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ČÍSLO 21. V Skalici, dňa 7. novembra Í864. BOČNÍK IV.

31. ktorí všetci svätosľubom zaručili sa boli ku
spomenutej výprave, povolenie udelil, že
predbežne doma zostal môžu, kým nezota
via sa krajinské pokladnice a neustáli sa
starý mier a poriadok.

Najstarší syn Belov Imrich, dňa 34.
apríla 1196 zasadnul na trón kráľovský.
Nebohý Belo veliké poklady k výprave do
sv. zeme nahromadil, poneváč ale výpravu
tú sám už vystrojil nemohol, zanechal po
klady tie mladšiemu synovi svojmu Ondre
jovi, s tým naložením, aby za ne dostatoč
ne voje sobral a sám tašiel s nimi do boja
proti Saracenom. Ondrej skutočne početné
čaty sbromaždil pod zástavami svojimi, a
však netiahnul s nimi do sv. zeme, lež proti
bratovi] svojmu Imrichovi, aby mu Chorvátsko
a Dalmatsko, ako čiastku jemu z otcovské
ho dedictva prináležiacu, vydal. Po viacej
r. 1197 svetlených krutých bitvách poda
rilo sa sv. Otcovi pomeril roztržitých bra
tov, následkom ktorého mieru Ondrej ná
rokované ním dediclvo r. 1198 s názvom
od koruny uhorskej odvisného kniežatá ob
siahnul; a poneváč týmito vozniciam cel
kom ztopily sa poklady Belove, pápež Jó
bovi, arcibiskupvi ostrihomskému, nádvor
níkovi Ezavovi, a ešte dvadsiatim županom,

Roku i 199 kráľ Imrich skvostný sňa
tok slávil v Ostrihome s Konstanciou dcé
rou kastílskeho kráľa Alfonsa a russkej Rich
sy. Vkrátce nato Ondrej zase buntošit po
čal proti Imrichovi ; medzitým hneď v prvej
bitke porazený súc, u rakússkeho Lipolta
útulok hľadal. Rozdvojených bratov z nalo
ženia pápežovho Konrád biskup mohuéský
dňa 28 mája 1200 zase pomeril. — Srbské
knieža Štefan Nemanovič uchádzal sa u

pápeža o korunu kráľovskú, sľubujúc, že s
celým národom svojim pristúpi ku vierovy
znaniu cirkve latinskej. Dočujúc sa o tom

Imrich, dôverníkov vyslal do Rímu sľubujúc,
že i on je v stave všetky národy uhorské
primát k podobnému prestúpeniu, jestli do
dovolí mu Srbsko korune uhorskej privtelit.
Pápež vyhýbavé odpovedal, a Imrich — be
rúc to za povolenie — vystrojil sa r. 1202

21

Slovenská kronika.



%

proti srbskému Štefanovi a porazil ho; na šiat ročný slepý benátčan Dandalo, po troj
to Štefana pozbavil kresla a usadil naň je- dňovom dobývaní, mesto Zadar vybojoval,
ho brata Vuka, ktorého odvisným učinil od Posiadku benátsku ale nasledujúceho roku
koruny uhorskej. samo obyvateľstvo mesta zavraždilo.

Dha 14-ho novembra 1202 deväde- (Tokr. nasl.)

sa ho, čo mysli on ? čo im radí činit, jest
llby sa tak rozšírilo povstanie slovenské ?
Osvedčovali mu pri tom neobmedzenú dô
veru, nazývali bo svojim Otcom, jediným
po Bohu radcom a ochrancom.

Obsah. Rozličné stránky v Ošnslove pri povstaní
slovenskom.

Náramné povstalo hnutie myslí v uhor
skej krajine, ked sa roznieslo r. 1848, že
nielen Srbi lapili sa zbroje proti Maďarom
a pluky chorvatské prekročili Drávu pod
bánom Jelačičom, no i Štúr, Hurban a Hod
ža, vyplašení ministerstvom maďarským za
hranice, vtrhli od Moravy s dobrovolníkamj
do Uher. Ľudia, ktorí na Slovensku znali
vlasí, národa slovenského neznali, zdesili
sa náramne, zlorečili, láli; horliví Slováci
oproti tomu, ktorí už od dávna cítili sa pre
nasledovanými cudzincami v Uhrách, zaple
sali v duši, mysliace, že čas vykúpenia tu.
Medzi oboma stálo množstvo obecného ľudu
neodhodlané, nevediac, čo k tomu reknút.

Istý Klimo vrhnul sa až na kolená
pred nim, a mal príčinu. Lebo farár mu
zachoval úrek, imálo pred vyhlásením slo
body, i pomohol mu z väzenia, do ktorého
bol upadnul, ako výstupný piják.

Farár sa bál vyslovil mienku svoju a
dat určitej rady sedliakom, lebo znal vrlka
vost a nestálost materiálnych, pijanských
ľudí týchto. Vedel, že jim je svätý cit ná
rodnosti úplne cudzým, a že sa ohliadajú
všade, čoby mali činit, pýtajú poradu od

každého, meštana, pána, žida. Bál sa teda,
že ho vyzradia tyranskému jeho inšpekto
rovi, ktorý s ním zachádzal ako so svojim
sluhom, a mal ho v nesmiernej nenávisti
pre jeho, ako hovoril, panslavistické smý
šľanie. Vedel dobre, že to Kobzayho len
jeden list, alebo slovo, štát bude, dat ho

zjŕmat a odsúdil na srart dejstvujúcim už
vo blízkosti rýchlym hrdelným súdom. Na
mnohé však nástojenie pomyslel si, že člo
vek musí dačíra vážit; žeby chabost bola,
nezrobit ničoho pre národ v tak rozhodnej
dobe.

Všetky tieto tri stránky nachodily sa
i v Oáustove, vidz na mappe Illincovej. Pán
Kobzay už zachrípnul ode zlorečenia na

j panslávov; luteránsky farár Mroč, prena
sledovaný dávno pre svoje národnie smý
šranie, menovite inšpektorom cirkevním Kob
zaym, mnul si ruky radostou; sedliaci str
kali do hromady hlavy a pošeptávali si
všeličo. Jedni mysleli, že treba držat s pán
mi a krajnou. Druhí, že treba sa pripojí,
ku Slovákom a cisárovi Ferdinandovi; naj
množší ale, žeby najlepšie bolo, keby jim
obe stránky daly svätý pokoj.

Otázal sa sedliakov, či ho nezradia,
keď im povie svoju úprimnú mienku ? A keď
títo sväté sľubovali, že nezjavia nikomu, čo

jim povie, hodsby jich na tú šibenicu tiahalí,
ktorú pečlivé ministerstvo dalo pri dedine
vystavil, radil im povstal za národ a cisá
ra. Za národ preto, poneváé Maďari uza
vreli a ustanovili jeho smrí, za cisára pre
to, lebo páni, keď vyhrajú, odvolajú dané
sedliakom slobody. Teraz, rcknul, mlčia; ale
jestli sa uvoľnia od Nemcov, vtedy alebo

Obsah. Sedliaci pýtajú rady od farára Mrofca.

V takýchto pochybnostach naslúchali
všade, a radili sa, ktoby, akoby, i doma
medzi sebou, i v meste a na cestách so sú
sedmí.

Prišli i ku farárovi Mročovi. Tázali
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uvedú nazpät roboty, alebo potom vám na
ložia nesnesitelné výplaty. Podozrenie svoje
odôvodňoval neurčitosťou zákona, pri ktorej
budúci snem môže činit, čo len žive chce.

mu to neraz, ako zo žartu, ale zjavne ne
vyslovil stiažnosí svoju, lež pochleboval
farárovi, bozkával mu ruky, kläkal, pred
ním, hovoril, že akoby Boha videl, keď je
ho vidí. Farár to mal za slušnú vdäčnosí,
poneváč viac mal súkromne roboty s jedným
korheľským Klimom, lež so celou ostatnou
obcou. Podlý ale Klimo, keď sa koril fará
rovi, a užíval jeho pomoci pri svojich več
ných pravotách, varil spolu vo lživej duši
pomstu za to, že sa protiví jeho ríchtáre
niu, a ku takej videl teraz príležitosť.

A toto dejstvovalo na sedliakov plným
od vekov nedôvery proti pánom. Boli nao
zaj povdäóni farárovi, že jim otvoril oči, a
bozkávali mu odchádzajúce s najvätšou vrú
cnosťou ruky.

Obsah. Farár Mro6 nachodí svojho Judáša.

Ako Judáš od večere, tak pošol Kli
mo od židovského stola, ožralý aký bol,
prosto ku pánovi, očistom radiť sa ho, v
samom skutku vyjaviť mu reči farárove,
Tázal sa, čo myslí o terajších vecach Kob
zay? a potom oznámil, čo povedal farár.

Od radosti pošli sedliaci, zvykom svo

jím, z fary prosto do krčmy, a tam lláchali
pri skleniciach všeličo o krajinských a do
mácich vecacli.

V hlučnom rozhovoru prišla reč i na
richtárstvo v obci. Hrubý Klimo pretriasal,
hlasom chriplavým, skutky všetkých predo
šlých richtárov, vypravoval o jŕcli šclmov
ských kúskoch, hanobil, buneutoval ich.

A či bys ty lepší bol ? tázal sa ho

jeden. Ja! Prisám Bohu toto, hento, vysta
stoval sa chvastavý Klimo, ktorý sa držal
za najväčšieho mudrca a jediného statočné
ho človeka v obci.

Ako vidno, počínal si i tam, hods bol

ožralý chytré. Lebo taký je sedliak, taký a
spon bol pod jarmom bezprávia a panštiny.
Vo pokrytstvu, a lži cvičil sa od narodzenia.
Poneváč s ním zachádzano násilne, pomá
hal si ako mohol, neveril nikomu, a tak sa
vyvinula v ňom úklončivá chytrosť. Daktorí
v tom boli opravdiví virtuósi a priviedli to
tak ďaleko, že jim ani jeden parížsky taškár
nelapŕ. Preto ako sedliak neveril nikomu,
tak zasa nikto sedliakovi. Každý, hods mal

poľutovanie s ním, bál sa udeliť mu porady,
prehovoril s ním rozumné slovo, aby neob
stál, ako náš Mroč.

I veď bys už dávno bol býval tým
richtárom, vece druhý, keby nie farár.

Nuž čo? zkríkne bodnutý Klimo, tre

pna o stôl sklenicou.
Hja! Opísal ta pred slúžnym, že si

ohavný piják, odpovedá onen.
Čo ? rozhodil sa Klimo, farár sa opo

vážil mňa nazvať pijákom ?
Obsah. Farár Mroc odsúdený na smrt.

Ináče nemáš, hovorí ďalej onen, majä
zub na farára, že mu kedysi musel platil
polniu škodu. A ty myslíš, dodal, že ti je
najlepším priateľom.

Tak hlúpy niesom, vetí Klimo, vypráz
dniv sklenku a vrhnuv ju o zem. Viem ja
to dobre, že mi zastáva na dobrom mene.
Ale nič to, dodal zlostne. Jesto ešte i

múdrejší ľudia na svete, ako taký jeden
kazateľ slova božieho. Ja pán v Ošustove,
mám úrek; on ale taký kadeaký odkuď no

ha, odkuď ruka, čo vraj ani otca nemal,
taký koperdan, dodal s rostúcou zlobou.

Podliak tento bol deň po dni

aleby bol hotový býval každého zabiť, kto

Kobzaymu nebolo viac treba. Odpra
viv z pochvalou a obdarovaním Klímu, sad
nul hned a písal hrdelnému súdu. Udal

svojho farára ako buriča na najvýš nebezpe
čného, prosiac o rýchlé zakročenie.

I stalo sa mu po vôli. Prišli ešte v
noci hajdúsi, vyburcovali žo sna nič netu
šiaceho

v farára, a uvrhli poviazaného do

voza. Žena pri tom omdlievala, jedno z
detí vychytil zrádník.

Sprevádzal farára driečny jeho inšpe
ktor, aby ešte osobne súril jeho odsúde

nie, potom zlostný uradovaný Klimo, a iní
ku svedectvu potrební sedliaci.

Zastali všetci na stoličnom dome. Tam
bol farár zavrený v täžké okovy a uvržený
do žalára medzi zločincov. Títo sa veličili,

ho nazval korheľom. Bažal už dávno po
richtárstve, a mal v podozrení farára, že
on mu v tom činí prekážku. Nadštrknul

Oddych S.
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že majú medzi sebou duchovnu osobu, a sedliaci neukázali s ice lej jedovatosti, ba
tešili mlčanlivého, zatínajúceho zuby farára, bolo vidno žiaľ na jích lícach : ale vy
z části zo žartu, z časti z naozajnej spo- znali pod prísahou všetko, éo| hovoril pred
luútrpnosti. Mroč neodpovedal ani slova nimi Mroč.
na všetky jích otázky, lež vrhnul sa v kúte Tento sa držal pri tom zmužilo. Hľa
na slamu, a tam sedel s ovesenou hlavou, del na Kobzayho a Klímu s opovržením, a
dusiac v sebe zožierajúci ho nesmierny čo hovoril, to netajil. Osvedčil, že nastaly
žiaľ. pre Slovákov časy Nerónovské; on že rád zo-

Tu však trápenie netrvalo dlúho. Hr-jmre za pravdu, za nešíastný, kruté prenasle
delný rýchly súd zasednul ešte toho dná, dovaný národ, keď sa Maďarom páči, vrhnúi
hneď zpoludnia, pod predsedníctvom vy- medzi seba a najdávnejších obyvateľov zo
slaného z Pešte Taňayho a mal prácu snadnú. me neprestupitelný jarok krve mučedinŕckej.

Kobzay vyobrazil ešte ústne privede- A tak sa páčilo ovšem, nie Maďarom,
ného v okovách Mroča ako zradcu vlasti lež jích opiciam. Lebo medzi súdeami ani
na najvýš nebezpečného. Vyčítal mu do jednoho opravdivého Maďara nebolo, samí
očú register läžkých hriechov, že čítal no- toliko slovenskí a nemeckí renegáti. Pred
viny Štúrove; že písal verše slovenské do sednŕk Tanyay velel odstránil sa obžalova
kalendára Fejérpatakyho; že sa schodil so nemu i svedkom, potom vyložil vinu Mro
známými panslávmi; že čítal mikulášsku pe- čovu a navrhnul smrt. To prijali všetci
ticiu na snem; teraz že sediiákov vyvolal jednohlasne s tým, aby ešta dnes cigáň u
ku povstaniu proti krajne. Klimo sa usmie- skutočnil výrok provazom.
val pri truchlom výjavu zlostne. Ostatní (Dokončenie budúcne.)

([Dokončenie.)

(Z ľava vystúpi Mariška. Sredními dvermi vystúpia
Ippelberger, hostinský, Jano, Frico, 2 sluhovia s

paliciami. Z prava Róza. Napokon srednimi dvermi

Ippélb. (ide za Rózou hlavou krúti, obzrie saj,
Toto sa mi nijako nepáči. — Rhciza.'(odíde.).

Edv. Pane hostinský, povolajte všetkých
vašich hosíov v mojom mene, — dám ve
likú hostinu — tokajčiny zadovážte mi
koľko len možné; dnes nech celý svet v
tokajčine pláva.

vstúpi John.)

Edv. (kľačí pred Adelou).
Marina. Veľkomožná pani, čo je (o?
Ippelbeŕg (naraz s predošlou) Nezastrelil ju ?
Róza. Welch ein (ableau !

Hostinský (k sklepníkovi). Napred šuhajci!
vyprázdnite pivnicu.

Jano, Frico (a posluhovia odídu.)
John. (kročí k Edvardovi). Sir ?
Edv. (vstane). Ah — celá spoloénosí túná.

Dobre, veľmi dobre! Podte blízko, veľmi
blízko všetci; je tu zasnúbenie a bude
svadba.

Mariška (fňuká) Pani veľkomožná, ja od ú
žasu ani k sebe príšt nemôžem; či je ti)
ozaist všetko pravda ?

Adela (s ľahkým vzdychom a úsmechom). Ah
Všetci. Zasnúbenie ? svadba ? (Zvedavo tisknú

sa vopred.)
veru pravda! Daniio je, osudu svojmu
žiadon človek neujde. Vidíš, nepredarmo
Vystríhala si ma od toho 7-hó čísla. No
ľa, čo tá nebezpečná sedmina zapríčinila !

(Ukážfe na Édvarcla), Tú (iľa nesčastie moje
stelesnené stojí.

Marina. Ale Véd ste pevnú vôľu malý nc
vydaí sa viacej?

Adelá. Pravda; ešte pred hodinou bola to
pevná vôľa, ale teraz je úž ináč; lebo —

Hostinský. Teda nie vražda, nié smrí? (Od
hodia palice.)

Edv. Ano, zasnúbenie. (Chytí Adelu za ruku.)
Tu ľa mám sčastie, zúkolkúkol ukiazat
moju nevestu.

v
Všetci (udivení). Óo — čo?
Róza. Hrozný Gemájhhcit! Ippelberger!

jjóď, ja ti ódplišláíii. (V pravo preč.)

po Anro&xcKY.



Ad. (v objeme] Edvarda milostné pozrie mu do tvári)4

Marka (v úžasu zalomí ruliama).
Adela. Lebo už dávno žiadala som si (ruku

podá Edvardovi) naučií sa dobre po an
glicky.

John (s rozkročenými nohami nepohnute stojí; na
tvári akoby zcepeuelej vyrazená sprostosť s úsme
chom úžasu).

Edv. (Obcjmúc ju). A uvidíte, žc spokojné
budete s učiteľonrvašim.

Hostinský (mnie si ruky veľmi spokojne).
Podoľský.

Krátka ale veľmi poučná história

soslavená dľa listín vyňatých z archívov redakcii slovenských,

rateľa svojho. To isté prosím Vás ráčte vy
rídit aj ostatním sl. redakciám slovenským
v Budŕne. O nedlho Vám dopis pošlem. S
Bohom! Váš iskrenný ctiteľ

Oddych.
V Rodoľuboeh dňa 13-ho mája 1861.

Slávná Redakcia! Tuná posielam jeden do

píš do Vášho, t. j. vlastne nášho milého ča
sopisu. No sláva Bohu ! že sme sa raz už
dočkali slovenského časopisu. Pripojujem aj
predplatok 3 zl. od 19-ho marca do koncá
juniusa. Pre živého Boha Vás prosím, po
šlite mi všetky čísla, od prvého, aby mi ani
jedno nechybovalo. Bol bych nešťastný člo
vek !na veky, kebyeh úplné ročníky všet
kých časopisov slovenských nemal. Spolu
Vás pekne prosím pripojené básne oddajte
sl. redakcii Černokňažníka, aby jifeh uve
rejniť ráčila. Lebo veru budit treba ospa
lých a hromžiť na neotužených. Verím, žé
sa tie básne žiadaného učinku neminú. Sú
kus ostré, ale teraz tak písať treba. Len
do živého ! Budem Vám riadne dopisovať,
S Bohom. Váš nadšený ctiteľ

V R-ľuboch dňa 11. marca 1863. Vla
ni som sa dal u Vás zapísať za stáleho od
berateľa, a predsa od 1-ho januára noviny
nedostávam. Však peniaze pošlem. Na do
pisy teraz nemám času. S Bohom.

Bňa 14. novembra. Tot som bol v N.
tam som u pána N. pochytil Vaše noviny a
čítal toto: „Pánu J. S. R. M. v R. Ráčite
nám byt dlžen za noviny 15 zl. 50 kr. pro
síme o vyrovnanie dlhu tohoto.“ Nuž čo
Vám ufeéiem s Vašimi peniazmi? či čo? —

od štvrťroka nedostávam Vaše noviny; pre
čo mi jich neposielate? Ked ani toľko kre
ditu nemám u Vás, aby Ste mi za 2—3
roky noviny ná borg posielali, tak mi jich
už ani radšíe neposielajte. Predplatím na

„Krajana“. Len to ešte chybí, aby Ste od
berateľov novín e.vequovat dávali. Prajem
Vám mnoho štestia, Miloslavský.

V Rodoľuboeh dňa 12-ho februára,
1862. Prosím Vás pekne moje noviny ko-
Juvaly po celej dedine ! dal som ich každé
mu čítat, kto len chcel, aby reku náležíte
vyučinkovaly na všetkých triedach našeho
milého opusteného ľudu; sú teda celkom do

trhané, ba mnohé čísla mi aj chybia. Velice
Vás prosím, pošlite mi celý vlanejší roč
ník vašich novín, bo nechcem bez neho byt;
ak by ste ale už nemali úplné výtisky, za
opatrite mi jich um jeden Preis. Peniaze
Vám posla t nezameškám. Teraz predplatok
neposielam, bo nie som pri groši, ale mi —
velice vás prosím — pošlite všetky čísla od
1. januára, a zapíšte ma za stáleho odbe-

Oddych 5.
(Rozhovor v Rakoluboch r. 1864.)

N. A jaké noviny držíš Janko?
M. A nijaké. A bračok ved ti všetky

do hromady ani psa nestojá. Vo „Vedorno
siach“ ten večný Svelozor, a žiadon úvod
ný článok; v „Černokňažníkovi“ staré ane
kdoty,1 ktoré som ešte ako chlapec v Pal
k 'vičovom kalendári čítal; v „Slovčshosti“

Edv. Lebo , . . . ?

o nadšení odberateľskom.

Ján Slavomil Rodoľuh Miloslavský.

Oddych 3.

J. 8. R. Miloslavský.

Oddych 4.

Ján Slavomil Rodoľuh Miloslavský.

Oddych 2.



ptaré zaprášené haraburdy; v „Sokolovi“ ka- N. Amice vecí ten už ani nevychodí.
dejaké nezáživné pojednania ; slovom, všetko M. No ten sa mi ľúbi; aspoň zan pla
tu nič nestojí. Äledzi všetkými slovenskými tit netreba,
časopisami sa mi teraz najlepšie páči „národ- N. Ci tak ?

ni učiteľ“; ale aj ten mi už dávno nedošiel. Fr.

Už sa Poľskej odzvonilo, už na márach leží,
Už umiera krinolina ! Tak hlä ten svet beží.
Nebude viac na báloch jako besná skákal,
Noc po noci tu i tam výskal a hajdákaí.
Po fašangoch škaredá sreda jej nastáva.
Valcerom i čárdášom smutnú vále dáva.
Len čo si už počneme my úbohú stvory,
Keď už nebudeme mat viacej lej komory,
Kde sa dala ukrýval randavá košela,

Všetko sa mi vystúpilo i len v samej Bystrici,
Keď sa Olej s tárnym vozom pred Súmrakom zastavil,
Prázdnú miesto na dve siahy krinoline zochabil.
Keď som prišla do kostola, všetko sa pomykalo,
Aby mojej krinoline náležitú Česi dalo.
A na bále vo dva rady šubajci ma čakali,
„Sláva Magdaléne a jej krinoline! volali.
Ach a teraz je otázka, keď to moje chudú telo,
Jako ta síkorka z klietky, z krinoliny vyletelo,
Či sa niekto na mňa obzre, a či sa angažiruje,
Či ma len môj starodávny Peštalóci nezunuje.
Ach tá móda, lá bohyňa, celý svet opanovala,
A po veselom živote novú biedu nasnovala.
Ja som ver i v desiatich kytlách vždy plávala,
S krinolinou som jich osem zgazdovala.

A všelijaký defekt ubohúho tela.
Jako bubny tie šaty prichodí nám zkrátií.
Keď sa k tej tesnej móde musíme navrátil,
Alebo jich musíme pb ulici vláčil;
A to sa zas nebude každej ženskej páčil.
Tie nohy? — dve paličky; hlava? makovička ;

Ach čože si tu počne úbohá ženička? — A to obliekanie — če to za robota !

A to vyzliekanie, zase druhá psota.
Krinolina bola k službám vždy hotová,
I vo dne i noci, či stará či nová. —
Nože no, vy chlapi I zle ste mudrovali.
Keď ste ženy vaše takto zrabovali.
Veď sa vám dnes zajlrá za to odslúžime,
A kto z nás zvilazil skoro uvidíme !

Jako sa to posavád všetko nadúvalo.
Či stálo, či sedelo, a či tancovalo,
A teraz do hrbočky biedne sa shrnieme,
A sám Bôh vie, čoho sa ešte dožijeme.
Zvoňte zvony na vše strany, i len zvon stocentový;
Srdce sa nám žialom pukne, každý puls. žial obnoví,
Že my naše krinoliny už musíme pochoval.
A nás naším neskroteným závistníkom v posmech dal.
Včera som sa prechádzala jako páva nadurená,
A dnes so skľúčenou hlavou chodím plačom umorená.
Keď som pred tým v krinoline kráčala po ulici,

Tak hľa bude krinolina „už idem do hrobu“ spieval;
Nemá sa viac s krinolnou „Černokňažník“ zapodieval.

(Finiš coronat opus !)

Nik. A prečo nie radšej chudobných ?
Chruňo. Leko vedel, že tito by i tak ui-

v

Chruňo. Co je najchutnejšie ?

Nik. Vtip. čoho nedostali.

Pinč, kučma a Širák.

Pinč. Pod! Komín! (Otvára ústa.)
Kučma, Mhm!Pinč.\ Tvoji sedliaci museli znamenite pokro

či í vo vzdelanosti, ked už i maďarské no

viny čítajú.
Širák. (Odmáha sa a predsa leze.)

Širák. Len platia, nečítajú. (Vzdychne.)
V v v v o v

Far. Ci by si radšej posol do Ocistca ? či
do Pekla?

Paroh. Radšej do Pekla.
hatých farárov. Far. Nuž prečo?

Finiš crinolinae.

Chruňo a Nik.

Chruňo. A čo najnechutnejšie ?
Nik. Vtip nevtipný.

Pinč. Pod, Kučmo, budeš iní za podšívku.
Kučma. Ja? Teremtetle!

Chruňo. Budeš richtárom.
Pinč a Širák.

Farár a parobok.
Chruňo a Nik.

Chruňo. Biskup Paluday zložil velikú po
kladnicu ku napomoženiu oékodených bo

BOGIÄ.

Bozmluvy od drotára Fedora.



základe nejvviššého dnaliS dubna 1863. é.
5958 udeleného dowolená, — mocú milosti
wého uridená králowsko uhorskej mistodr
žitelskej radi na 6. prosinca tohože 1863
roku čis. 88468 widaného potwrdene su. W
Komárne, Tiskom bratow Siegler. 1864.“

Tento spis vyšiel nedávno zo tmy na svetlo.
Posudzoval ho v „Sokplovi“ netreba; najlepšie kri
tizuje sa sám pán Ignác Kucsera učiteľ (H by Nitre,
nasledujúcim svojim ozaist do archívu Černokňažní
ka patriacim poznamenánim; „Prekladatel prítomlej
oznamnej knižečki — Nittransko-Stoličnej Spori
telni — z uherskej rečí na Slovensku — z dú
lezitich príčin ne tak na doslovní preklad — ani
na Krásno-Mluvnost slovenskú, — jako na snad
nejšu zrozumitelnost, a pochopitelnost obecného

Paroh. Bo v Pekle všetko stále, v Očistci
ale všetko len prozatymné. A ja to ne

nenávidím, hods som sa už sám prozatým
ne narodil.

Pinč a širák,

Pinč. Zásluhy Slovanov a priazeň Maďarov.
Širák. Čo je täžšie ?

odpis. Jš'meíicctiua
, 3a y

6rit} ©ii&rej t)au> |ct>í moju
3cuu ujfíi fiflMo tieljtíiaíi ja &<m» jofc=
b« fpifowitc pri fmcfa moj fmotor ilíu=
cfya Stcfitn pafom Siu ilíuof;a Slcfnu
niicíjlow Stu ja í)ve tJJbiíU'fj jofmcto tu
fom (f) fríje fcam abifi fiijftof jircfu
priala obi gl mipteta bcícn 29 pre
Hromnicami.

ludu všemožnú usilownost winakladol — o wina
lozil. Upozorowánj prekladá tela.“

No nech ho leda len prekladá, to upozoro
wánj. Tej slávy mu istotne každý dopraje.

Vocabula slavica. Ten istý pán Kucsera

Ignácz vydal aj vocabularium. Na ukážku tu položíme
zo pár slov z neho:

náprednik
— Prasident.

nápredka = Vorschusx,.
130 sz. Jeleň másolat, az ezen va

ros jegyzôi hivatalánál lévo s bélyegte
len eredetivel hogy minclenben szórúl
szóra megegyez bizonyítja. Ujbányán
1864 évi Márt. 8-án.

penazosklad
— Bôrse.

protiznáčka =: Ilevers.
zavracaleľ — Girant, prečo už nie radšej Június?

Volné preklady. Akýsi nemecký furlák raz
lú výpoveď „sapiens ex fide vivit“ preložil, že „der
Gscheite lebt auf Kredit“. Podobným prekladom po
slúžil jednomu maďarsky neznajúcemu Slovákovi aj
istý maďarón. Ked pýtal sa ho totižto Slovák, čo
znamená na zástave nápis „Nógrád a kôzúgyért“,
odpovedal tento : „no brat n kus uder.“

České tclegrammy, Ako vôbec známo, v

Rakúzsku neslobodno telegrafoval iba nemecky ale- NclŠ6 porekadlá ÍH pi’axí.
bo francúzsky. Dvaja páni, jeden z Brna druhý z

Prostejova, ktorí dali si slovo, že prídu ku zábave Komu sa nelení tomu sa zelení hovoria Slo
na „Pazderni“, znajúc že rýcblopisuý úrad česské jícli váci a Šúrgôny do vačku pchá slovenské predplalky.
tclegrammy neprijme, písali si nasledovne: „Mon- Čo kto ľúbi to ho hubí, vzdychne si Slovák
sieur B. ä Prossnitz: frappe or tais! a ide spal.
Approche vaše teaips ne belie eau n’ a Dobrá psovi mucha, mudruje Slovák, a teší
passe dernier? Vile est, je u’ ait sot vaclie sa z0 zprávy Šiirgônya 5. 232, že sa školské vy
blase un“. Na tento telegramm dorazila nasledu- svellovania v slovenskej stolici ni aj v sloven
júca odpoveď; „Monsieni- P. á Briinn: A vue cť

-nc ([[aj môžu.
trou belie eau! Dais ť ému peau coit ! bol Kaša —mat naša, povedal Oravec a ukrojil
s aime oň mais genie, bol avez coutier.” s j jjus, OV senného chlebíka.
Kto zná francúzsky pravopis, suadiio precitá si takto:

I Súseďkina Klára, v noci šije vo dne pára,
„Pánu B. v Prostejove ! A proč Vás lani edal černokňažník, a „Hirnôk“ zase napísal je
nebelo na pazdern'e? Vite zc ncso Vas bla- (lcn dlhý 6Iánok o vyrovnaní otázky uhorskej,
zen. Odpoveď: „Pánu 1. v Brne. tru-

Q d nosa jalej nev idel, hovorili Myjavci, a
be o! Dele m pokoj Bol jsem u mc ženy, odstd m od atentu .
bola v kuté.“ Originály týchto telegramov na- čo sa doma uvarí nech sa doma zjie, pove
chodia sa u redakcii „Vosy“ v Brne.

daI p . junius a napisal svoje „zaslané.“
Slovenská Litera túra „Základné sta- Pravda je taká, akú páni spravia, povedal

nowi nittránsko stoličnej sporitelni, které na Kálnický Maco a fahnul na dereš.

v v

Širák. Oo vážiš ?

Pinč. Zásluhy Slovanov nemajú žiadnej vá
hy, ako vzduch.

Archív černokňažníka.

Hurthy Kovács Ferencz tszki jegyzô.
Ä. Sťctc jt’ontgšbetg.

KLEBETNICA.

Naše porekadlá, in praxi.



u „rovnoprávnosti“.)

PiŠta. Naše Národnie hospodárstvo jedine pri náležitom rozdelení práce zkvitnút
môže; iba tak budeme sčastní, spokojní.

R. Nuž a susedko, ako že vy to rozumiete, to náležité rozdelenie práce?
PiŠta. Ako? nuž tak, ty obstaráš tot s Janom múku, Michl navarí z nej knediel,

a ja j ich zjiem.

Za slobodu stojme, a za národnosti

kresliča.

q q m
q ras q

q q A
q

v

Vychádza Černokňažník dňa 7. a 2i, každého mesiaca.
Cena predplatná obnáša:

Na celý rok 3 zl. 20 kŕ. Na pol roka I zl. CO k r. Na štvrl roka 80 kr.

Odpovedný redaktor a vydavateľ; Vilém Pauliny-TÓth v Skalici fposlcdiiia pošta; O O d i n g.)

Rozhovor o nationalckoiiomii.

Rozlúštenie kreslice v č. 20.

Literná

PS I nie oA. V

V uhor. Skalici 1864. Tiskom Fr, X, Skartácia Synov.


