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Vychádza každý piatok._ Odpovedný redaktor a vydavateľ:
Do P isY a PredP lalkY

Cena predplatná obnása : sa na redakciu posielajú ;

OJ junia do konca augusta . . 1 zl. 40 kr. Vilém Pa/U.lÍny-TÓth, nefrankované listy sa neprijímajú; — reklamácie ale
„ „ „ „ decembra . . . 5í „ 20 , „ .. ' ,, , , v , , no nezapeoatené slraniva neobdržaných čísiel nefrankova

* býva v pevnosti, na parádnom hrynku cis. 198. 1
v, , y

J
„

„ marca „ „ decembra . . . 4 „ — „
r 11 J ne na poctu dat volno.
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Z maďarského dl'a Pctiifi Sándora.

— — — — Prečo ma búrite ? Že chudera hneď zdochla od neho. A či viete, čo to v jazyku znamená ľudskom
Berte sa mi z tato! Ha ha ha! — Keď prepielka spieva: poďpurutt?
Vo veľkej som práci. Ponáhľam sa. Hja darmo je, tak pochodí každý To znamená, chráň sa ženy! Lebo každé
Bič ja plelem, bič plamenný z lúči slnca, Čo človeku dobročiní. Čo je človek? Chlapov vábi ku sebe žensko,
S ktorým svet ten šibat budem! Vravia, že je koreŕfkveta, Jako rieky to more hlboké;
Lud zastoná a ja sa rozchechcem Ktorý tam hor’ v nebi kvitne. Prečo? aby jich pohltnút mohlo.
Jak on sa chichotal ked som ja stonával, Avšak toto pravda není. Pekné stvora je to stvora ženské,
Ha ha ha! — Kvet je človek, jehož koreň ale Pekné ale nebezpečné;
Bo taký je život. Stonerae a smejeme sa. Tam doľ leží v tom pekle najvrelšom. V zlatom pohári nápoj jedovatý.
Ale smrt — tá vraví; čitt! Mňa tomuto jistý raudrec učil, Oh ja pil som ta lásko opojná !

Raz som už i ja bol zomrel. Čo veľký bol blázon, lebo hladom zomrel. Jedna kvapečka sladšia je z teba ,

Jedu mi naliali tí do vody, Prečo nekradnul ? Prečo nezbíjal ? Nežli more medu najsladšieho;
Čo moje mi vypili víno. Ha ha ha! — Lež zkazonosnejšia kvapka jediná,
A čo urobili vrahovia moji? Lež čo sa ja chechcem, jako blázon; Nežli more jedu najhoršieho.
— Keď som už vystretý ležal: Veď plakal by sa mi svedčilo, ' Či ste videli už tu oboru mora,
Obklopili ma a nariekali. Hej, plakal nad sveta zlostami. Keď mrak divý po ňom brázdy ore
Rád by som bol hor’ vyskočil Aj Boh sám už okom oblúkovým A seje doň smrti semeno ?
A jím nose poodhrýzal. Často plače, že svet stvoril tento. Videli ste mrákavu romoniacu,
Lež neskočím! myslel som si, Avšak čo prospejú neba slzy? Toho barnavého sedliaka,
Nech majú nose a nech voňajú Padnú na zem, na tú zem ohyzdnú, Co bleskovým šermuje stikom ? 2

)
Ked hnil budem, aby sa lak podusili. Kde jich človek iba nohou šlápe, Ha ha ha! —
Ha ha ha

!

— A čo je z nich ? Zo sĺz božích ? ... . blato. Ovocie keď dozreje : padá zo stromu.
A kde ma pochovali? V Afrike. Ha ha ha! — Zralé ovocie si ty zem, ty padnút musíš.
To hľa štastie bolo moje, Oh nebe, oh nebe, ty šedivý Čakal budem ešte do zajtroku;
Bo hiena jedna pažravá Voják vyslúžený! A keď ani zajtra ešte deň nebude súdny:
Z hrobu ma môjho vyhrabala. Slnce ti je záslužkou 1

) na prsách Prekopem sa do srediska zeme,
Zver tá divá jediným mi bola dobrodincom. A mračno ti je satou otrhanou. Naplním srdce jej prachom pušným
A ja ? Aj tú oklamal som. Hm, tak hľa starého prepustia vojáka, A svet celý do povetria strelím,
Ona stehno moje sožrat chcela; Odmenou mu je za služby dlhoké Ha ha ha! —
Lež ja moje podal som jej srdce. Záslužka medenná a háby ošarpané, P- Paulíny.

V———————

Ha ka ‘ —
O Záslužka= medallia. — 2) Stík = odka, bsztok.



Lesebuchoch jako v hnilých hruškách ! Conse- páni rechtorka naša synáčka porodila a poneváč
Prednášky V Školách tureckých. quenter: nech žije sloboda! pán rechtor Ostraticky za pánom farárom ostat

J „ _ 7 , nechcel, synovi novorodzenému dal meno Sep
1. Prednáška: o ústave. 3. Prednášku: o rovnoprávnosti. lG mber October. Teraz už celé mesto s na

(Yýíah z maďarského týdennika „Boháč. <-
) (Yýtah z denníka Černokňažníkovho.) pnutOStOU čeká, Či zvonára Medzipotockého naro-

Doktor juris Martin. Nuž deti moje, či viete čo Doktor: Jozef*! povedz mi čo je to tá rovno- ďit sa majúci syn, na ozaj meno November
je to ústava ? právnosí. December dostane.

Chlapci. Nevieme, nevieme! Jozef. Keď všetke národy majú rovnaké práva. Abraham Blahovolský.
Doktor. No keď neviete, leda vám ani nepoviem. Doktor. Pessime! Nie národy, lež ľudia;
Chlapci (myslia za chvílu a potom kričia:) Vie- qui bene distingvit, bene docet. Na príklad

me, vieme! bola by to rovnoprávnost, keby si ty vo Viedni Odpoveď.
Doktor. No keď viete, leda mi netreba hovoril. na mestskom dome k ľudu shromaždenému po jjji0 prekvapil ma list Tvoj, Sestra milá!
Chlapci (jedni kričia;) Vieme! (druhí kričia:) slovensky vravel? Bo v nom duša čistá , duch zbudený vlaje

Nevieme Jozef. Veď som nie somár. A každá literka sta by hovorila
Doktor. Nuz teda ti, ktorí vedia, nech povedia Doktor. Jaceas! Ba si osol! Lebo to je oprav— Jaky zdar pisárka snáham rodu praje.

tým, čo nevedia. divá rovnoprávnost, že i vo Viedni môžeš po oj teraz už verím, že svitne den blaha
Chlapci, (Mlčia, hladiac jako to teliatko na nove slovensky vravel! j pre rod náš milý, národ ubiedený,

vráta.) v
Janko. A keď ho vysmejú? Bo krása, nevinnost — ver mi Sestra drahá —

Doktor. Poneváč dľa zdania môjho predcaj ešte Doktor. To je jeho vec; nech mlčí keď nechce Mnohého divocha v priateľa premení.
neviete, čo je to za zviera tá ústava čili tak re- byt vysmiatym, alebo nech tak vraví, aby ho y, Podolský.
čená konštitúcia, teda vedzte, že jeho svrcho- nevysraiali. A už synkovci! o takej rovno-
vanosí, mocný padišát, národom svojim najslo- právnosti, o jakej daktorí úrady a rády hľada- „ „ „ ,

bodomyselnejšiu ústavu dat ráčil; slovom: júci, krajne a slobode nebezpeční prívrženci Černokňažníkov Slovniií náučný,
všetko dal — vyjmúc to, čo nedal. No či ste absolutismu tárajú, nech sa vám ani len ne- pabida, Rovoprávnost národností,
s tým spokojní? sníva. Bola by to vec utešená, keby ja v Zvo- paUus ’cunctator, snem uhorský s poťahom na

Chlapci. Spokojní veru! Až priveľa nám je ! lene, kde dom i roľu mám, nesmel ináč vravel fabulu.
Doktor. Tak lift deti moje! Loyálni*) poddaní Jen po slovensky! — Každý nech vraví jako palset, Pozvanie Uhorska ku rade ríšskej.

ani nesmejú byt nespokojní. Keď nám jeho svr- chce, to je opravdivý Glefthberechligung! Familia, nesvorná , pre nadpráva syna prvo
chovanost, nepremožitelný padišát len takú A táto nech žije rovnoprávnost! rodzeného: Hungaria cum partibus adnexis.
koncessiu dá, jako prášok najmenší na jeho

- xstK1. Faroe, svrchovaný pán, prenasledovateľ ľudu
papučiach svätých, aj za to sa najpo- opusteného , čo Mojžiša čeká.
niženejšie podakovat máme; ústavným mešta- D O P Í S V. Fatum, nepríjemné: že Černokňažník millionár
nom sa to tak svedčí. Avšak jeho svrchovanost, nen j

pravoveriacich blahosklonný pán, (jebož bra- Z Kocúrkova, 27. Mája 1861. U nás Ferman, Patent.
dy sa čo najpevnej zachytil je prvá povinnost včera stránka bieleho pohlavia (najnebezpečnejšia Fiasko, Reichsráthstvo v Uhorsku.
naša, lebo jináče sa nám zem pod nohami klátil politická fakcia, ktorej údovia často aj týra naj- Fik, ovocie ktorým nás nemec rád traktuje;
bude) nám jeho najponiženejším otrokom tak tuhším protivníkom hlavy pomúta) svoje mesačné Bože daj aby sa mu jiní to remeslo neodučili.
slobodomyseľnú ústavu dat ráčil, jakú ani Mo- kávové zasednutie držala. Podľa § 9-ho totižto Pikový list, prvotinná forma fraku, ktorý Adam
hamed v raji svojom neoktrojoval. Skutočne stanov „spolku kávičkového“ sa každý mesiac v a p;va _ a ie „i e na zaJku lež na predku —•

nehodní sme tejto hroznej milosti. A predca, posledniu nedelu po poludní všeobecná riadna nosili; vôbec znak nahoty a holoty.
ó deti moje drahé! predca, kedby povinnost schôdzka drží, a ktorá pani Tetka by zameškala Financie rakúzske, Čákyho slama.
všech nás bola sa tešil a radoval, nachádzajú zasednulie také, tá miesto pokuty — nasledujúcu Finále novomódnej ústavy: stav obleženia.
sa,takí otroci nevďační, čo sa nespokojnými nedelu u seba m imoriadné zasednulie vydržia- Firma hrúzovlády: voľnost.
byt opovažujú! Avšak jiete, čo sú to za ne- V at musí. Vo včerajšej schôdzke bolo veľa debát- Flinta, kanón, kartáh: Argumenta ad aationem.
priatelia krajiny? Ľudia to, čo úľa- tovania — rozumie sa bez ebadtovania — lebo Foderaliste, vidz: Autonomiste.
dy a rády hľadajú. sa terajšiemu časoduchu primerané zákony poro- Fortepián, Krosná.

bily. Poneváč totižto heslo spolku je: 1848 a Fortuna, Koketta švárna; beda tomu, kdo jejJ. Prednášku: o slobode. 1861, tých dvanást rokov sa celky ignoruvat slepo verí.
(Výíah z Tagfibucha pána Lesebuchovho.) ustanovilo, tak že sa vo všetkom k osemaštyryd- Fórum vlád: verejná mienka, história.

Doktor. No deti moje ! viete čo je to sloboda ? cátke hned jedenašestdesátka nadpi iast má, ku pi.. Fractura, Rakúzsko.

Štefan. Hej vieme! ÉIjen kričal. n Jak stará rác
'
a Pani Tetka ? “

Fragment ústavný; Diplom.
Doktor. Mlč, nihil scis. Libertas, Freiheit t. j. „Narodila som sa roku 1820, som teda 29 Frak, vidz; fíkový list,

szabadság in praxi, je to právo ľudské, čokoľ- rokov stará.“ Furwso, „Quosque tandem“ etc

vek robit čo mocnejšiemu proti vôli není. Vy „Nuž a jejich c éra ? 1 Futurum: — ?

na príklad deti moje ste osoby docela slobodné, „Ktorá prosím .

lebo i tuná v škole čokoľvek robit môžte, vy- malička, jednoboka s tyma styiy Kalina a Lieska.
jmúc čo vám ja nezakážem. Na príklad ked palcami." . . „ _. „
vám poviem abyste čítali, teda si vyberete „Tá sa prosím len v lani 20. Októbra narodila.“ K. Brat môj! ci vieš kde lezi Pôtor?

ktorú chcete knihu a čítate mi z nej - Do najvälsích rozpakov medzitým, pridŕžanie L. Ej viem, viem
!

lala pane Bože ved som ozaj

Janko. Hej, zo štyr „Lesebuchov“ ktorúkoľvek, sa zásad týchto časoduchovych, pomery famílie chodil po suphkacii po zvolenských rolmkoch,

ale čítanku nie pani Iphigenii Pomády, celý spolok príniesly, krížom Novohradom az po lisu! toda ze je

Doktor. Nuž lebo to viete, že tú v škole netr- Ipbigenia Pomády de Eadem, eine geborene von tam teda dobrého? pwo
pím. I najslobodnejšia sloboda perse má svoje Spick, sa totižto za Adama 1 omádyho roku 1848 K. Či vidíš, čo mi píše m j priate i . . Oe vraj

hranice. Túto školu jako viete r. 1820 založil vydala a od toho času sa jej família nasledovne keď tam obci poslal v Budme v slovenskom

gróf Bányai; obetoval na ňu tricat tisíc zla- rozmnožila: roku 1849 sa narodili dvojčence nárečí vychádzajúce noviny, medzi jmyrn aj

tých, aby sa z úrokov istiny tej stavanie udr- Alfréd a Arthúr, r. 1850 dcéra Írka (Marika), nasho Knazníl a, a iy vide i a- cita
i

co sa v

žiavalo, jeden učiteľ platil a pre žiakov knihy >'• 1851 syn Armand, r. 1832 Ilda (Mathilda). ňom píše, odkázali mu, ze viaj tu s ovencinu

potrebné kupovaly. Roku 1836 ale zomrel tu- ľ
-

1853 Armin, r. 1854 Urna (Amália), r. 1855 nerozumejú. „ v „

ná jistý bohatý fabrikant, pán Witzberger, Arnold, r. 1856 Inka (Karolína), r. 1857 Adolph, L. Ba do paroma ! Nuz coze teda tam za rec ho

ktorý v testamente škole tejto, na ciele tie ji- r. 1858 Ilka (Elena), r. 1859 August a r. 1860 voria ? Veď sa ozaj dobre rozpom.nam ze

sté, sto zlatých pod tou výminkou zanechal, zase dvojčence Inda (Lucinda) a Aurel. Jestli sa tam nebývajú Tatari an. Mamelukovia! lebo

aby mládež z „Lesebuchov“ nemeckých číta- jej bežiaceho roku ešte syn narodí, toho vraj som ja jich a oni mna rozumeli; to ale vedia

vala. To hľa bola jeho vôľa poslednia a tú Aprílom pokrstí - a síce len prelo, aby sa, ze ja len po slovensky hovorím. MÔz byt ale,

žiaden zákon jiný viac — zrušit v stave není; keď deti tieto po otcovi materi obruse, uteráky, že sa tí dobrí ľudkovia nazdali ze su to

Len preto vidíte, je sloboda vaša v ohľade plachty, pečadné prstienky, onôzky, lizice a. t. ď. » oviny z Budmej a oni by račej Piestanske

tomto trošku ohraničená, lebo perse „čítanka“ dedil budú, znáčky mien rodičovských už i pie čítali.^
Žiadna sa do školy tejto dostal nemôže; no ale deti šikovali. Ad vocem o krstných menách ešte K. Horkýže nazdali! Veď je tu čierno na bielom,

miesto toho máte úplnú slobodu sa premŕvat v poznamenám že sa nášmu p. farárovi ÍL A. Pole- ze to nebol jich vlastný hlas.
novi — ktorý je veliký ctiteľ rimanských staro- L. Nuž a číže?

*) Od loyálnosti takejto mesto Lojnica meno svoje žitností - nedávno syn narodil ktorému pri krste K. Veď vieš že to len hlas inšpirovanej mašiny
dostalo, lebo jej meštauia vynikajú cnosíou touto. meno Julius Augustus dal. Prvého mája, i byt mohol.



L. Či tak ? Divím sa, že tých ľudkov nepozvú do ŽARTY. bola. My pánu Schnirchovi len to radíme, aby
dákej vysokej rady, kde by oni jisle čoby aj .... sa varoval sebe staviteľský systém doktora Ale
v zretedlnej menšine boli, hlasovali. Dobreprajúci lekár. xandra Potockého osvojil, lebo by to potom naozaj

K. Práve si uhádnul! Veď sa bez pochyby na Tento dobrý lekár pomáhal hotový mnoho bláznivých následkov mat mohlo,
takéto mašiny dajú tam niektorí popretváraí Je; nemocným? —'nie; lež apalekárovi.
a keď jim inšpirujú „ukrižuj slováka“, budú 2. Vzdychnutie pijana.
plným hrdlom kričat: „ukrižuj.“ Ale sa tam

keby museli na bradu krčmári Telegrammy Černokňažníkove.
predca už aj osvietenejšie hlavy nachodia, Tak nápoje dával, jak apatekári. Telegrafuje A. P. Z.
ktoré by radi do toho tureckého kongresu, , v „
keby len len svätý Muratín trochu bližšie bol. d ' Jedínácl - } Cigán Fero prepustil bratovi svojmu vred

No s Bohom bračokl Boháči mávajú len jednoho syna, — hámrikom.

L. Kamže tak na náhlo ? By neschudobnela bohatá rodina. 2. y kraji zákocúrkovskom podaly baby
K. Do kongregácie, ažda tam bude „Hozanna.“ 4. Znamenie na nebi. prosbu, aby prirodzenými údarai presbytéria po-

Kvazivero. Kométa znamením je ku vojnám novým, vazované boly.
Totiž v krčmách s jejira vínom kométovým 3. P. Handár (juvelír liptovský) nedávno

. . . 5. Hladový bohatí. mizinu (bankrott) ohlásivší, sa zase zotavil a
Politické poctovanie. Jedál , nápojov máš dosť, len to je bieda, adressuje zrovná do Birminghamu pre ihly.

Napoleon zo Sýrie dačo vytiahne (subtra- že miesto teba hosť tvoj pije a jedá. 4. V Pešti údovia jednoty proti trýzneniu
het), na to tam mäsiarenia rozmnoží, priateľov g Godra. zvierat kanále, v ktorých sa potkaní zdržujú,
Orientu jedným zlomkom rozdelí, tak že Tu- vybielil a zamalovat dali.
recko qua Dividendus vyjde, potom bude mal 5. Professor geographie p. Frišný vylíčil
zo pár zlomkov s inými veľkosiami, avšak jedinou poslucháčom svojim belgické kraje Flandry, jako
porovnankou (aequalio) s daktorými neznámymi JlA. r

_ % nepoctivé.
veľkosiami moc svoju do starej Potencie dvihne, 6. Etymológ p. Domašil pripisuje anglickýmnásledkom čoho počei evropejskych mocnosti mestám Glasgov (Hláskov) a Hobbartovn (Hadesiatkovamm (decimare) rozlúšti, a kroz reia- bartoveň) slovanský pôvod.zové poctovanie ku Francúzsku pridá (addere). * tr , v, «

i?
7 - V priemyselnom mestečku Slravice stroja

z mydlice lekárskej (Saponaria oflicinalis) pro

* Zo 30 Nemcov k redaktorovi ma-/ ďarských nedelných novín písobnú žiadosť

poslalo, aby jim „zvučné“ maďarské mená miesto Ä
nemeckých sklepal. No, toto je vec chvalitebná ; JfaL

pri krste meno „Garibaldi“ dostal, a v Oblazove •• S|
M. No pán brat dnes som sa v kongregácii Rychtárovi dcéra s menom „Krinolína.“ Denique llIHilrj|Íf

pochlapil. duch času mocne na pred kráča!
K. Jako že sa to stalo, jestli sa smiem pýtal ? * V Nilranskej stolici minulého týdňa, cigá- OZNÁMENIE.
M. Nitranská stolica nás požiadala, aby sme jej ňa na 50 Palíc odsúdili lebo veľmi pobalamutené „ Černokňažník, veľký obrázkový kalendár

sdelili naše stanový, stranivá stoličného spolku pochopy mal o „mojom a tvojom“ tak že násled- na rok 1862“ sa už tlačí; Vyjde s počiatkom
proti trýznení zvierat. Perse strašná sa kom toho u neho jakúsi deblu skrytú našli. Ked Septembra. Cestou predplatenia stojí 1 zl. r. č.
debatta ztrhla, lebo jedni tie štatúty v pôvod-

Mat mal na dereš, hovorí k pánu slúžnodvor- _ ces t0u kníhkupectva 1 zl. 40 kŕ. Kdo deväť
nom origináli a druhí len v odpísanej kópii

sk
®|

au • „Pán Veľkomožný! ja som tiež verný syn predplatiteľov sosbiera, dostane desiaty výtisk a

do Nitry poslal chceli. Keďuž disputacii konca Rvajiny, a žijern a mriem za slobodu, ktorá sa kdo pj a tich sosbiera, dostane jeden menší kalen
kraja nebolo, vstal som ja, a taký som návrh roku 48-ho započala !“ „No to dobre robíš More !

‘

ddr darom . Platil netreba až v Auguste ; mená

urobil, ktorý obe rozzlobené stránky úplne «Dobre ? hm! Veď preto i ja myslím, ze ked sa
p dnov predplatiteľov nám ale do konca junia

vyrovnal a spojil.
teraz všetko od 48-ho počínal má , aby mi aj pán zas ] and byt musia aby sme vedeli koľko výliskov

K. Zvedavý som naň.
drak palíc od 48 čítal počali.“ tlačil dal máme. Chválil tento Kalendár neideme

,, Ar v ,, , , v. , * Furman N. sklennv továr z huti Uhrovskej lebo sa on sám až príliš chválil bude a len toľko
M, Nuz amice, naradzal som aby sme žiadané , ... . . . > „ , - „ . . , ,

. j kí-. • ...... .... ... do Viedni vozil. Dna 18. maja uzimený a pre- poznamenávame, ze polutuvania hodný clovekbude,stanový do Nitry 1 v originálu v kopu poslali. , , v , , v , Ä V G f, . . . . .. ,, , ,, . , , . /
. mrznuty pohana vrankov, aby sa co skôr do rre- kdo tej jeseni ani len na Kalendár jeden zlatý

K. To som si myslel. seran dostal a tam trochu pokrmil. Doraziac do mat nebude; a preto, jestliby komu do zlatého
hostinca, vo dvore zatiahne i s vozom do chládku osem desiatničkov chybovalo, nech si kúpi spis

K. Conticuere omnes intentique ora tenebant. a povie k vrankom svojim: Tu ľa stojte, aby ste nasledujúci:
M. Nuž čože už zas fantazírujú z tých školských ueohoreli. „Černokňažník (syn), kalendár na rok

lekcii, či jim lá Aeneida z hlavy ešte ne- * V novinách čítame, že je na horách Li- 1862]“ je už do poli vytlačený; vyjde v Juliusi
vyfúkala? baňu rovnoprávnosť národností už zavedená (ein- a štát bude 25 nových grajcarov. Pánom knih-

K. Amice nech mi veria teraz zo života vra- geleilel). A síce každá, výlučne daktorej národ- kupcom a knihárom zvestujeme že 100, čítaj sto

vím a divím sa, že oni ktorý pod kongregáciou nosli sa týkajúca záležitosť, má sa predo vším v neviazaných výliskov po 15 nových zlatých pre
tak pilne noviny čítajú, vec predcaj nechápu, národnom shroraaždení do úvahy vziat, a len dávať budeme. Prosíme teda aby si do konca

Pán brat ja alludujem s mojou citáciou na toho Poto,P sa môže 0 n
,
eí na sneme všeobecnom ro- Junia, zo pár tisíc kalendárov týchto objednali.

Tarapčíkovho študenta, ktorý toť na Examene, kovílt- No — tak daleko, jako páni Maroníte, sme K všetkým týmto znamenitým maškrtkám
trebárs tam ani pána Rechtora nebolo, predcaj

my t0
,
síce u nás ešte nedoviedli

y
avšak i my sa e j te jen to sladké poznamenanie pridávame, že

tak znamenité Okkupácie preukázal a recloval. s úplným uspokojením honosil môžeme, že je ono kdo na nd š výtečný týdenník, ktorý keď o

M. Nuž amice, však ono je to pekná vec, takú
tá rovnoP rá™ost veru aj u nás už znamenite za- kanále sueckom reč bola, už aj Lord Russel vy-

Okkupáciu preukázať; ale keby to len v nej o
V 1

,
chva

l
H1 > kdo teda

„
na toho tak rečeného „Cerno

takej pletke reč nebola Napoleon do Sýrie poslal 300 kalichov kňažníka“ devat štyrzlatovych predplatiteľov
K Čo za letku? darom pre chrámy kresťanských Maronítov na sosbiera (perse takých, čo ešte dosial predplatení

P
‘ _ v horách Libanu. Černokňažník sa ale z prameňa nejsú) ten nie len desiaty výtisk darom, ale pre

M. Nuž ved vari vedia, že na tom Examene, hodnoverného dozvedel, že z tých kalichov Ma- každého predplatiteľa i pre seba jeden z výšspo
yselkjch žiakov Okkupácie len o tom znejú: roníte iba 299 kusov dostanú, lebo jeden kalich menutých výtečných spisov a síce ktorý si výbere
či na ten list, čo pánu rechlorovi písať stroja je ; s nápojom (perse trochu trpkým) pre samého — darom dostane. Redakcia.
len na chrbát majú dat adressu a či aj k zultána určený
pečadi na tvár. Ktorejže oni ráča byť mienky? * Nie menej charakterlsličná je i tá zpráva, I.i«táre« redakcie.

K. Ja amice —aby sa obom stranám vyhovelo — že sa doktor Schnirch od Nemcov učiť má, jako pánu A p
-
v p

-
B

-
Prijali sme, ďakujeme. Prilo

myslím, Že i na chrbet i na tvár. , a hlázinre Staväiií ahv notom skúsenosť ieho zen
X

d.0p!,
9 Sme ’? B

'
Vedomo8 íam“ odovzdali — Pánu

1 ’ sa Dlazlnce stavajú, aoy potom sausenost jeno A, K. farárovi v C. Prijali sme, a i predplatok i obrazy
pri stavaní zemského blázinca v Uhorsku užitá obstarali. — Panické B. H. v K. Stalo sa dľa žiadosti.
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lllustrácie piesní národníclt.

j |

Neoremja, nesejem, Každý človek nesytý
Samo sa mi rodí. Len sám sebe škodí.
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HÁDKY.
1. Hláskomenná. 3. Rébus. ô. Oriešky.

Od Kvasivera z Podlužian. Od Adolfa Blaliovoľského. Od P. K. — G. J. a Š. T.

Jednou vynášajú sylabou Slováci; 1 Nespí to, nežijete; neje to, nepije to, keď
D keď mrzneš, potíš v poli sa pri práci; ho chytí vreští to.
L keď račej menej, ako viacej povieš; . . .... , , ,
tí keď zunavenýra údom tvojim hovieš; 3 - Boh traJ a masiari> zarezah J edn0 tela a kaz“

T je miesto prstu ukazujúceho; —
d 7 dos * z neko Mavu celú.

H výraz vzdialene od nás stojaceho. 3. Koľko rífov má mesiac?

j6 t0 > do nev ‘ — a jestliby videlo, už

2. Číslovka. by nebolo?

„ , , , , , , „ 5. Kdo sa narodil prv nežli jeho otec?1367 Hore dolu vrchom ako strela bezi, 4 Rébus. -

3767 Komu k srdcu došla, ameii, mrtvý leží. ' _

‘

6. Kdo jednou rukou štvrtú čiastku ludí na tejto
12567 Na smrt boháčovu dedičia čakajú,

Od Vendelína Biucka. zemi bývajúcich zabil ?

Tak pri smrti tejto detváky skákajú. do drevo na chrbte matky svej ?
2345 Strážny pes na dvoretak cudzého víta, Ä J 8 .' V ktorom kraji roste viac šalátu nežli

Alebo ked žobrák chlebíka si pýta. Yj|j|. f5 sena ?
654 „Menej ako málo“ povedz mi čo je to, n-n. n ,

Ci deravý hrniec, či staré rešeto ? 9 - Isiel muz 80 ženou a brat so sestrou. Jako tak

23767 Keď tento na dachu prorok vykryl uje idú, postretne jich jedna známa, ktorá j im

Obyčajne blízku pŕšku prorokuje. daruje jedno jablko. Toto jablko si rozdelili

1234567 Ako sviečka k nebu prosto sa vypína, na tri poly, a predca všetci štyria rovnú čiasl-
Jakože sa volá tá pekná zrostlina ? ku dosiali. Jako je to?

Rozlúštenie v 15-tom čísle podáme. Prvý rozlúštite!’ dostane darom „Spisy Básnické“ Andreja Sládkoviča, druhý dostane dva obrazy v hodnote
3 zl. r. č. a tretí jeden obraz v hodnote 2 zl. r. č.

Rozlúštenia hádok v čísle 11-om: Mená p. t. pp. rozlúštiteľov:
1. A. Hrniec; B. Väža; C. Loď. — 2. Dolina, dolina, kamenný Panička Amalia Launer, p. Pav. Karenovič, p. Daniel Semian, p. Michal

chodníčok! Kde je naša verná láska, švarný šuhajíčok? — 3. Peší, štep. Kvasivero, p. Mik. Ferjenčik, p. Kar. Ruppeldt,p. And. Krivý, p. Kar. Such
— 4. Heslo, veslo. mayer, p. Emer. Ambrózy, p. Gúst. Jesensky, p. Ján Pecho, p. Yend. Bruck.1 -im.—J. m* !..T-jru--' T— , i u. . r. rmrm.'CTKn..iiC LjiL.m' lľU u.im—n-.'iiiy.TWi«- ————M ————1i—SO——Ä S prvým juniusom nový štvrtrok nastáva, a môže sa na „Černokňažníka“ predplatil nasledovne:

od počiatku juniusa do konca augusta 1 zl. 40 kr.
od počiatku juniusa do konca decembra 3 zl. 20 kr.

Kdo devät predplatiteľov sosbiera, dostane desiaty výtisk darom.

Aby sme ale čitateľom časopisov slovenských, v Pešt-Budíne vychádzajúcich, aspoň pri poštovom porle dačo za
chránili, vyjavujeme, že nám s predplalkami na Černokňažníka predplatky aj na ostalnie v Pešt-Budíne vychá
dzajúce noviny zasielané byt môžu. Redakcia Černokňažníka.

Y Bndine, 1861. Tiskom Martina Bagó.


