje rozdeliť podľa toho, v jakom ohľade
skúmajú predmety; jedny totiž skúmajú každý úkaz
či predmet v prírode jako taký, druhé ale preme
ny tých predmetov vysvetlujú. K prvým môžeme
prirátať: lučbu, prírodopis a silozpyt či fyziku; ku
druhým fysiologiu s poťažnými vedami. Všetky tie
to vedy vzťahujú sa i na hospodárstvo, a jich
zákony treba užívať ku vysvetleniu výjavov skúše
nosti hospodárskej.

Vedeckým tedy spôsobom nerozumieme pod
názvom t h e o r i e hospodárskej nič blšieho, ja
ko temer úplný obsah ved prírodných; len že na
nektoré tvory ona vätší ohľad berie, než na iné, a
na daktoré svoju pozornosť ani neobracia, jako to
vykonávanie hospodárstva požaduje. I my tedy, ja
ko „gazda pre gazdov,

“ budeme sa držať kolaje
obecného života a tým ohraničíme naše theo
retické zásady a zákony.

Čímže zaoberáva sa hospodárstvo? Pestovaním
rastlín a chovou dobytka. A čože to v sebe obsa
huje? Siať a žať, sadiť a klúdiť, kŕmiť a užívať.
Keď ale sem nič iného neprislúcha, prečože hovo
rieva sa o ťážkosťach v hospodárstve? Preto:
že abys žal, klúdil a užíval, to rozličnými a mno

ho-násobnými prácami chystať a pripravovať musíš.
Prečo ale toho načim ? Preto: že ináč výsledok ho

spodárenia tvojho bude chybný; nebude semäna,
slamy, sena, vína, mlieka, masti, mäsa atď. A čože
to znamená, že nebude s e m ä n a ? Znamená toľko :

že zdarné rozvinutie rastlín aj od takých okolno
stí (lebo na pr. p ovetru osť nemáme v moci na

šej) závisí, ktoré prácou našou pripraviť môžeme.
Týmto chcel som preukázať, že pri theorii ho

spodárskej najviac záleží na vedomosti všetkých mo

mentov, ktoré účinkujú k rozvitiu hospodárstva.
Úlohou tedy našou v budúcich listocli bude preu
kázať: podľa jakých zákonov prírodných rozviňujú
sa zvieratá i rastliny? čo poľahčuje rozvinutie toto a
čo býva jemu na prekážku, a jakú xíčasť my sami
v tom berieme? Veda, ktorá zaoberá sa spomenutý
mi otázkami, veľkú pomoc a jediný základ svoj má v
lučbe, a menuje sa lučbou hospodárskou,. Podľa toho
vyvolili sme i nápis našich článkov: hospoddrsko
lučbárske listy.

Keď som takto preukázal, že theoria neprotiví
sa skutočnosti, súc obsahom či súčtom skúšeností,
a keď som vyslovil, že ona má byť útočište pre to
ho, kto nemá dostatočnej vlastnej skúsenosti, t. j.
pre púho praktického hospodára: dokážem včul tro
chu jasnejšie, jakú tvárnosť hospodárska t h e o
ria máva. Povedal som, že theoria vedeckým spô
sobom usporiadaj e materiál rozličných skúšeností;
tým preukazuje sa i celý jej typus jako veda.
Berúc ďalej na váhu to, že hospodárstvo zaoberá sa

Z Bdtoviec. Približuje sa radostná pre včelárov doba
roku, totiž postriežky na roje; držím tedy za svoju po
vinnosť. vct. včelárov našich upozorniť na jednu skúsenosť-



ani v lete hlbšie neodmrznú iba na, 2, alebo najviac 3 sto
py. Z tých okolností súdi už doktor Ľaer, že ňútro tela
predpotopného slona toho bude dobre zachované (lebo v
ľade hniť nemôže) a že tedy žalúdok jeho bude môcť

vyslaného skumateľa poučiť: z čoho živili sa predpotopní
títo velikáni? Daktoré pobočné zprávy udávaly, že behom
roku 1865 i druhý, zo zeme vystrčený zub Samojedi odpí
lili, ba že i hlavu mamuthovu odstránili; bude tedy nesnad
né, v zemi ukrytú mŕtvolu živočícha toho Vypátrať. Fr.
Sclmidt už je na ceste, a vráti sa, ak pri živote zostane,
behom budúcej zimy do Petrohradu. — Dejepisne tu ešte
doložíme, že ruský cestovateľ Paľlas už roku 1772 v po
dobných okolnosťach objavil pravekého slona v Sibyrsku,
tak dobre zachovalého, že mäso jeho, keď odmrzlo, psi
žrali, trebas ono tisíce a tisíce rokov tam ležalo; tento
kus mal srsť na stopu dlhú, na šiji ale ohromnú hrivu dl

hej srsti. Roku 1806 objavil zase cestovateľ Adams ma

mutím, jehož (pravda srsti pozbavenú) kožu prírodovedecké
museum v Petrohrade opatruje. Ostatne po celej Sibyrii
nachodia sa roztratené, často dva centy ťažké zubiská
týchto velikánov, ktoré potom obyvatelia pod názvom „ko
panej kosti slonovej“ predávajú.

jako v čas veľmi suchého leta rojenie včeličiek napo
máhať môžeme. Svetoznámy včelár Ľzierzon píše, a to i

skúšenosť potvrdzuje: že keď v letný teplý čas dobre a

častejšie namokne, žatým ale sparná chvíľa nastane, vtedy
nie len že sa mlaď znamenite liahne, ale i včely rojá sa
veľmi rády. Roku 1862 u nás behom jari a' v lete skoro
nič nepršalo, nuž moje včely ani sa nerojily. To ma

ponúklo, abych rozmýšľal o tom; čiby sa tá špára, včelám
tak milá a potrebná, dajakým spôsobom v suchý čas nahra
diť nemohla? Čo som hľadal, to som i našiel. Nasledujúci
rok Í863 bol ešte suchší, tak suchý, že u nás tisíce ovo

cných stromov vyschly, a moje včely rojily sa preca do

bre, keď iný včelári žiadnych rojov nemali. Nuž a čože

som tedy robil, jaké čary a kúzle k tomu radostnému vý
sledku upotrebil ? Pred včelienom mojím a z bokov jeho
mávam kvety na hrade; tieto dal som tedy každý večer
dobre poliať, aby môj včelien, kroz výpary vody, taká vo

dnatá špára otáčala, jako keď pri teplej povetrnosti parí sa

zem po dáždi. To som aj vlani robil, a rojov mal som toľ
ko, že som ani sám takého požehnania neočakával. Nuž

probujte tedy, drahí rodáci! a zkušujte túto náradu akby
nastalo také leto, jaké nám prorokujú, totiž mimoriadne su

ché: či týmto činom rojenie svojich včiel napomôžete? Keby
ste ale toho cieľa i nedosiahli: tým nie len že nič neztratííe,
ale práca vaša bude znamenite odmenená, lebo kvety budú
vám vyzerať „ako v raji.“ Pavel Gerengay, evanj. farár.

* Prostonárodné hijlinárstvo. Podraze c. Medzi ho

spodárskymi porekadlami udáva sa, že vraj vo vinici žia
dna jedovatá bylina nerastie, čo ale iba na toľko pravda je,
na koľko vyhubenie škodlivej zeliny vôbec od pilného pre
kopávania pozemkov závisí. Dôkazom toho je p o draž e c,(Samo sebou rozumie sa, že túto náradu vct. pána do

pisovateľa i vtedy upotrebiť môžeme, keby okolo včeliena

kvetových sadov nebolo; môžeme totiž aj'iné, na hradách

posadené rastliny, alebo i holý trávnik polievať. Red.)
kovým jablkom“
nazvaný, jehož krá
tky opis tu s obráz
kom podávam e.

Po draž e c (Aris
tolochia clematitis;
die gemeine Oster
luzei, Donnerwurz)
p a t r í medzi tak
zvané byliny trvan

livé, z jichž koreňa
za viac rokov nové
steblá vyrastajú;
nachodí sa obyčaj
ne vo vinohradoch
a na medzách; ko

reň je dlhý, ďaleko

rozložený, z nehož

viacej až na 2 sto

py vysokých, z bo

ka na bok poshy
bovaných stebiel

* Objavenie slona. Slovutný spolu
člen cársko-ruskej akadémie vedeckej, doktor K. Bacr, po
slal tieto dni správe cis. kr. akadémie vo Viedni zajímavý
prípis strany objavenia pravekého (predpotopného) slo
na, či tak zvaného mamutha (Elephas primigenius), z

ktorého tento stručný výťah podávame. Ešte roku 1864 bol

jeden obyvateľ severného Sibyrska, z kmeňu Samojedov, na
šiel v blízkosti vtoku rieky Obi do mora ľadového, meno
vite u Východnej zátoky Tasovsk rečenej, velikánsky zub,
slonovému zubu podobný, ktorý von zo zeme trčal; odpílil
ho tedy a predal v najbližšej osade ruskej Dudinsku. Správca
tej osady dovedel sa z podrobnejších dotazov, že na mieste
nalezenia toho zubu leží velikánsky, ešte srsťou na koži

opatrený živočích v zemi, čo tedy vyšším úradom oznámiť
nezameškal. Tak sa dostala povesť o tom objavení behom

pominulého 1865 roku i do Petrohradu, a cársko-ruská aka
démia nemeškala jednoho zo spolučlenov svojich vyslať na
miesto udalosti, aby telo živočícha toho preskúmal. Nebez

pečnú a dlhú túto cestu podniknul 24 feb. geolog Fr. Schmiät,
nebezpečnú zvlášte preto, že spomenuté krajiny severnej
Sibýrie iba z velikánskych močarín pozostávajú, ktoré ale

vyrastá. Listy stojá bočné jeden po nad druhý, majúc po
dobu srdcovú, zaokrúhlenú a kraje bez zúbkov; jich farba

je na vrchu tmavo-zelená, na spodku jasno-zelená. Kve
ty vyrastajú z poza listov, obyčajne 4 po hromade, jako í

po Slovensku i „vl-

.Život a príroda.



o tom výbuchu s týmto vysvetlením príčiny: Dno mora, v

ktorom Benátky ležia, má v sebe mnoho rašeliny (Torf)
a iné pozostatky prehnilých rastlín, z ktorých vyviňuje sa
v podmorskej hlbokosti plyn zápalistý. Takéhoto plynu bo

lo v podmorských prázdninách, bezpochyby od dlhých čias

nashromáždeno, a keď robotníci stenu takej komory plyno
vej prelomili: vyrútila sa nie len voda silným nátlakom,
jaký pri každej artézskej (vŕtanej) studni pozorujeme, ale i

náramná sila toho plynu hnala spolu s vodou piesok a ka
menie do vysoká. — Ostatne doložíme, že územie okolo tej
studne porád upadúva do hlboká; všetky súsedné domy sú

opustené, dopukané, tak že jich zborenie každú chvílu oča
kávajú. To platí aj o blízkom peknom kostole sv. Agnesy.

na priloženom obrázku vidíme; ony bývajú zelenkavo-žltej
farby, sú asi na palec dlhé a malej, na konci rozšírenej,
jakoby jazýčkom opatrenej trúbke podobné. Pod obrázkom
k ľavej strane sú vnútorné čiastky kvetu, vo svätšenej po
dobe vyobrazené, totiž tak zvaná blizna (a) a týčiuky b;
písmena c značí bliznu s týčinkami, z boku videnú; d je
zárodok ovocinky, svätšený a krížom prerezaný. P odra
ze c kvitne a zreje od mája do augusta; ovocinka jeho, na
obrázku e, má podobu dolu visiacej, G-hranovitej hruštičky
(vlkovo jablko) ktorú pod písmenoii f vidíme krížom pre
rezanú. — Semiačko má skoro trihrannú, srdcovú podobu;
g predstavuje nám semiačko v obálke jeho; h je semiačko
krížom prerezané; i semiačko z obálky vylúštené, k prie
čky, l pozdĺž prerezané. — Táto rastlina je vinohradom i

ktorým koľvek sadom veľmi škodlivá, poneváč menším uži

točným rastlinám svojimi veľmi rozšírenými koreňmi výživu
odberá; otázne ale korene sú i veľmi jedovaté, majúc sil

ný, gáfru podobný zápach a chuť veľmi ostrú. Predtým bol

podražec v apathékach veľmi obľúbený, teraz ho už iba do

bytčí lekári k očisteniu všakových rán potrebujú; keď ale
odvarkom z listov jeho pokropíme rastliny, zelenými voška
mi napadnuté, ony zkazu vezmú.

* Bakytová kôra pri vyrábäní koží. Súc od sl. re
dakcie Obzoru v čísle 9 vyzvaný, abych udal spôsob uží
vania kôry rakytovej pri vyrábaní koží, otáznu moju zprávu
ešte nasledovne doplňujem: S trieslom rakytovej kôry prá
ve tak treba pokračovať, jako s dubovou, alebo ktorou koľ
vek inou, pri garbiarskych prácach užívanou kôrou; jedine
to treba poznamenať, že keď sú kože z vápna priprave
né, vtedy trieslo rakytové najlepšie účinkuje, a síce z tej
príčiny, poneváč kože v rakytovom triesle vydaria sa vel
mi dobre, tak že pri ďalšom pripravovaní remeňa vylučo
vanie jadra (voláme to grišplovaním) býva ľahšie a doko

nálejšie. Z vlastnej skúšenosti mohol bych ešte narádzať,
aby sa k vyrobeniu remeňa rakytová kôra s inou pomie
šala, a síce na polovice; týmto činom stane sa, že sila trie
ska smiernená bude a tak tedy remeň vyrobí sa voľnej
šie, čo k jeho dobrote a dokonálosti obzvlášte pomáha. —

Pri tejto príležitosti vyvolávam tých pánov kupcov, ktorí
s tak zvaným garbiarskym miazdrom (sú to odpadky koží,
z práce garbiarskej pošlé; Leimleder) obchod vedú, jako
sú menovite páni glej ári, aby nás čas po čase cieľom ob

chodu navštívili, poneváč u nás narobí sa každoročne 100
do 150 centov znamenitého miazdra.

* Neobyčajná vytrvalosť pešiacka. Yo vojsku kráľa
Viktora Eman. sú i strelci, pod menom bersaglieri zná

mi, ktorí pri vojanských pochodoch svojich neidu krokom,
ale polovičným behom. Musí to byť dobrý pešiak obyčaj
ného chodu, ktorý sto krokov každú minútu, a tak tedy
G.000 za hodinu vykoná; spomenutí strelci ale (podľa vo

janského predpisu svojho) 140 krokov každú minútu, za ho

dinu tedy 8.400, a tak o 2.400 krokov viac vykonajú od

obyčajného dobrého pešiaka. Tieto dni strhla sa v meste

Bologni hádka medzi officiermi hore spomenutého kráľa, z

ktorých jedni tvrdili, že to tempo (polovičný beh) vojak dlho

nevydrží; známy ale vojanský spisovateľ, kapitán Sfrada,
ktorý i sám do sboru menovaných strelcov prislúcha, bránil
ten vojanský predpis a osvedčil sa byť hotovým, že z me

sta Bologny do Ferra/ry za 8 hodín zabehne, sem už i tú
hodinu počítajúc, ktorú si vymienil k odpočinku. Vzdiale
nosť medzi spomenutými mestami je 27.000 siah, alebo 6%
míle poštovej. Kapitán Strada pohnul sa z mesta Bologny
ráno o 9 hod. sprevádzaný officiermi na vozíkoch a dorazil
o 4 hod. 40 minúte odpol. do Ferrary, tedy o 20 minút
skôr, než bolo ustanovene. Jednu hodinu strávil k odpo
činku, viac razy opakovanému; vykonal tedy cestu 6 3

/4 míle
za práve toľko hodín, a tak za každú m i n ú t u 402 stopy
alebo 67 siah našich. Víťazný kapitán Strada bol od svo

jich priateľov vo Ferrare slávnostne prijatý.

* Pánom nožiarom. V prácach remeselníckych pri
hodí sa často, že drevo treba spojiť s inými látkami, s ka

meňom, kovom, sklom atď. k čomu obyčajné tmely (Kitt)
nepostačia. Jako ale známy priemyselník Elsner udáva,
hotuje sa výborný tmel ku spojovaniu dreva s menovanými
látkami nasledovne: uvar obyčajným spôsobom dobrého sto
lárskeho glia, a keď je úplne rozpustené, pridávaj k nemu,
pri neprestajnom miešaní, preosievaného popola dreveného,
až bys’ dostal massu, pokostu (firnaisu) podobnú. Týmto
pokostom natreme drevo a tú látku, ktorá s ním má byť
spojená; i budú o nedlho tak pevne spolu držať, že skôr
inde, než na mieste spojenia budeme jich môcť prelomiť,
alebo odtrhnúť. Menovite pri osádzaní nožov a vydličiek
do črenkov drevených tento tmel výbornú službu koná, a
preto ho pánom nožiarom našim odporúčame.

* Príčina podmorského výbuchu v Benátkach. V ča*-

sopisoch benátskych spomínaly sa strachy obyvateľstva, aby
neopakoval sa hrozný výbuch zo studne, v pominutom 12
čísle opísaný, poneváč i tam mnohí mysleli, že tento príbeh
je vo spojení s podmorským výbuchom u ostrova sv. Ge

orgia. V sedení ale c. kr. ríšskeho ústavu geologického, dňa
17 apr. odbývanom, podal doktor Hauer obšírnejšie zprávy

Y Pukanci; M. Czibulka, garbiarsky majster.
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* Najťažší kov o s mih. Do nedávna myslelo sa, že

platina je najťažší medzi všetkými dosial známymi kov

mi; ale ukázalo sa, že ozmík (osmium) ešte vätšú po
mernú váhu má, totiž 21 4/10 , alebo ináče: do takej nádoby,
ktorú jeden funt vody dokonále vyplní, vmiesti sa2limi
tov a 4/10 U ozrníku. Najťažšie tedy 4 kovy túto váhu majú:
ozmík 21 4

/i„, platina a indium 21. -/, 0 , zlato 19 4/10 ; potom
nasledujú medzi známymi kovmi našimi poriadkom váhy
dolu: urtuť či živé striebro 13 s/10 , olovo 11 :í

/ioi striebro

10'Yioi meď 8 9
/io, železo 7 s

/i 0 , cín 7 3
/ 10 , a cink 6 8

/i„- Cink

je tedy medzi všetkými obyčajnými kovmi najlahčí.

ftne prcmopto: prcca ujma na jnu nifbp ncmpftane. 3afo
mo mefmi djubobnej jcmi fíáfft) ojtmtnp sofíanú íráífe a tenfé
8 brotmíiníťjmi jrníami: ta! to bpma i pri obiít prepob c*

nora; nentáé m ňom úplne ropoinutéfjo ftofu a bofondtepo jr*
na; čo potom gajba pri míáteni na jmojn fffobn pojoruje, feb

fnopp „ncpobfppajú" taf, jaío 3 rebffiepo srna. — 5.) kapotou
ate ani to nqpuftmc 3 očí, 3c toto priíjnfté fiate pofpobdra efftc
m Ďubúcej úrobe potrefcc. 9íaffi gajbomia totij ftoro nič
nemebia o premendd) femäna, ttoré fmc m čífíe 3 obponíčaíi;
fejú tebp ro! po rolu fmojc míaftnč obiíic; Scb ate 3 prt=

í)uftéf)o obitia boftaneá (jato fmc tn mpéffie bofmcbčili) iba bro*

bné, fíabc jafrpatcté fandím: jato je môjeé 3 nepo bobrú úrobn
očafdrcat? af mpftimc, je 3 tn prebnefemjd) bômobom fajbt)
pofpobdr podjopí, jatú fftobu fainí febe pripramnjeme, feb obitie

p r i t) n ft o f e j e m c.*
<ÉťoMtn>oft prityiiflcíio liata. Bo mffetfpcp ftrán

3emc nporffcj ibn raboftné 3prdmp, je obitie ob nepamäti fub*

ffej taf pefnlj, ndbeje pínlj graft nernato, jafo top o rofn; o

3ure md fa pobľa pofpobdrffcpo porefabta „pamran utrpím
osiminc," topo rofn botbp fa micfíami bo nej i baran ufrpí,
bo na djotdre ffatiefom uj fme 26 apr. prmé mpfnfojnce f í d*

ffp raji fpo3oromati. Stic práme pri tomto taf nteffenom jra*

fte 03iminp nfrijato fa potme, jaf fffobtimé to ndftcbtp márna,
feb pofpobdr ojimimi „p r c p obi," t. j. feb ju pripnfto mp*

feje. Ona fíce 3 prmu bube mcb3i mffetfpmi fúfcbnljmi pnftljm
a bnjmjnt ftamom mpnifat; čim ale jraft obitia batej pofračuje,
tljm miac ona saoftdma. SOÍnopi gajbomia fejú pripnfto 3

tej moíicpernej príčinp, abp fmojim fúfebom nfájnli, je nie fn

/iflajboroffi jobrdci" n je jim na nfporeni pdr meričief srna ne*

3 d í c j í; ate jafo „fajbd ptjd)a píabom bljd)a," taf i nero*

311m póre fpomenntljd) fub í boftdma fmojn obptatn m d) u b o*

b n ej ffej nrobc obitia, čo 3 nafíebujúcicp bôfasom pod)opime:

1.) Äajbd rofttina, n taf i obitie mffcpo mena, fu sbarnŕmn

rosminntin potrebuje ifttj prieftor seme, ftorépo af nemá, miac

menej safrpatcíá softanc. SBibímc to pneb m prmej bobe jraftn
„prepob cnej" ojiminp, je ona čioftočne j í f n ú t počína, po*

nemrič tie obiíné raftíinfp, ftoré pre puftp ftam ofenia boftatoč*

nej mljjimp nemajú, pomalí obomierajú. 3S tomto pdbe ro*

fa je pobobnd ftromu, omocim p r im e f mi obtajenémn; oj on

pospabsnjc pneb 5 počiatfn mefa brobnej omocinp, čobp jn čer*

mici ani nebopiepati, ponemdč f jej mpjimcnin neboftačí. — 2.)
$eb obitie na troepn ícpffcj roli ftojí a pripabne mípfd, tepla

pometrnoff, ono prmej nejbp fa m pute tato (bo fídffom mp*

fppato) p o ľa p n e. afto ffmdrené obitie ani ndtejite obfmi*

tnút, ani čo obfmitto srnfá posamäsomat n bodjomat nemôjc;
má tebp pofpobdr, miefto pojepnnnej úrobp obiínej, iba ffpatnú

ftamn na ftíanie pob bobptof; ona nepobi fa na frm preto, je

íejanim na semi ftcbío jafoufi potncpíinou napridjnc, taf je bo*

bptof nebottne fa pobobne sfajenej fíamp. — 3.) Ofrem bobrej

3emc potrebuje fajbd bpíina f bofonritemu sraftn i mofnp pri*
ft u p ftnečnépo fmctía a pometria, ftorémn pripuftlj ftam obitia

bráni; prirobsciúj topo ndftebof je, je m ofení prepob en o m

pri trod)n neprajnom bepu pometrnofti mffafomé djorobp-po*
mftámajú, ftorljm obilie o riebffom ftame fftoftne njbe. —- 4.)
Šobp ate prípnftc ofenie i mffetfp bofiaf fpomenuté nepobp ffta*

* iOčtflcmc tívomoiw o& tmtcbii. Úptnc 5 b r n m t)

ftrom otoocnlj nerndma nifbp, ani na pni ani na íondrodj ma*

d)n; feb tebp na jepo fóre tieto cubgopnfné (parasitae) raftíi*
np poroftdroajú, ttoré m obpčajnej reči meno m n d) u nofia, ma*

jeme bpt iftí, je ftrom je d) o r í). 3B tejto rnacpomcj djorobe
čím batej tpm miac frpateje; o robení ate omocia ani reči

bpt nemôjc, preto je mu mad) nie ten čioftíu jimnofti, jato i

msbndj a potrebné fmetto fínečné obbcrd, ate i 3a ftiíji
mffafomépo pmpsu, ftortj oroocnej útrobe ncmôjc bpt lijitočnljm.
.ffíamnd príčina macpn na ftromod), otrem púbp boccta mpcpu*

bnutej, bljma p r í f) n ft p ftam ftromom, či pne fáme a či fondre

jebnotíimpd) ftromom mrime preb očima; i tn potmrbsuje fa, čo

fme póre mpéffie o fffobíimofti pripnftépo ofenia pomebati, je
ncboftatoí msbucpn a fmctía pri fajbej rafttinc môbcc cporobp
fo febon ncfic. 3Í preto ned) fftcpdr nefntnjc írdtfn prácu, tto*

rn f očiftenin fmojiep ftromom po teplom jarnom bajbitu sbarne
mpfonat moje. mdmajú ficc i mffafomc nojc a gra*

dp, ftorljmi mad) 30 ftromom boín fffrabú; ale tafljd) ndftro*

jom ani netreba, ícbo i f í amen n p m c d) c t tú iftú fínjbn mp=
fond. $cb totij b t f) ff i tcptlj bajb mad) na ftromod) rojmočit,
mpbrpnimc fóru ndtejite metpíom, n nie ten mad) bej tajfofti
obftrdnimc, ate pob ním ufrptc majíčfa pmpsu jničíme. ©amo

febon rojumie fa, je nie ten fdm peň, ate i fondre ftromom,
na foffo ten f nim priftúpit mojno, ub ani) m fpôfobom ob ma*

d)u očiftíme. 3tbp ate ftromp bo tej cporobp 3 nomu nenpabtp,
treba, jid): 1.) Ndtejite preriebit, a ficc nie ten mptínaním naj*

ffpatnejffíd) ft r o m o m tafej púffti (čo najme mo f í i m o m ij d)

fabod) bpma), ate aj obftrdnenim fndjpd), potojndjpd), aícbo mô*

bcc pripnfto rojtojetujd) fonrirom, abp pometrie a fmetto bo fo*

rnnp mofnp príftup matp. — 2.) ©dm peň a najprubffie ra*

toíefti treba natrieť m n 3 i m o m, ftorcbp nomému graftn mad)it

prefajito. 9íajícpffie taféto ma3Ímo pripramnje fa naftebomne:

neminie bobrej íjtinp prnčiorftcj, rosriebme ju obpčajnijm tú*

Pont na mefmi riebfu faffu, potom ate primieffajme bo nej, afi
tretinu mffetfcj mafbp, í) n f e n c f) o mdpna, bobajne napofon

cfftc pradjn fabjoméfjo. Síľúto. faffu poutierajme ftarou fftetfon
na pne n fondre ftromom, fam ten búfiapnnt mojemc, nuj no*

mij mad) nepomftanc. Stobp pripotomenic topo masima 30 „ba*

3|iráun) IjolpMrfKc.



nljni mápnom, fu ftorérttu afi fftrortinu čcrftmé(;o fraiufféíjo
íajna. primicffaí. Díicfbc i čifté mdpno na ftromp natierajú.

nemôžeme.' í? tomu cicfu íúfof fiífna primiajeme na b(f)ú tpfu

(í;otominn), smočime Ijo bo petroleja a botfncme fa búfeničiepo

chumáča tou panbričfon, nuj o frátfu d;roiffu mffetfp ufnirtcné

Ijiifcnicc boín popabajú. ípri tejto práci gatjrabntďci ícpffic nám

poftúji ten oícj, ftori; neboí úplne raffinomanl; (prečiftem;), a tat

ícbp niečo 50 frnojpo jápadju pobrjaí.

* pfrtfeŕnic rojoty. ipotafyom na ročeíárffp

bopiá 3 ÍBátomiec, tam bore fbeícnl;, nemôjeme mlčaním po*
minút nafícbujúci fpôfob ofábjania rojom, ob čafopifu N. Er
find. mffctfpm obporúčani;, ftori; [tratí; majú preb jit;abíomi
mčcínljmi: mcjrni bífjffú tpfn a. naofrúcaj na tcnffom fonci m

bífiofti 2 paícom (coííom) tol'fo papieru, abp pomftota tjrča, ja*
fo mujffé rameno tíftá; potom atc ofrút ofoío tej (;rčc papiere*
mej fúfot čierne t) o fúfua, atebo inej tfaninp ícjjc farbi;, a

pripetoni bo čiernou ffnúrfou taf, abt; obpabnút ncmot;oí. —

Seb [mojim čafom fpojornjcmc, je mčcít; f roju -ropíetetp n je

d;cú tu tebo tam na nepriftupne, atebo afpon ncpot;obtné miefto
fabnút: mejmime otájnu brubffim foneom bo rnfi; a brjmc
fú čiernu (o ten ff i fonicc pripramenú) í;i'čn tam, tbc mčeíi ja*
fabnút obmijffíajú: o frátfu djroífftl obfabnú ju mčeíi; m pobobe
roja. Sttbp atc tmrbot;íame bajaítj fonár .ja fcbabío mpmolit fi

djcett;: ncct; bojafi; pomocníf ten fonár potriafn, ab); mčetp ne*

pofojií, a ml; brjmc íicí;o ten čierni; cbnmáč preb bnftljm í;úfom
mčicí, ajbi; fa tonečne na jrb ufabiíl). Siapofon jrb gtojťme ti=

čí;o na trámnif, poftnmímc prájbm; ftát nab Ijrču rojom obfa*

benú, a bnbeme trocí;n jrbou potriafot, čot;o náfíebfom ju
roj opnftí a ofabt fa m nomom bl;bfiffu [mojom, fíoré potom
na prípobné miefto mo mčcíicnc poftomímc.

inätíťt. 2)ínopoftrnnni}m pojoromaním nepobtoratne bojmcbčiío

fa, je jebuoročné uporfomé femäno mpbdma rafttinp, ttoré
iba bo ftcbía jenú n málo froetu majú, ftori; ten čioftočne
p o min je [a fu píobine. íítnmatoft uíjorfométjo femäna trmá

pobľa ofoínofti najmenej 5, atc i bo 6 rofom; môjeme tebi; u*

porfotoé femäno bezpečne 50 3 rofp f obícjaniu ponedjaf, íebo

bptinp, 3 t r i r o č n é í) o femäna poffté i najtcpffie robia. — So

fmc tu poloebati o n(;orfomom femiačtu, to mffetfo piati aj o

teftoičnom n binomom jruc; pojornljm tebp jaljrabntčfam uaffim
obporúčarnc, abp 30 luffctíljclj tu fpomcnutpd; jeteníu iba tri*
ročné femiačfa fobiíp.

*
%H'píí ranám, j tytipmi lebo j luftu poífíttm.

3 míaftncj ffúffenofti ubat môjem, je raní; mápnom oíebo tú*

bom na rnfárl; a inl;d; čiaftfad; teta mpbrpscnc, snamenite t;ojí
nm b m o nie octom, ftori; oftroft mápennú atebo tút;omú 311i*

močí. ijjroiDba je fíce, je pri ujímaní lietu toí;oto frátfo bi'b*

jcuic m ranád; pomftanc; ale jatrorbíd fojfa obmäfči fo, čotjo

uáftcbfom i rana fforo jacetcjc. Sffctci, ftori S (út)om a met*

pňom pracujúc bofamé rufi; boftoti, moju rabu moju upotrebit,
a prefmebčia fa o jej prambimofti.

* 3Stoít jčcrtyitycmn ty pult. SBcíifú

fffobu mo í;ľad;omi;d; úrobdd; tropi taf jmanl; t; r a d; o í a f, t. j.

brobutinti; djrobdčif, ftori; m jrne pradmmom mi;jcric fi pobt*

bomatú fomôrfn tafej melifoftí, je jebnu pätinu ccíét)o jrua
jničí; amffaf toto mpjranic ani 5a maf nefffobí fíumatofti
jrna, taf je čobl; fmc i faun; (jofo botoorieroame) m n ff t o m a 1l;

í; r a d; mpfiati, on prtca p o f d; o b i n pri prajnom bebu porne*

trnofti práme taf bobre obraftat bube, jofo ofcnic, 5 nebotfnn*
t é í; o t)rac{;u poffté. Site tá úroba bube mení biebua! $rc*
čo? preto: je ten d;robdčif prad;omi; Ijncbti; po mpfiati femäna
lubtcjic 5 net}o bo mít;fcj públ; n tam ufnjjc fa taf btt;o, ajbl;
I;racb fu froetu obriaftoí. 0 tom čaje poberá fa í;i'od;oíafoma
famičfa t;orc na ftebío, .a uíoji fmoje majičfa na prít;obné miefta
tmetn, taf je potom jrcti; t)rad; jmnfffomatcje. línj atc „fojbej
meči fpôfob" a taf i t;racf;otafa môjeme cc? íoroičfu prcmicft,
abp froetu fpodjomému jafffobit ncmot)oí. Slamočmc ten, preb
fiotim, m u ff f o m a 11; Ip’ad; bo mobl; a uedjajme t;o m nej 5a
24 bobín: roffctfl; djrobdčíi; mptejú jo jrua n bnbú pídmat mo

mobc, ftorú na tafé miefto jíejcme, abl; oni čim ffôr jaí;bnníi,
očiftenl; atc tp’nd; mpfejcme. fícb tcbl; I)ľnd;oíafom nebube m

famom femäne, nnj ani úroba nepnufffomatejc. — 2íi;mto činom

(totij namočením ja 24 bobín) bd fa mufffomatl; I; im d; aj f

ro or en i u pot;obínc očiftit.

SB *p i m n i c i m iBáčfc; Oíid;aí VUek, farbiarff); majfter.

* 31bi) flícpfr’i) tyfajlnc tuajeta ucjobali). Šafto
ftáma fa — najme 5 jari feb ffaíátomé fjoftini; naftauú — je

gajbinfa mi;I;obi fffrnpinl; 5 majcc na tmrbo nmarenljd; bo bmo*

ro, obi; jid; fíicpfl; pojobatl; a ít;m jafe mdpna, pre fffrupiui;

majcc potrcbnčt;o, bo teta boftoti;; feb atc m taft;d; fffrupinád;
trod;n marcnébo bictfu joftato aftiepta bo mi;5obc: priučí fa i

mtaftné majcia fmoje načinot, m tom očafámaní, je m nid; tú

d;ntnú jronicu uájbe. Slfbl; fme tafijto jíojmi;f na fticpfc [po*

joromati: pobpobme jej fúfot umoreného bictfu 5a 1;orúca;
popáti fa trod;u, a ncd;d potom majcia m pofoji. Jíajtcpffi fpô*

fob bobámania mdpna ftiepfam je: fffrnpinl; majcc p o tiet a

taf bo inepo jief) frmu samicffaf.

* $8i)flantltyo ul)ovfíí)cí> jeíqmf'yly iyy
bitú 3 ttí*010 naffid; judmo je’ (frorou. 19 čifto. r. 1865), je
nomd ceíná fabjba, ftord 1 jút. 1865 mftúpiía bo jimota, na
c u b 5 o 1 c m f f é j e í c j o — ropjmúc jebiue furotoú liatinu, ftord ro

nomej i ftarej fabjbe romnafé cto 75 fr. 3a cent má — to p é ff i c

cío uftanoroito, fu pr, 3a obecní; totoár jeíesni; (miefto 3 3í,

* Íííimcuní; oleji Vtoŕt Inífomcám. Somennl; otej
amerifánfti; (petróléum), ftori; tera; uj ro fajbom trod;u roät*

ffom fftepe boftat môjeme, jnamenite fíúji ja(;robuifout f mp*

bubcuiu b«íeuíc ua ti;d; čiaftfad; ftromom, tu ítorbm priftúpit

líároimij Ijí^oíiár.

* .fMcttyné pratvíbío fíraut? «{;oťfuJucí;o fes

Somári lekár.

CDjmtroumnic ísoínjíka a jjijbu.

krátke jaljraímíát



Ouvct afc po ccíom t)or. ©tajerffn aj po § rab c c boíu ftraffné
fnct)oioé fujáfp panomaíp; bofiaf a(c, djmáía ÁBopu! nafte mi

noprabp bítjfej jápnbc mrajornej uffíp.

bljmaíépo cía) bmanáct jíotijcp, čo f odjranc noftepo pricmpfíu

jcícjomépo preb námaíom cnbjojcmffcpo tomdru fíújit má. )ňa
tebp 26 apr. jmíáfftno mpfíonftmo menom nporffépo jcícjiarftma
jíojiío m oubiencii n 3fepo SBcíičcnftma profbn: obi) cío, m no=

mej cctiiej fabjbc S frajinami ncmecfpmi uftanomené, aj potopom
na 2Í n g t i ď o píatnojt obbrjoío. SBo mpfíanftmc tomto fúča
ftniíi fa grófi: Andrássy, Csáky a Telehy, potom bmorfflj
rabca Zsedényi n bireítor jeícjiarcň 3. Muller.

— äBpffimanic obemu jtatom, alebo afpon farbenými ni

tomi, jato ftdlua fa n fíomcnffépo tubu, boío nj najftarffím ná*

robom jnámo, ícbo rnenomite obpmotcíia ftaromcfcpo dBobplonu
m tom umení mpntfaíi; aj Homér uj fpomína wpffimanp obem.

— 3inbna pofpobárffa bpíina bcbíimijmi prácami cenu

fmoju tni nemení jafo í a n; funt obpčajnépo .lanu čefonépo ftoji
bo 50 fr. m 23c(gicfn a(c platia ja j eben funt nnjíepfftpo lanu
400 jíatljdj, j ftorépo potom fmetojnámc brildfclffé, ob mefta
•Srúéfín ta! najmané čip f p (cangíc, frajfp) borábäjú.

* lípojotitcinc íivaiU) marte? íifloiDpd). Ob
nebámna prebámajú fa, jafo jnámo, na mftetfpd) c. fr. pofftácp

lift orné obáífp S marfomi na nidj mptíačcnljmi, a fícc ja tú

iftxí ccnn, čo fomo inarfa ftoji, taf je tebp čtomcf obálfn „ná=
bamfom" boftanc. Gafto otc fíáwa fa, je pífatcf liftu na abrcfde

bajafií djpbn, alebo oj „fmiňfu" fpramt, taf je íift bo nomej

obálfp jaminút načim; abp aíe pobnotn marfp ncjtratií, mprc=

jaí ju jo ffajenej obátfp a prUepit na nomú. Scraj aíe mpf.
minifterinm, rojpobnntím ob 10 apr. rofu í. ojnáinifo, je tafáto,
j obáífp m p r e j a n a marfa nič ncpíati, a je pobobné liftp

pomojomat treba ja nefranfomané; čopo náfícbfom priji
motcf ofrem porta i nftanomenú prírajfn japíatí.

— SBicefráľ cgpptffij ojnámií pre fmetomú mijftamu roín
1867 m iftartji c c t ú famiarňn, tbc fojblj fpoínmijftamnif
bube môct bcjpíatiic ffálfn čiernej fámp pobľa tnrcďéíjo fpôfobn

(bej cuíru) njit, a jofajčit fi tnrecfépo bopánu.
— SOiinutépo 18654)0 rofn wpfcfaíi m jatfád) na tôňa*

cinn mo SBiebni 742 font; funt čerfímépo rnafa prcbámaí fa po
8 bo 10 fr. foňffá úbenina po 12 fr. 3ru íícil ' c bámuepo
prcbfnbfn proti foňffémn mäfu ncepce jafofi prerojit.

—
dBcpom leta bnbe práme 200 rofom, čo fmc ncmiíljd)

obpmatefom bo noftej Čiaftfp fmeta boftaíi, rojnmicmc píoffti*
c e; po mcíifom totij opni, ftorlj rofn 1666 mefto Sonbljn jnb
čií, bomájaíi Slngíičania ftamitcfffé bremo j Símcrifp a bomiejíi
d ním i prmé píoffticc bo Enropp.

— 3cpo SBcíičcnftmo ráčil fíomenffcj cm. cirfmi m O o í.

©trel) ornej m Síomoprabc, fn pobporc ftamänia cirfcmnljdj
bnbom, 200 jí. najmifoft. ubcíit.

— ©ncm nporfflj boí prinútení), preftepomat fa j eppbnc

mpftomcncj bnbomp fnemomej najpaf bo museum; abp réčnífom

ícpffic rojnmet fa mopío, bube fpobof bnbomp na poí fiapp na*

fppamj, čím mcffá mijftfa bmoranp fmiernt fn.

(ípcbáU'njú fa mu) tipu u a j m 8 Š ffi e.)

SB Srnám c, bňa 2 mája. (icnp mčcrojffípo trpn: pffc=
nica 3 jí. 50 fr. raj 2 jí. 66 fr. jačmeň 2 jí. 13 Ír. omod 1

jí. 40 fr. fufnriea 2 jí. 20 fr. pfteno 3 jí. 30 fr.
— Sopo čafn mpftomciU) je m cif. fr. mnfcnm mo SBicbni

pián fntpcbrdíncpo djrámn, ftorlj Sepo Spceíí. biffnp Q. Stross

mayer m Šafomc jaíojt; pômobca plánu topo je profcfdor
ftamitefftma Hosner mo SBicbni.

9B íp r c ft p ó r f n, bňa 1 mája. Oca bncffnom trpn boío

1.940 meríc obilia m tijcpto ccnád): pffcnica 3 jí. 70 fr. raj 2 jí.
70 fr. jačmeň 2 jí. 6 fr. omod 1 jí. 70 fr. fufnriea 2 jí. 40 fr.— 53o(nftmjm frbeem ojnamnjemc citíimn jtrntn, ftorá

jaftipía narob náó náfícbfom fmrti (f 18 .apr.) mpb. nčenepo

ncfbp pána Scopoíba JBniclc-a, cm. nčitefa m ®oí. Ä'nbíne, pre
47=ročné mijborné fíujbp fmojc mo ftfoíe ftricbornljm jáfínjnpm
frtjom ojbobcnépo. S3ôp baj mn fíámn mečmi.

3 SBačomn, bňa 1 mája. Sftatnlj náš trp mal fíímj

bomoj obilia; trebad aíc i bnfoffo cnbjpd) fnpcom boffío, prcca
nebol prchaj taflj, jaflj fa očafámní. ipftcnica ftáta pobfa mápp
ob 2 jí. 40 fr. bo 3 jí. raj '2_jí. 13 fr. jačmeň 1 jí. 40 fr.
omod 1 jí. 10 fr. mieb. m. -— SBffetfo m poli ftoji f r á f n e;
minoprnbp fíabljmi mrnjmi po Snrc netrpcíp.

— Soporočnc maínc fpromajbenie „nporffijcp ícfdrom a

ítninatcfom prírobp" bnbe fa obbijmat m 9Í p m. ©o b otc, poč
núc ob 21 bo 2/ ang. a ficc pob prcbfcbnictmom 3epo ©mctíofti
fnicjata 9( n g n ft a Kohug-Koháry.

3 -99 é t. Š a b p, bňa 29 apr. 3n totac bnt trmamffi bájb

občcrftmií pole nafte ftoré fínbuje úrobp pojepnané. ípffcnico ibc

po 2 jl. 40 bo 90 fr. jačmeň 1 jí. 15 fr. omod je bobre pta*

banlj po 1 jí.

— 9ídfícbfom fcfrocftrn, jamebenépo na ftatfp fnicjata 93a=

mía Essterhágy-po, nfájaío fa, je ncmomitlj majetof mefmojo
topoto má mcíifánffn pobnotn 95 miííiónom jtatijdi, a je je 25

miííiónmi rojtičmjdj bíjôb obtajcnlj.
— Srajing mňrtembcrgffá, pomeftná bomomina ©mábom,

je jafobp jebiná rajffá jopraba, bo i mftcffp ccfíp fú ffíccpctnp=
mi omocnljmi ftromp mpfabcné; racftá ©tntfgarb a (šdfíingen
majú na jar a na pobjim meíifánffc trpp no míabc, omoené

ftromfp, taf je fa jid) na jebnom trpn i .20.000 fnfom prebci.

Konhirs : ipojoftníoff po íOíidjaíomi Lednúr-omi m 9ía{*

či (EatscMorf); meritelia majú prnmnc jiabofti fmojc ojnámií
u preffporffépo ftoí. fťtbit bňa 24, 25 a 26 mája.

Odvolanie honhursu: SBppíáfcnlj proti fjiíipolni llcAch

omi m ipreftome fonfurd, bol náfícbfom mpromnnnia fa d mc<

ritefmi ob preffomffépo fúbu mcftffcpo obmoíanp.— )cň preb Snrom, m ponbeíof 23 apr. napabío preb

poínbním mo SBiebni mijffe čícnfom (fotífom) fncpn, na famépo Licitácie: ®ňa 14mája bubú fa prebámat eefton licitácie,

Drolmičlii).

%íjíudc amj.

Silíme



SCtej na beií 17 mája uftanoinciU} ic tncrcjnl) prcbaj toffa*

foinéíjo návabia mcffcj pcíícuicc 3íboífa Gliick-a lu ©aljádj.
w SDojčt ft. nitrianffcj, ncmotoitofti 3 fonfurfuáínej mafčl) ba*

róna fýerbinanba Horecky-íj0.

Dňa 16 mája bttbc na obecnom bomc m Šcícji, ft. ni*

tnanffcj, mevejnd brajba nemomitofti 5D7idtjaía Greguš-a.

Umŕtvenie: Sod ínicj. Sčftcrljájoluffej pojičfl; pob čtfíom

148.690, cfftc rotu 1851 Änffparolm Ľaláš-mi ufrabnutl), boí

po mpprffani fťtbnc uftanoiocnej ícíjotp ! bofmebčcniu práma, ob

nomot)rab)téI)0 fúbu ftotičnčfjo u m ŕ t m c n l).

Dňa 17 mája prcbpoí. bube fa obbljmat m 8ipt. ©m. 3)íi*

íuíáffi u ftoí. fúbn merejná brajba rojličiUjd) nemomitoftí, flóre

brjta m f} o b t u r u e j Sojcf Stern, 9con Tedesco, SOÍap Tede

sco a ©aut Streliczer. Zábavnicu pre tesnost miesta dnes vynechávame.

y y linu tne zložiť, aby vydavateľstvo svoje záväzky o pro
ti pokladnici Matice Slovenskej riadne plniť mohlo.

Boli sme z viacej strán veľmi nútne vyzvaní, aby sme

vo vydávaní „Slovenského Kalendára“ nepretržene, po boku
s veľkým „Národním Kalendárom“ pokračovali, pone
váč nie len vct. matiční členovia a vzdelanejšie vrstvy národu,
pre ktoré matičný kalendár zvlášte určený je, ale i ľud
obecný svojim okolnosťami primeraný menší kalendár
potrebuje. Starostlivá myšlienka táto vyrazila sa minulého
roku i skutkom samým; lebo „Slovenský Kalendár“ mal pre
tento 1866-ty rok viac odberateľov, nežli prvý ročník, jako
to z príslušných popisov, v Obzor-e. uverejnených, vysvitá.

4. Vzorec objednávacího listu je ku každému výtisku
čísla tohoto priložený; úctivé tedy prosíme: príslušne rubriky
vyplniť, dátum s podpisom mena, obydlia i ostatnej pošty
pripojiť, a ten zapečatený list nám číra skôr poslať.

5. Jednotlivé výtisky (t. j. jeden do 3 kusov) kalendára
tohoto iba tak môžu sa objednať, ak nám príslušný pán ob

jednáte! k cene 30 kŕ. za každý výtisk i 10 a 2 krajciarovú
listovú marku pre každý výtisk pvipojí, aby sme mu svojim
časom kalendár v krížovej obálke frank o poslať mohli.Na základe tejto potešitelnej skúsenosti, že podnikanie

naše ani nechce ani nemôže s veľkým „Národním Kalen
dárom“ matičným súbeh podnikať či konkurrovať; prikročí
me, ak Pán Bôb života a zdravia popreje, k vydaniu „Slo
venského Kalendára i na rok 1867,“ a síce nasledujúcim,
už z prvých ročníkov známym spôsobom:

6. Mená vct. pp. podpisovateľov, aj s počtom výtiskov
podpísaných, budenie v Obzore uverejňovať tým poriadkom,
jako nám listy dojdú; s počiatkom mesiaca júlia z a vr e

sa prijímanie podpisov, poneváč o tej dobe ku tla
čeniu prikročeno bude.

Obraciame sa tedy najme k Vám, drahí a vct. ro
dáci! ktorí ste minulého roku tieto práce naše laskave pod

porovali, prosiac Vás úctivé o rodácku podporu i pri vy
daní ročníku tohoto. A však i nových podporovateľov
prác našich srdečne uvítame; všetkých ale opakovane
prosíme, aby nám objednávajúce listy svoje čím skôr
poslať ráčili, lebo'iba tým spôsobom budeme sa môcť jako
tak pri ustanovení celého počtu výtiskov spravovať.

1. Velikosť, obsah zábavno-poučný a usporiada
nie obrázkami opatreného kalendára tohoto budú podo
bné kalendáru na rok 1866 vydanému, a tak tedy už po
Slovensku známemu; aj listy bieleho papieru medzi jedno
tlivé mesiace zase pridáme, aby sa na nich všelijaké domo

vé zápisy umiestiť mobly.
2. Kalendár tento vydá sa cestou podpisov, a síce

tak, že poneváč príslušné výtisky po pošte franko posiela
me, najmenej 20 výtiskov objednať treba; pri objednaní
ale vätšího počtu prosíme (pre poľahčenie účtov a expe
dície) tak pokračovať, aby sa objednal počeť, iba stupňom
10 pokračujúci, tedy: 30, 40, 50 atď. •— Ktoby menej výti
skov od 20 objednal, tomu nemôžeme výtisky franko poslať.

V Skalici, dňa 3 mája 1866.
D. Lichard v. r. vydavateľ.

Pánu S. Sz. v M. Teší nás listovné osvedčenie Vaše; pr
vých 12 čísel poslali sme Vám bez odkladu. — Pánu L. B. A. v

SI. A. Ďakujeme údive; svojím časom. — Pánu J. T. v K. Po
zdrav Pan Bôli! lístok doručil nám pán K.

3. Cena jednoho výtisku bude, jako toho roku, 30 no

vých kŕ. a na každých 10 výtiskov dávame jedenácty
n á d a v k o m. Ktoby chcel, môže síce peniaze hnedky s ob

jednávajúcim listom (k usporeniu druhého porta) poslať;
avšak predplatenie od nikoho nežiada sa. Príslušná
cena za podpísané výtisky má sa s koncom roku 1866 ne- OANIEL LICHARD.

Listy a peňažité posielky prosíme franko upravil na meno :

Pri chatrnej cene Obzoru štvrtročné predplalky prijímal
redaktorovo, s prídavkom ostatnej hlavnej pošty; via Gôding.
nemôžeme. — Reklamácie strany nedošlých čísel sú od poštového

nápisom na adresse; Zeilungs-Reklamalion; taký ale prípis, okremplatu slobodné, ak sa podajú v otvorenom liste s
čisla nedošlého výlisku a podpisu mena, nič nesmie obsahoval.

V Skalici, 1866. Tiskom Fr. X. Škarnycla Synov.

Pozvanie k podpisom na „Slovenský Kalendár” k roku 1867.

Odpovedný redaktor a vydavateľ:

Listárna.


