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TTDEfflÍK PRE HUMOR A BELLETRISTIKD.

Vychádza každý piatok._ Odpovedný redaktor a vydavateľ:
DoP isy a P redP latk y

Cena predplatná nlináša : sa na reilakciu poNielajú ;

Od junia do konca augusta . . 1 zl. 40 tr. Vilém Pauliny-TÓtll, nefrankované listy sa neprijímajú; — reklam&oio ale
„ „ ,, decembra . . . 3 „ 20 ,, , . ,, . , v , <no nezapecatená straniva neobdržaných čísiel nefrankova

'
” ” býva v pevnosti, na parádnom hrynku cis. 198. r v . , y J

,,
„ marca „ „ decembra . . . 4 „ — „

r 11 J ne na poctu dat volno.

Rozhovor v Dúbravke
pred rychtárovým domom.

Rychtdr (stojí v nedeľu popoludní pred domom to o vás roznesie, že s týra emissárom držíte — Veď sa vám už teraz dá menoval: „Jeho Jasnost
a zadumaný hladí pred seba). ako t 0 s vami bude ? pán Černokňažník !“ akoby dáky kráľ.

MedzipotóeJey (idúc z hornieho konca dediny Rychtdr. Másiar jím je otec, tomu mladému Rychtdr. Ej to už ver’ nie; bo jako som
zastaví sa a pozdravuje). Pán Boh daj štastia, pán pánkovi, to je pravda; ale oni mäsiarom nie sú, hovoril, my si budeme volit mladého pánka Do-

Irychtár!

ani myslím nebudú a o Rakúsko sa nestarajú. Jim hrobových. Oni tak pekne o Slovákoch hovoria,
Rycht. Pán Boh daj, pán veľkomožný! dal Pan Boh rozumu na veľa viac. Až len radost jako sa svedčí na slovenského ablegáta! To nám

Medzip. No čože ste taký zamyslený, rych- °°u * Bck 0 Slovákoch hovoril! Tak jako mi to už ani ten Černokňažník z hlavy nevezme,
tár ? Dúmate o tom zimnom jaré? Nedobré to vdeia > ked beta u nás bola, vykladali: nepočul (Mladý Dobrou medzitým prišiel a pozdravil

počasie hej? som to dosiaľ nikdy. Pristalo by jim ver’ zavi- rycbtára.)'

Rychtdr. Ver’ nedobré, pán veľkomožný!
CÍ ípánaJ Ale myS
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Ovocia toho roku nebude, a i jariny miestami ? í“ OT
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f
y panľ sol,-mladý pánko! (Usmieva sa.) Uz ja j.ch len

premrzly - a ja som si práve dumal, že by do-
k

.°
Dobronov za vicispana nedostanú. Ale nech tak volám ako tam u pana rechtora; tak m. to

bre bolo, kebych toho rolu. tak aspoň o tri mc-
51 ~
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f

eme ’ Jak
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pan Bf, da ’ ide lePsie od srdca

rice viac namlátil!
Zn0VU vollt na die,u ’ a P010”’ " ech SOm dobry ’ Dobroti. Milší mi je rychtárko, krátky po-

Mpri- Wn , „ . . tn „ v , ak si mladého pánka Dobronovych nevyvolíme! zdrav od srdca neŽIi dlhý a nie zo srdca. Však
, WMdzvp. Nuz a nacoze to, lychta. . Ved ]\ech si jim sú otec mäsiar alebo nie — ale mla- sme svo ;;i

taký poriadny gazda, jako ste vy, aj pri zlom dý pánko musia nám byt ablegátom ! Rychtdr Veď ie nravda mladv nánko- ai
j are obstojí. Vy bez toho v krčme málo utratíte. Medzip. No bystu Bohu rychtár! už vám i a som to tak akosi povedal priam' tot pánu veľ
ce'l v rok T kľčmľneviľet

P0I10S0Val ’ ľychtáia
[en

ten pansláv mozgy pomútil. Nataké balamuly komožnému. Ale to byc h pľedca nerád, keďby
„ 7 ’ v

by ste ani u Icika neprišiel! Nuz či neviete, že sme K, slobodu ztratili. Ja tak po mojom sprostom
Rychtar. Hej do krčmy uz ver nejdem, ak sa na diele o slobode hovorí a nie o Slovákoch. rozume raysIím že t0 už i epá ie s0 slobodou, neŽIi

len nemusím. Vypijem si pohár vína doma — a A to cely svet zná, že takí ľudia jako Dohroňov, jj ez ne j
myslím, že to tak lepšie. Aspoň človekovi hlavu tí naivetší nepriatelia slobody sú. Či ste neočul, ,, 7 . . ,,, . . , TT , , ;
nemúti, a napokon ho pre dlžoby z domu nevy- čo podobní ľudia v Čechách vyviedli ? Tam je po v '

ec a je ryc ai, a z en vi e
,

predajú. Ale rád bych veru tie 4 zlaté na toho slobode veta! Len sa vy tých ľudí držte — uvi- s e
.

pie Ca en 10zumný 0 ove a ze 81

Černokňažníka toho roku zvýšil! díte čo z vás bude ! Ako vám ten Černokňažník a e ’> e et-
,

Medzip. (hodí hnevíve hlavou). Kýho čerta — pískal bude : tak budete vy skákal musel! . , °,
* pie 0ze sa °j> e 0 s >

aj s černokňažníkom! Nuž či už i vám ten Čer- Rychtdr. A čože to v tých Čechách, pán
'^cl ai 0

„ ,

nokňažník hlavu múti? Veď som ver’ očul, rych- veľkomožný? Rychtár. Nuž keď tu hľa pán veľkomožný

tár, pekné veci na vás len tot. Idem práve hen Medzip. Nuž tam si vám dvaja ľudia, takí vrav 'li, že vraj takí ludia, jako oni, v Čechách

Iod

velkomožného pána Nerozumského, a tam ver’ jako ten váš Dohroňov, rozkazujú po celej lak- s l°bodu zabili. (Dychtivé cahá na odpoved.)
nedobre na vás! Jích Beta že vraj včera večer u mer krajine, čo oni povedia, celé Cechy na to: Dohrou (sa hnevíve obzerá na Medzípotockáho).
vás bola, a vy že ste vraj s tým naničhodným ra- „Amen.“ Koho oni rozkážu volil na diétu, toho Medzip. (zhurta). Nuž a či snáď nie? či
kúskyra emissárom jakési porady držal. Veľko- vám Česi amen zvolia, jako by ani nemali slobo- Palacký a Rieger nerozkazujú v Čechách ako da
možny pán Nerozumský veru sa hrozne zlostia, du zvolil koho jiného. —Len si vy s tým Černo- jakí diktátori? Či tam môže niekdo proti ním
Vraveli; „nuž či sa vraj i rychtár na také cesty kňažníkom držte: bude vám aj on predpisoval, a medzi Čechami len slovo povedal? (Hodí hlavou a

dáva?“ A neviem veru, neviem, rychtár! ak sa koho on predpíše, toho potom budete muset volit. odchádza domov.)



(Zdola dediny idú prísažní a bubeník, Eychtáro- V skutku — adressa znela mne. Ach ... a v siedmy rok po týchto udalostach
vému susedovi pre dlžoby dom predávat.) „No meine Herrn! — tu istotne rozlúštenie sa i služba minula , i svedkovia môjho sobášu sa

Rycktár (volá Bpbroíía.dnu). Nechže idú pro- pohádky leží; dovoľte —“ i ukloniac sa svedkom roztratili po svete Čistotné sú dakde v Morave),
sím ich, nemôžem to videí ako tomu môjmu sú- otvoril som balík. i pán Trúba zanechal hostinec ... i ja som sa
sedovi dom predávat idú. Ten človek Ukázala sa kniha a v knihe lístok, v ktorom odriekol romantiky a preberám sa v dediclve
všetko prepil. Hovoril som mu tolkoraz, že vyjde {0t0 napísané bolo: mojej ženy v knihe to Baróna Knigge : „Umgang
na mindžáre, ale nikdy neposlúchnul a teraz „Pane! Aby ste za dedictvom mojej sestry mit Menschen“ ... a čo je všetkému lomu príči
ho vypredajú. Milici veľmi nepachtil, vydávam vám ho hneď — na? — i pán Bach, i veľké árendy, nado všetko

Dohrou. Tu hla máte najlepší výklad na tie a t0 síce v podobe sem pripojenej knihy, ktorú ale „čierne a biele šaty!“
reči pána Medzipotockého. Súsed Otruba tiež my- yy istotne najlepšie potrebujete.— Arthur m. p.“
slel, že mu ubierate slobody, ked ste ho zdra- Otvorím knihu . .. „ach!“ — zkríknera tra
hoval, aby nepil. Neposlúchnul vás, a teraz po- glkomičným hlasom — „Umgang mit Menschen t-v _ • _
slúchne bubeň, keď ho z domu vyhodia. Tak je von garon Knigge!“

Ľ ° P 1 s J'
to vo svete: človek vždy musí poslúchal — alebo „Richtig!“ zvolali oba svedkovia. Zo Svätého Martina, dňa 9-ho iunia
dobrého priateľa, alebo nedobrého. Tak vám aj Každý si môže predstavil, ako mi kolo srdca 1861. (Dokončenie.) — Za predsedu shromažde-
Cesi dobrých svojich pnateľov poslúchajú:

c. bo , 0 . _ Ci sa smial, či plakal, či sa hneval - nia „árodnieho jednohlasne vyvolený bol Ján
preto me su slobodní a múdri ? Boh daj by i naši fii čo — sám som nevedel. — (Moji svedkovia Francisci, ktorý porady tieto vážne a tu i tu iSlováci svojich dobrých priateľov poslúchali. mi potomne povedali, že sa mi v tom okamihu dosl i búrlivé, skutočne so zvláštnou obozretno

,
Rycl'tar - T ° u/

;

1®n rozumiem, ze tak byt tvár smiala — a z očí perlily slzy.) stou a taktom viedol. Rázna známka pekných rečí
ma. Bo by ma sused ako dobrého priateľa po- „Na sobáš zvonia, na sobáš zvonia !“ kričal jeho na kvap povedaných, bola určitost a uprimsluchmi, nevyhodili by ho dneska z domu Ale húf pred domom, ktorý nás bol z hostinca do- nos t; „áš „Janko“ pretvarovania a tak zvané
ten Cernoknazmk bude nám Slovákom dobrým prevádzal. finti diplomatické nezná; tvár jeho milá a pekná
priateľom t Skutočne! nedočkavý Korunka dal už k so-

j e kniha otvorená, ktorej náslov, heslo, obsah,
Dohrou. Na to vám dam slovo Rychtárko. bášu vyzváňal — a mladej nevesty nebolo. a iph a i omega je: život a blaho národa slo-
Rychtor (ide do truhly a vytalmje vrecko s pe- „Pekne sme !“ zhomral som zúfale a prial slovenského,

mazmi), i a J1C 1 slovo m ady panio tu la z., som s j ten báječný kepeň, do ktorého keď sa člo- Najdrámatičnejší výjav shromaždenia tohto
nech ich poslu tomu Černokňažníkovi a nech mu yek zayini y okamžení sa , am nachodí kde si bol keďHurban o solidárnosti národov uhorských
p.su aby nam bo dobrým priateľom - a potom gám zažiada- vrayiac g kou nad,;enostou krivdy a nere
nech trebárs i rozkazuie, my ho uposluchneme. . , „ , , „ , , .. r , .r , , / , „

DohroH. Nech vás pán Poh živí Rychtárko,
Ja \om

i
sl ale * iadal asP°« na tlsíc ad stl udom

!
z
5.fskym Pod Fa~ egyptským,

a buďte vždy tak bodným Slovákom! svadobného domu. pretrpene lícil a národ slovensky s izraelským

Dychti. Ej to už ak pán Boh dá budem, a Vtom sa ale otvorily bočné dvere - i vstú- P ° rTJľ ľľľ'' Tďľk
môj Janko musí tiež ním byt. Ale keď tomu Čer- pila bľadým svetlom zorničky v tvári zaliata, v noveho

]
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en poslední piostnedo
nokňažníkovi písat budú, nech mu odpíšu: že bielom talári cherubov utešene zavinutá, v čie.- prpt, dals.m nat.skom legality a nadvlády spo

jestli nám chce byt dobrým priateľom, nech sa i nom smútku oblečenou tetkou sprevádzaná Milica J”.?™!, ,
* t. 'ia 0 aAneU d obre vediac jav

on o to postará, aby nám na hudúcej diete oni - podala mi snehobielu rúčku - i vznášala sa hlboký bôl a z.aľ vynútil návrh tento, predcaj s

boli ablegátom mladý pánko! vedľa môjho boku do chrámu. res.gnaciou na jeho oceltvar. jasne vyrazenou
n 7 v r. . ť _ ... , „ .. „ ir „ , v. . , „ , , , odpovedal, ze on národ svoj miluje, ale vlast
Dobrou. O tom potom Rychtárko. Zatiaľ s Ked som z chyži kracal, obzrel som sa -

dca nikdy nezanechá _ a že keďby i
Bohom! (Odchádzajúc vraví) Co nebolo, môže byt. Dve čierne oc, ohnive jako rozpálené uhlíky, ďa iej ešte trvat mala tá doterajšia politikautiskoleraz nech len z.je Cernoknazmk! sprevadzaly ma - oc, Louisy. yania náfoda nášho . bude ga

J

zaň
l

bií a zastane
Janko Dusarov. „Koniec románu — nastáva próza, próza miesto svoje.

života!“ vzdýchol som po sobáši — sprevádzajúc Najbúrlivejší výjav bol, keď Plošic obežník
Milieu k hostincu, pred ktorým už pár vozov, p dn a Radvanského spomenul. — Jestli sa nemý

p. , . j v
.

m °j u rodinu dopravivších, stálo. Jim, vo Viedeňskom Belvedéri som videl podá-V/ieillt3 d Oleií? Saiy. J nasledovala velikánska hostina. — Pán rený obraz — mordovanie detí židovských za

Humo- smutnoreska od Hladovanského. Trúba sa dosvedčil hodným jeho vychýrenému Herodesa kráľa — predstavujúci. Kdo na ten oh
hostiteľskému menu. — Múdre rátal; — nie 12, raz pozre, stŕpne nad hrúzou výjavov tých verne

(Dokončenie.) a le do 24 osôb hodoyníkov sa shromaždilo. — zpredmetnených. Vidno tam žoldnierov kráľov-
A ticho, hlucho bolo v svadobnom dome — Incognito mojej svadby sa neudržalo, čo som ských, čo za lichý dzveng plachú zlatého, na

jako v príbytku kde mŕtvola leží. veľmi ľutoval. Vína výborné dľa chuti — každý prsách matiek zúfalých trýznia a mordujú kvet
Ja som v mrazivom tušení veci nasledoval toast rečou sladký a dvorný — dotkýňal sa horko života jejich — nemluvniatka nevinné; vidno ro

majúcich moje vnútrnosti obliekal v pancier ne- a nezdvorilé môjho vačku. — Prial som si mlyn- dičov s bolestou hlbokou, prsárai žiaľom roz
ciledlnosti. čok, čo dukáty mele — alebo aspoň kreditu.— kmásanými; vidno tváre, jimž z tabu každého

Mojím svedkom drkotaly zuby — neviem či Mlynčok sa neukazoval; škoda bájočných časov; hrozná kypí trpkost, že Boh-rastite!’, krivdy a

následkom mokrého povetria, či v bázni nejistoty —takýto deus ex machina teraz ani v muzeumoch neprávosti takéto trpí; vidno obličaje zúfalostou
budúcich vecí. nieto, nieto žeby sa v hocktorom hostici zjavil. horiace, vidno pery kliatbou hroziace a o pomstu

„Oholí, tažký to únos!“ zamrmlal som sám „Eli, sprobujem s kreditom!“ dodával som volajúce; vidno čelá odhodlané žit a bit sa za
v sebe i vstúpili sme dnu. si chuti, a po skončenom obede pozval som pána nemluvniatko nevinné do vzdychu poslednieho. —

Nejináče som sa nazdal, ako že vážna posla- Trúbu na bok. Keď som po reči Plošinovej po tvárach shromaž
va Arthura s výrokom kľatby nám vstup do chyži „Pane! ja som vo veľkej nesnazi...“ denia pozrel, obraz tento mi na paraät prišiel a

zamezí. „Ach ach! prosím čože rozkážu? či snáď zdalo sa mi, že zase predo mnou mám tie zúfalé,
Nesialo sa — chyža bola prázna, zrkadlo málo vína? či sa bude asnaď páčit šampaner ? trpkosti plné a hroziace obličaje utisknulého ľudu

flórom zatiahnuté, obrazy naopak k stenám obrá- mám dobrý, naozajšuý, opravdivý francúzsky.“ izraelského, jehož života prvému nemluvniatku,
tené — a na stole jeden veľký, hrubý zapečatený „Ďakujem ... nie ! dostnámje, ale—“ sjezdu to Svato-Martinskému , ruka hrozí zka
list v podobe emballovanej knihy. „Ci hodlajú tu nocoval? ach skutočne, zonosná. —

Ja a moji svedkovia pozreli sme si v oči. tam von sa veľmi cedi — hneď rozkážem večeru.“ Najutešenejší výjav bol, keď hlavní župan
Skoda že nebolo maliara — perse v mánie- „Nie, prosím nie! pôjdeme my v slote — barón Šimon Révay na reč Závodníkovu odpove

ru Hogarthovom — aby smutnosmiešny výraz na- ale — —“ dajúc vyznal, že jeho> ani snem, ani vrchnost
šich tvár bol zvečnil. „Ľutujem, že sa tak ponáhľajú .... ostatne žiadna do Martina nevyslala, ale že jedine citom

„Mein lieber Hladovansky, hier schaut es jim azdaj dačo chybí ?“ srdca svojho nuknutý, z vlastnej vôli dobrej sem

traurig und schlecht aus !“ prerieknul na ostatok „Áno , pane! — vzdýchnul som ztažka — prišiel, aby i on jako Slovák na poradách národa
jeden z mojich svedkov uštipačným hlasom. (Bol chybujú mi — peniaze...“ svojho, činnú brat mohol účast. — Týchto pár
to jeden úd civilisátorskej spoločnosti, — ináčej Pán hostinský otvoril ústa a meral ma od slov od nás z úst muža rodom, úradom, vzdela
znamenitá chlapina.) päty do hlavy. nostou a rázom tak vysokopostaveného ešte nikdy

Ja som mrdnul plecom, jako zatvrdilý hrie- „Hm, hra! loje skutočne veľká chyba!“ — neslýchaných, teraz ale vskutku od srdca k srd
šnik keď mu sentenciu čítajú. zmrmlal na ostatok. cu vravených, do blaženého vytrženia priviedlo

Druhý svedok — takže civilisátor — sa „Už je darmo! dočkal musia ... veľmi som sjezd celý, ktorý miláčkovi svojmu vyzdvižením
medzitým zblížil k stolu, nahnul sa nad zapeéa- sa vytrovil —jako vidia vydávam si ženu, a ona a nosením vysokoctenej osoby jeho a hromovitým
tený balík a zkríknul: mňa žení, jedným slovom: obidvaja nemáme nič!“ „Sláva“ a „Sláva“ odpovedal. — Tak hla pár slov

„Es ist an Sie adressirt, Herr Bräuligam!“ I poľutoval nás pán Trúba a dočkal kým sme dobrotivých a prajných na ľud náš hlbokocitný
a podal mi vítazne na štyri palce hrubý list. ho z prvej angarii mojej novej služby nevyplatili, pôsobí; najvýrečnejší to dôkaz jeho dobroty, ale



spolu i jeho opustenosti. Oj vie si on vážil oprav- Trančír v Šidline auf mein Anrathen tak dúrazne Gorčalcov, polský Gôrgey.
divé priateľstvo a vie ocenil dobrodinstvo každé, auftretovat ráčil. Bolo to sehr zweckmässig dňa Gorgey, uhorský Gorčakov.
Počujte to Vy páni, rodom a úradmi vysokopo- H-ho junia toho pána Klesá kroze drábov mest- Grácie tri, sloboda, ústavnost, rovnoprávnosť
stavení, čujte Vy statkári, šlächticia, hodnostári, ských pred seba povolal, aby sa rechtfertigoval: Gradns ad Parnassum, Básne Óorda Pejkó.
biskupovia! Počujte hlas ľudu Vášho, vyslyšte jako sa bez vedomia p. Burgermeistra do Martina Grammatika, odporúčamepánaViktorínovu.
túžby jeho sväté, priznajte sa k nemu a on zbož- íst a tam toho Landesverräthera H počúval Gravamen, hrach na stenu hádzal.
ňovat bude Vás. — opovážil, ktorý i pánu Pletkovi 300 zlatých sľu- Griseita, osôbka ľahká.

Ja neverím, žeby na tom shroraaždení jeden boval, aby ho proti krajine zakúpil.— Lieber Gros, vec velice užitočná; spojivo vecí roz
človek bol, ktorý by s výsledkom porád našich Collega, nech len účinkujú, aby trenice takéto dielných.
dokonále spokojný nebol býval. Ja som aspoň čo najliep unterstutzované boly, lebo zvady ná- Guardian, osoba vážna,
samé jasné, spokojné a usmievavé tváre videl, rodnoslné zoslabia národy, a slabosi jich je sila Guerilla národnia, predmety eposov.
Radost táto všeobecná dňa 6-ho večer i v impro- naša; jednota jich ale by bol náš pád, naša zka- Gymnásium národnie, predmety satýr.
visovanom plese význam svoj dostala. Vo dvo- za. Audi aus Nagy-Rôcze som znamenité zprávy
rane veľkého hostinca sa pri obzivujúcich hlasoch dostal: Nandrássyho zo senálorstva a Stefančoka
husiel nášho Pitú výtečného s neobyčajnou tan- z výboru vyboksirovali preto, že v Martine boli. afrfca ,

čilo chutou, ktorá nie len mladých, ale i starých Oh pán Brat! tí Revúčania sú celkom unsere
pánov do odzemku a čárdaša zachvátila. Mimo Leut, sú to tam páni zum kiissen. Ja som aj tuná /
dvorany všetky chyže jako nabité boly hostami, v Rojnici znamenite agitoval. Hi bi! však o tom

všelijak sa zabávajúcimi. Tam sa z jednej izby Kurrense len počuli dač ? Im Vertrauen gesagt WaZSjiftv í'i
rozpravy a slová radosti starých, dávno nevide- — bol to môj Einfluss. Aj toast jeden som kom-
ných vrstovníkov, z druhej spev náš a prípitky ponoval, ktorý u Rakov velké furóre robil. Ich
vzbudzujúce ozývaly, a v tretej pán Kysel urobil sag ihnen, herrlich to ide, o nedlho si už vo \/ :

stán svoj a prednáškami svojmi komickými olej vlasoch budú — budú sa bit, klbčit a my s kor
lial na oheň veselosti všeobecnej. — Aleja i to báčom potom zase súdil budeme tých Čerta

ntesoy M Teda je Turecko e šte vždy ten nemocný muž?
neverím, žeby na shroraaždení tom jeden človek nezbedných. Sub Rosa jim poviem, ze Trnavská R y -

t _án hrat „ Rn ,. vip ,i nki .. ľ hi.de
bol, ktorý by v citoch svojho rodoľubstva a obe- demonštrácia i mňa bei Hundert Gulden stojí! Ale M N . . ľ .
.

’ J JJ ,. 0 M. JMuz a ci si ostatnie velmocnosti nepnpustajutovavosti znovu povzbudený a posilnený nebol co človek všetko neurobí tur das Gememwohl f
k sľ(j cu gtav

-
e j

býval, lebo tuná nie len pusté počul slová, ale i Nedalo sa to ináč previest; my lepšie sraýšľaiúci v „
‘ J „ ' ,

i •> . -j r
ť

. i
ť

r> v » i • ,, , v ť ť J J , K. Ba hej. Rus a Francúz na smutnom stave jeskutky rodomilne videt mohol. Dna 7-ho junia sme sa poskladal museli a tak sme najali zo par j lo vej|ul jJ[ j g ( r0 -.'|
totižto v hostinci pri obede, mnohými peknými liberalistov trnavských, ktorým sa potom die

‘ ’

zdravicámi sprevádzanom, vstane jeden muž s weitere Ausfiihrung tej komédie prenechala. Tak
tvárou peknou, jasnou, zdravie tela i ducha do- treba tým Slovákom, prečo s Maďarmi držia a M. čo myslia pán brat, čo za odpoveď dá naša
statočne svedčiacou, — vstane muž jeden, jehož nie s nami? Nech sa naučia móres — my sa od krajna na daňovú otázku?
žiaľ sa len zo žiaľov národa a jehož dobrá vôľa sa nich nemáme čo učit; ja som v ohľade tomto K. Ja tak myslím, že s ňou dlžná zostane.
len z dobrej vôli národa rodieva, vstane s pohá- celkom mienky pána Durabergera a hovorím, že M. Teda i oni veria, žeby krajna dlžná zostala
rom v ruke a pripíja — ale komu? — Po- sa od tých, u ktorých slnce osvety našej nikdy s odpoveďou?
čujme slová jeho :- „Bratia drahí! Pevne verím, nevychodí, zhola nič učit nebudeme. — Gotl K. S odpoveďou nie, ale s daňou,
že dva dni tieto počiatkom budú nášho národnieho befohlen. Dr. Lesebuch.
jestvovania a života nového; pevne verím, že
dva dm tieto, pokým len jeden Slovák na svete černokňažníkov Slovník náučný. Historické dátky
bude, žiadna búra, žiaden zvrat osudov z pamäti
národa nevymaže. Jak sa štastným cítim nad vý- Gaeta, labutí spev. O slobode ústavnosti a rovnoprávnosti r. 1801.
sledkami dňov týchto — verte mi bratia drahí — Galantéria, voľakomu kabát oprášil a pri V jednej číročistej maďarskej stolici, v kto
vyslovit nemôžem. Zmyzlo z ňader mojich trýz- tom ručník ukrast.

rej úrady vlády predošlej až vo februári bež. r.
niace ma dosiaľ obávanie každé o nejistote zdaru Galéria, uhcna háveď, učňovia, trógeri, úradoval' prestaly, v ochodzi kde je reč ľudu vý
veci našej svätej a na miesto obávania si za tieto ľrákeri; slovom; verejná mienka v Medzopotamii. lugne re6 maďarská, jistý verný surculus systému
dva dni spokojnost a nádej lepšia, hniezdo blaha Gallia, bohyňa slobody v okovách.

bachovského, aby sa obecenstvu tamošnému za
v mojich ustlala prsách; — ja bratia! teraz nie Galopp, tanec casoducha; kdo sa mu oproti fatinkova i 5 proti obyčaji systému vtedajšieho po
len nádej lepších časov mám, ale už i verím postaví, toho poslápe zadlávi. obcach nasledujúci obežník v reči ľudu rozposlal.

Iv národ môj! Lebo keď sa raz národ troj- Garantia slobody, vidzGalopp. My obežník tento z hodnovernej ruky prijmúc v
millionovy, kroze početnú — z toho milého ľudu Garda narodma, povesí zastarala. ňom ani m nepremieňame, a len za odpuštenie
nášho pošlú — intelligenciu svoju verejne tak Ganbaldi, moravsky tanec: strasak. Beda že ho pce úzkos i pr iestoru i poslovenvážne a tak odhodlane ozve ten zahynút ne- tomu, koho don pociytia. v

en ý p 0^a j nemôžeme, pevne veriac, že mu naše
môže a jeho určenie byt musí život, dej a sláva.

, Gas, Osveta novomodniu; totožné .s madar-
t< obeceilstvo — i bez prekladu — veľmi ľah-

Aby sa ale pekné základy lepšej budúcnosti našej skym „gaz.
1

, ko porozumie.v Sv. Martine položené doplnily, aby sme — Gehenna, za 90 millionov vystavený palác Adressa; Az Vardani jarasch k. k. zolga
jestli prosby naše spravodlivé stanú sa asnaď hla- pána Mostara, v ktorom on pána Potockého biró az kezsegi Elleljaroknak. — Currentirung:
som volajúceho na púšti — potomkom naším ocakava.

„ Dudomasomra eset hogy az jarasomban nimelik
aspoň jednu pamiatku dňa tohoto zanechali a na- Gelovstvo, Trnavské vydobytky*} CErrun- kezsegbe ezen nap0gba kulenfele foradalmos tár
pokon aby radost a spokojnost moja dokonalá a genschaften) od 8-ho junia 1861.

sagásoknag kuvetei mutatkoznyi foltak; es oljan
úplná bola, navrhujem otvorenia podpisov obet- Oemma, čistota srdca.

kuveteg kezensegesen az alászázas kezsegeket
nych k založeniu túžobne očakávanej Matici slo- General, popelavy kabat a nad ním pero mindenfele alajrásókra rabezelnek j hanem min
venskej a ja sám podpisujem na ňu 1000 zelene.

gyár
.
g hátbaverik . bogy tebát az Distriktunkba

Hromovité „Sláva“ pri jasaní husiel Pílových Generalbass, repraesentacia ludu.
ugy az egyes kezsegekben lillyenek, kik az ne

bola odpoveď na peknú a obsahoplnú reč staré zelezo.
v punket es lakosakungat tálan az ô bezedeikvel es

brata nášho Janka Cipkayho. Ja išiel som na bok, Genoveva, žena, ktorú muz jej pred stvrt
egdretekvel mindenfele alajrasokra moralisch rá

abych olovcom slová priateľa môjho pre „Černo-
spletím do hôr zahnal = národ slovenský. húznának, az kezsegekbul kiszáratathasanag —

kňažníka“ stenografoval, a asi o tri minutý do Germániá, jednota a jednoduchost obleku sz jkoruan m ekhagya tig az alászazas felsobsegek
dvorany sa vrátac — čo vidím? Hárok papieru

1 etie ina
- , nek ilj revoltantokra szorgalmatosan odanéznyi

podpisarai zaplnený, ktoré Matici slovenskej asi Germanizácia, lav.ia absolutismu, ktorú es az j|:en rajtakapálás eseteben, melyik az népet
5000 zlatých zaujištujú. kazdy väts. príval z miesta vysolí. az alajrásókra megzólitana, mingyár megfognyi

Toto bola záverka shromaždenia národnieho, k ..
Glbraliar> ,lllIavn y nepnatel kanalu Suez-

me&ko teznyi és az a láb irotnak oda fezetnyi.
ktorú nám ešte bratia naši od Vltavy úprimným

S tíl
°p. - Ha aszonban mar talan falamelik kezsegek

— v telegramme poslanom — pozdravením osla- A,^
aS

.’ ,
Sl ltľJ' . „ , ben mektortent volna, hogy mar ilenfele kuvetek

dili, a hľa „zdar Buh“jejich do Martina privolá-
G<xcis, ms °2 0: yi o budúceho redak- az 0 i aj rásokra mindenfele magyar-aufwiegle

vané, skutočne dostalo tuná vyplnenia svoje cel-
l ° ra Cakanych novín.“ rischos Gesuchokra, az lakosákot mekszolitotág

kovité. V. Podolsliy. n
°
1

ria
’,

a
ľ,

a
’.. T ™ , folna; — mekhagyom es minden egyes falubirot3 Golgaiha glorn: Rojnica, Trnava, Trúd- ég Notart verantw01.Uich Csinalom hogy nekem

Z Lojnící, I7-ho junia 1861. — Lieber ne a t- d ‘ 48 orra alatt, iljen revoltantokat nevezetesen
Herr Collega! Poslední jejich list som dostal a •) N . B. Na Žiaroch je také echo, ho poslednie tri feljelentenyi el ne mulasztason. Várdán Januar
veimi som sa erfreuoval, ze pán veľkomožný sillahy znamenite opakuje. Sadzač. 29. 1861. Karí v. Freudhofer m. p. Stuhlrichter.



Najnovší opis mesta Drnavy.
(Vidz ;

F. A. Brockhaus Conversations-Lexioon, diel XY-ty strana 275.)

Drnava je staré kráľovské slobodné mesto pri rieke podobného mena a pri železnici konskej. Má 8000 z vätša slovenských obyvateľov a da
koľko ľudí, ktorí sa za reč svoju nehanbia. Má mesto toto ústavy rozličné, školy vysoké a nízke, má ono nie len nemocnicu, ale i blázinec. Obyva
teľstvo Drnavy sa živí orbou, priemyslom, remeslami a kupectvom — a vo veľmi velikom chýre stojí obzvlášte pre svoju slobodomyseľnost a svoje

dobré mravy.

HÁDKY.
v

1. Číslovka. 3. Rébus. 5. Latinky.
Od Mladena. Od Amálii L a u n e r. Sdeľuje Bartolomej Demovic.

12345

ve(^a l*) — 2. Na jakých trúbach cigáni brat nevedia?
654715 Na mnepilne tlčú, kým železo páli. 4 Literné rebuse 3. Jaké dary sú človeku po cudzom be
128 Som dačo bez citu, života, slobody;

' '
žiacemu nemilé ?

12345678Sviatokprenábožnékrest.národy. Od Antola Cernok. Ktoré raky sú najlepšie ?
tT r\ č č Č l l 5. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel?

2. Rátanka. 11.0 č A Í I ä t 9í 6. Kdo sa neteší spaseniu ?

Sdeľuje Pavel Križko. č č č 7. Cojeten, ktorý je prvý v krajine ?

Pätnásti tovaryšia vypili za lurák piva 111 f'i HR ?° í e v noc ' na ces*e

a každý z nich jednako platil. — Po čom K K K I j I ľR 9
’

Čo je pod perinou ?

teda jeden každý z nich platil? 10. Kedy najviac dier do neba?

Rozlúštenie v 18-tom čísle podáme. — Odmena za prvé dokonalé rozlúštenie všetkých hádok; Dva diele Lumíra 1857.

Rozlúštenia hádok v čísle 14-om:
1. Surovina. —• 2. Kollárová slávy dcéra sú výborné spevy. — 3. Potreba i zákon ruší. — 4. Potrava, zákaz, potecha, trio, šesták, nádeja.

— 5. A. Mních, läd, orech, neznámy; B. litera ž. — 6. Litera B.

Mená p. t. pp. rozlúštiteľov;
Panička Amália Kašovič (dostala odmenu: „Uhry od r. 1444 — 1460), p. Michal Kvazivero, p. Jozef Kohút, panička Amalia Launer, p. Vik

tor Sasinek, p. Daniel Semian, p. Daniel Neumann, p. Branko Rovinov, p. Rud. Vil. Uvira, p. Adolf Guttwill. p. Karol Ruppeldt, p. Štefan Boleman,
p. Martin Veselovsky, p. Honor. Bohm, p. Pavel Karenovič, p. G. A. Šefranka, p. Jozef Straka.

V Budíne, 1861. Tiskom Martina Bagó.


