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Cena predplatná odnáša :
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sa lia redakciu posielajú;
Od marca do konca mája 1 zl. -40 kr. Vilém PäTlliliy-TÓtll, nefrankovanó listy sa neprijímajú ; — reklamácie ale I

„ „ „ ., augusta . . . . 2 „ 50 ,, , r .. , . v . -, v, , ro nezapecatené straniva neobdrzaných cisiel nefrankova” » ” « , b . ” ” býva v pevnosti, v panskej ulici pod číslom 58. 1
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„ „ „ „ decembra . . . 4 „ — „
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r j f ne na p0ctu dat volno.

Černokňažník vo vačku.
Bolo to 28-lio februára roku bežiaceho, bolo ným — a dobre sa rozpamätám, že keď som bol „Pozdravuje Vás apuško —• sloví chlapec,

to leda predošlého štvrtku večer, keďsomsa ja asi mladý, bez fúzov, bez brady, som v piatok na rukopis otcov na stôl skladajúc — a posiela Vám
o desiatej hodine z Pešti domov idúc neďaleko vzdor latinskému (charaklerističným byt cbtia- k prehliadnutiu tú ľudskú komédiu. Porúčam sa.“
„Uhorského Kráľa“ s istým pánom od úradu riado- cemu) názvu dna toho „dies veneris“ aequale ne- A s tým odišiel.
stráži stretnul. V záležitosti pána Černokňažníka meckému „Freitag“ moju nesmel zjavil dievčine Kdože nezná výtečné básniny pána Podol
som viac razy bol u správy policajnej, nie. teda lásku, jestli som vysmiatym byt nechcel. Ako ského, a jeho spisy obzvláštne, už aj z lekár
divu, že ma pán ten pri žiare lampy plynovej po- vravím: piatok je môj ominózny deň. Jeden jediný skeho stanoviska preto pozoru hodné, žeby sa v
znal, pristavil a po krátkom pozdravení mi tú sve- raz, nikdy to nezabudnem, som chcel vzdoruvat apatékach miesto morphinu predával mobly. —
tohistorickú novinu sdelil, že je koncessia k mo- s osudom mojím piatkovým; bolo to 18-ho srpna Asi pred týdňom bol u mňa a dúverne mi sdelil,

Ijemu

Černokňažníkovi už hotová a že si — jestli 1854, ku veľkej sa slávnosti strojac, musel som že on má jednu prácičku ešte z roku 1846, či by
chcem — pre ňu zajtra ráno i osobne príst môžem, sa dat oholil a — ó ueštastná britva! málo chy- som ju vraj neprezrel. Teda toto bola tá prácička
Ja poďakujúc sa vlídnemu pánovi za túto —od viac belo, že som o pol gamby neprišiel. Slovom: pia- jeho. Idem k stolu a pozrem na prvú stranu —
užtýdňov— túžobne čakanú novinu, som mu do- tok je deň neštastný; čo teda urobil? či íst zaj- čo vidím? „Ľudská komédia alebožto búrka ele
brú noc prial a ponáhlal sa do Budína, dost času tra pre tú koncessiu a či nie? Medzitým ale keď mentov a strašné spyknutie i spálenie kráľa se
majúc hore strmým vrškom o tom rozmýšľal, čím povážim, že sa černokňažníci, dľa bájoslovia na- dliackeho. Romanlicko - historická trúchlohra v
asi —-obecenstvo moje v prvom čísle Černokňaž- šeho, u pohanských Slovanov len v piatok púštali piati jednaniach a s troma predihrami v pekle, v

Iníka

prekvapím; a úprimne vec celú soznajúc, na z oblakov bleskotarchavých a mrákav romonia- nebi a na zemi.“
vzdor všetkého namáhania mi nič múdreho ne- cich na zem našu; neviem prečo by som sa teraz Rozumie sa, že som toho na dnešok dost
chcelo príst na myseľ. —- —- No, vravím k sebe, toho piatku tak veľmi bát mal ? Umienil som mal. —
o tom polom, komu dá pán Boh úrad, tomu dá aj si teda, že sa najbližšie ráno na každý pád už len Pri umývaní následkom rozjatrenia fantázii
rozum, ergo : komu dá na humoristický týdenník pre koncessiu moju v úrade dostanovíra. titulom rukopisu zapríčineného jakosi nemerkujúc
koncessiu, tomu dá i humor; to by vec naturálna Svitlo ráno — bol piatok a bol deň pošmúr- sa mi pena mydlová do očí dostala, a v tom oka
hola, keby pán Boh dával koncessie na časopisy, ny, dážď pršal, mrholilo — a t. ď. O pôl ôsmej mžení i vodu v mašine kávovej vret začujem, na
— lenžeperse ja mám koncessiu nie od neho, lež som vstal, neviem už či pravou či ľavou nohou a čo — nechtiac aby vrúca voda na politirovaný
od polície, a u lej veru málo humoru jesto. strčím pravý koštial do tak rečenej pantofli, a tu stôl vykypela — bežím lieh zahasil; avšak my-

Zajlra ráno — rozumujem ďalej — pôjdem ecce, za včas rána užneštastie, večer sa mi z ko- dlo ma v očach svŕbilo, neviem teda jako sa sta
sám pre moju koncessiu a čo zajtra? šele gombík kostenný vykĺznut a zrovná do pan- lo, jako nie, dost na tom prekotil som mašinu, a
Stoj! Pre Boha , zajtra je piatok!!! a piatok je tofli padnút musel, ja teraz stupím naň, gombík lieh rozliaty na rukopis a stôl, horet počnúc,
môj ominózny deň. Co som v piatok započal sa zlámem a nohu si zkrvavím. Začnem sa obliekal, prvý oddiel prediliier tragoedii Podolského pred
ral ešte nič nevydarilo; v piatok som sa narodil, vteperím sa do tých úzkych nohavíc, nohu skr- stavoval sa zdál. Ťažko núdzno uhasím oheň a
v piatok som sa ženil, v piatok som sa do úradu vavenú s velkou núdzou do onôžky zavinení, obú- ratujem rukopis u spoločnosti učenej sotva asse
dostal a t. d. Vravím, piatok je môj ominózny deň. vam sa — — a hľa, ľavú čižmu som na pravú kurovaný; na to hodím mašinu do kúta, zjem ro
ja v piatok nesmiem peniaze požičiaval, lebo jich nohu natahoval. Napravím chybu, zchystám ma- hlík bez kávy a smútac nad stolom poškvrneným
iste nedostanem; v piatok si nesmiem otlaky vy- šinú kávovú, podlejem ju špiritusom, zapálim a sa oblečení a poberám do Pešti. — Dolu schodmi
rezuvat, lebo sa porežem; v piatok si obyčajne idem sa umýval. Sotvá rukyomočím, vstúpi do idúc stretnem sluhu súsedkiňho na plecach mech
rybacinou žalúdok pokazím; v piatok sa zasnia- chyže syn pána Podolského s jedným sväzočkom múky nesúceho, a priam keď po pri ňom idem,'
ženú polievka jedáva; v piatok pravidelne bývajú rukopisuasitridcat-hárkového.Óneštastnýpiatok! kdosi zdola kričí za ním: SzéVasztl! — Ten

I kadejaké koncerty ochotnícke k cieľom dohročin- myslím si, po predku vediac, čo nese to chlapča. odroň zastane na schode a i s mechom sa jako



krokodíl dáky nemotorne obrátac, sa na dol díva excellentná anekdota napadá, tú jim musím roz- ním aj horúčost lásky k národu premeral; —

a mňa medzi týmito ukážkami vyššej akrobatiky prával.“ — Neborák vrátny ! avšak na čiare vrenia živého striebra, miesto

svej s jedným koncom vreca tak súri, že som sa Vstúpiac do izby úradnej som dákehosi pi- „-J- 288» Réaum.“ stojí „kcívsÁ.“

chtej nechtej oboma rukáma lapil musel mecha sára držal za správcu, hlbočizné mu poklony strú- Š. 21. marc. Dvaja vysokopostavení úradníci u
múčneho, abych rovnováhu nestratil. Jako moja hajúc, tak že až ked ma vytrhnul z omylu môjho, sporiadajú nové, potrebám krajiny Uhorskej
nová mentieka vyzerala, si každý mysliet môže, som paragrafično sohnuté telo moje trochu vy- primerané vydanie knihy: „Baróna Kniggeho
ktorý len jaký taký pochop o múčnom mechu vô- striel sa opovážil, medzitým ale ďalej íst ani treba obchod s ľuďmi.“
bec - a čiernej mentieke in specie - má. Môj nebolo a koncessia moja mi na skutku doručená p marc< Aj y Parízi sa nový asteroid obja_
švagor, ktorý na krik môj vybehnú pozr.et co bola

. . ví; avšak táto malá planéta nestojí jako aste
sa robí, sa do smiechu hrozného pustil, istac, ze Naradovaný idem von hľadiac do papieru, co roid Ga sparisov mJzi Marsom jupilerom ,

priam tak vyzerám teraz, jako jedna z najvitec- tam asi stoji, nemotorne siahnem za kluckou a- ale medzi Viktorom a Napoleonom; meno jej
nejších žehier p. Záhorského. Co bolo robil, mu- o zlost osudov! — pastou vysolím jednu tablu na

Lagueroniére “

sel som sa vrátil, abych sa oklúdil. — Po tomto dveroch sklenných. Ruka sa mi zkrvavila — je- ” ’

,
Intermezzo krátkom som sa napokon dostal štast- den tak rečený Amtsdiener pribehnul, ktorému *

v
mal 'c - volenie vyslancov snemovych sa

live na ulicu — čo vravím, štastlive? sotvá do- som volky nevoľky za škodu zpáchanú nový zlatý
isa e ria ne lona ’ t0 J est tak; jako predtjm.

razím na roh panskej ulici, zas ma nová nehoda do hrsti strčil musel; na to aby sa mi taká ne- 24. marc. Aby sa aspoň jaká taká mimoriad

polká ; stretnú! som sa s krajčírom mojim (teda hoda viac nestala, vopchám koncessiu do vrecka nost udala, sa i Černokňažník pod Pindulou

zas už tá neštastná mentieka), na ponáhle mu v pár a dol sa poberám, nič to — mysliac — keď je za vyslanca hlási. Neborák Černokňažník !

slovách rozpoviem, že k vyplácaniu teraz nemám len Ciernokňažník už vo vačku.

času, že sa veľmi ponáhľam, ale že ka- Schody boly, jako u veľkých pánov oby
denáhle veci moje vynáhlim, že sa k nemu s pe- čajne, kobercy prikryté, ja bežím po nich dol, POZDRAV
niazmi neprenáhlim a t. ď. a s tým som jako srna zase nepozorujem, naraz sa mi ostroha zavadí do

naplašená odbehnul. koberca — jeden krok ešte a už by som sa bol ku dm 10. decembra 1860 v Trenčíne.

Prídem ku novej bráne, pozrem na divadelné dolu schodmi gúľal, keby priam vtedy jeden tuc-
Stre] ou s i0body orli poranení,

ohlášky, čo reku dnes dávajú, avšak tu ma nová "ľ P an n
,

ebol
v .

na bor lsle1 ’ ktorému som nevolky Go dvojhlavou nás svojou rozdvojili,
nepríjemnost čakala. V uhorskom divadle priam do.

narucia slrokého klesnú! Tuná na nadradí Tíchnu pomáli biedami zemdlení,
dnes taký kus dávajú, ktorý si moja starká už Csta program dakeho novozbudeneho časopisu) Aby sa z bojov tažkých vyhojili;
dávno videí žiada, a cítim už po predku tušenia mocných a širokých si za tri sekundy poodpoci- m

- jjg j ] 10 ; dce podáme,
plné svíjanie pugillára hektičného , v duchu a uuc sa napokon vymotaní z objemu improviso- Keď sa v slobodách s nimi pokonáme.
pravde rátajúc : dve sedanky (zártszék) 2 zl.ďOkr., vaneho, za odpustenie nepnlezilosli, potknutim
fiaker 2 zl , most etc summa summarum 6 nových mojim zapríčinenej prosím a idem dalej, mysliac.
nnvnŕičkvrh jlnivrh 7»<!p n kata nič *o, keď je len Černokňažník uz vo vačku. Na Sloboda, pekná to túžba národov!

So dolkll ľ.Jee,ol'kel™ f* •**•- “ f*".*""- * ílov.*.*.,, „e,,.
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, , t i l •’ i tvtp lelne poobzeral, ci pan Jakubovič uz svoju anek- Otroctvo mizne, keď sa so slobodoudolu brehom a dohoním pana Jakubovica! No, , t
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, , . r / . v í , i j a . dolu vratnému dorozprával — a kdoze opise ra- Srozumel národ — a fakľu osvetybeda mi nevolnemu I uz mi zase par anekdot vy- , r . , ,, ť ,, , . .f; D . .. , , , v J

lepí - myslím a sotvá že som to domyslel, ma
dost “°J.U’

,
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zazre a osloví: „Kamže kam tak za včasu, pane
odišiel?“ pýtam sa vratného potichu. „Sem do bratského, do nasho sa kola!“'

p t. jji nam teiaz odišiel, ouveii vratný.
aU Uly

’ „A kadeže zaberal,“ vyzvedujem sa ja zase.
„Na políciu,“ odvelím ja. Ta v tú stranu ku Európe,“ znela odpoveď. V tom kolu bratskom a v svetle slobody,

„Na políciu?“ vraví on, „ah tu mi jedna Ja som priam proti Európe v tiskárni tiež mal ro- V rovnosti pravej, vlastenskej jednote,
dobrá anekdota napadá, tú jim musím rozprával,“ botu, ale začujúc, že i mračno anekdolové v tú Podávajú si uhorské národy
a dá sa mi rozprával anekdotu, straniva ktorej som stranu tiahlo , poď ja v nohy na pravo, cez naj- Pravice verné, v pokoji, v dobrote:

ja pred tridciati rokami môjmu dedkovi v Zeman- bližší priechod do pohanskej ulici. ® Horvátom , Slovákom Madar sa bratí
skom Podhradí taký sľub sviatočný urobil, že ju Na rohu menuvanej ulici drevo pílili, a priam nesvornost nesmie v bratstve tom stáli.

nikomu viac rozprával nebudem, bo môj dedko pr i piličoch som sa stretnul s pani Belehradskou;
tú istú báchorku od svojho dedka Jána, učiteľa j a sa jej chcem na ľavo vyhnút, zdvorilé poklo- y ta Komt0 bratstve sme i my Trenčania
maglódskeho, zdedil. nit, tu sa klznem jakosi, na to chtiac zadržal pod zdstavu rovnoprávnu zastáli,

Prídeme k mostu, ja po predku bežím kúpil rovnováhu sa na pravo zvrtnem, avšak nohou do p 0 čúvnuc Tvojho, Nadžupan ! pozvania
marku, dúfajúc že sa tu cesty naše rozdelia, ale dreva zavadím a bác! na zemi leží člove- y sladkých sme Teba nádejach vítali;
beda mi! i p. Jakubovič vyliahne svoje dva kraj- čisko, t. j. ja. Chytro sa zhabem, vyskočím, a A teraz tenl0 Ti dávame
čiare, kúpi marku a ženie sa za mnou, jako ja- k pani Belehradskej sa — chybu moju napravil y e Up ľ imnd b T ebe úctu máme.
stráb divý, tak že ma už za prvým stĺpom dobo- túžac — s kulminujúcou galantériou prihovorím,
nil a tu ma za rameno chytiac, tak mnou trhnul, 'ale ó nehoda! na zemi sa mi pilín do nosa na
že mi marka mosadzná z hrsti vypadla a tam tá pchal muselo, bo pokerúc som slovo preriect pro- Sláva Ti, slávny, sláva, Nadžupane!
do Dunaja. Ja z čiastky namrzený, že sa vrátil buval sa mi vždy za nim giganlične kýchlo. De- Sláva nech Tvoja Považím sa dolu

musím, z čiastky potešený, že sa anekdotolomca sal razí som opakuval pokus prihovorí takej, a Po celej vlasti rozleje a vstane

ztrasiem, vravím, že si idem novú marku kúpil; skutočne desat razy sa mi kýchlo. K oslave Tatier v našom bratskom kolu!

pán Jakubovič ale ma nepustí z ruky jastrabej, Pani Belehradská sa na vzdor všetkého luto- Sláva Madarom, Slovákom, Horvátom!
vráti sa so mnou, ľutuje, že je príčinou toho ne- vania úprimného, predca smiechu zdržal nemohla; Madocsányl je všetkých verným bratom,

štastia , že marka do vody padla a vraví: „ah tu ja v rozpakoch hrozných siaham do vačku za ruč-
Černo.

mi jedna znamenitá anekdota napadá, tú jim mu- nikom, aby som si nos oklúdil, lež ručníka nikde, .

síra rozprával.“ — A zase sa dá do rozprávania ten som iste doma zabudnul a tak keď som dalej
takej báchorky, ktorú náš pán otec Abraham svo- kýchal nechcel, nebolo čo robil, jako nemú po- D O P Í S V.
jej Sáre rozprával, keď s Izaakom v šestonediel- klonu spravil a íst ďalej s pomyšlením: nič to,
kach ležala, a na ktorú predca ešte i matka Sára keď je len už Černokňažník vo vačku. Od l/uťeuca,dňa IG.febr. 1861. Slavná

poznamenala, že ju ešte včas svojho zajatia u (Dokončenie nasleduje.) Redakcia! Ponáhlam sa strašnú príhodu sdelit.
Abiraelecha v Palkovičovom kalendári už čítala. _____ Predvčerom bol v meste jarmok, jarmok to pre
— A tak sa potom anekdoty z neho sypaly, jako pamätný a lichvací; lichvací preto, že dobytok
jablká z jablone, keď jich dakdo polenom ráňa, Progľamm budúceho týdňa. predávali, a prepamälný preto, že jeden Plachtin
a keď dakdo ráňa, to vieme, že i zelené padajú, _ , čan Yiehpassu nemal Toto je perse strašná vec,
nie teda divu, že i tu zelené padaly, bo i pán Ja- marc - V Levoči je pod tiskom nová S13-

(ým v j ac? ze Y posledních rokoch každý človek
kubovič ustavične ráňal. matika reči slovenskej. Pani gramatike Vik-

dogj prl-j e jjtosti ma j k takýmto poriadkom sa ná-
Tak som sa - anekdotám,' umorený - do- torinovej od ľaku zuky Vy P adajd

'
ležíte priučil, kde vieme, že sa v ohľade tomto

stal ku stavaniu, v ktorom úrad policajný sídli. 19. marc. Neapolský hvezdár proľ. de Gaspa- nikdy výnimka žiadna nerobila, rovnopráÝnost
Pán Jakubovič ma až ta odprevadil, ja som mu ris > ktorý medzi Marsom a Jupiteroín zase nová dokonalá panovala , tak že každý, i čo jako vy
vše dobre prajúc ruku podal, a pýtal sa vrátneho, planétu objavil, sa nevie rozhodnú!, či tento goko postavený pán, svojím Viehpassom náležíte

či už tu pán direktor? na čo mi tento odvetil: že asteroid Garibaldira má pomenoval alebo zaopatrený bol. Teda jako vravím so zákonmi
nezná slúžil. Černokňažníkom. vzdorujúci Plachtinčan nemal Viehpassu a preto i

Bežiac hore schodmi som počul hlas pána S. 20. marc. Neďaleko Bystrice istý chemik vy- životom zaplatil. Odtiaľto také naučenie nasle-
Jakuboviča : „čo, neznajú slúžil ? ah tu mi jedna našiel thermometer nového spôsobu, dá sa s duje, aby sa človek bez Viehpassu ešte i teraz



ani len z izby nehýbal. — Y Ďarmotách je teraz vyzerá on vôbec jako každý človek, len že ZVIEEACÁ ZDVORILOSŤ
herecká spoločností a o nedlho dôjde i k nám do pri boku má šablu so žltou rúčkou a na hlave ujujjUoi.
Lučenca. Secus nič nového. pruský šišak. — Úžerník Belko mal

Tomáš Blenshy. # j\jeci^vn0 kdosi vypočítal čo sa všetko ry- Zapálenia štice,
Z Pohronia. Die 12-a febr. 1861. Herr n|

uj e Iia to slovo „frak“ a sobral asi nasledu- Chceli mu dat na čelo
Redakteur! Priam teraz som dostal die ersteNúra- júce slová: flak, rak, mrak, drak, prak, trak, Štyry pijavice •

mer des Černokňažník a pýtam sa Jich : kdo Jich C«nka na viazpnia batohov, odtiaľ trakovica), *** ’

ermächtigoval môj list dat vytlačil? Nech odpo- vlak > ľak > sak > vsak > lak > Pak , vak Cdi- ™ zveiy

vedia, kdo Jim dal to právo, mňa takto bloss- minutív: vačok), na opak, zázrak, ani jako Boh vie čo myslely,
stéllovat? Toto je contra jus gentiura, ja Jim dám mak ’ ok *ak 5 otlak, dobrý vták, slymák a t. d. Zo seberovného
fiškálsku Akciu. A teraz Jim vorläufig napíšem Zvedaví sme, keby sa všetke tylo rymy upotre- Krv píli nechcely.—
list, teššík nech ho publikujú, jestli sa páči. Je- b ‘ly > čo by z toho za báseň vykvitla.

jich ohlas o Černokňažníkovi v Schulfreunde pána y os av.

Radlinského, srovnaný s prvým mne poslaným čí
slom, dostatočne beweisuje, že je to klamstvo. Ja Pán Macovič a pán Kubovió. RfwnršvrVvr ™ •
viem, že kdokolvek ten ohlas prečítal, pevne ve- xtOZpravKy pil Uajl.
ril, že to budú noviny lekárske, a tu hľa ho máš, M. Ale nevedia pán brat, prečo pána Máčayho Sdeľuje
už prvé číslo je samý Unsinn— versteht sich „priateľ ľudu“ riadne nechodí ? r i. j •*

vyjmúc list môj verne odtlačený. Rébuse pri ľah- K. Horkýže neviem. Vidia, pán brat, aj noviny
ké, prvý „pastier“ alebo „bača“ a druhý „von s tak jako každá krajina, cirkev a vôbec každý Roku 1857. sa pri verejne vedenom stolič
guľou abo s korunou.“ Ten obraz sľúbený prosím spolok, musia tiež mat svojho patróna. Nuž nom súde v N. nasledujúci výjav udal: Do súdnej
nech mi za Auflósuvanie toto, čo skorej pošlú. lak si hľa i „priateľ ľudu“ za patróna vyvolil dvorany sa veľa poslucháčstva nahrnulo , ktoré
Na poslednej strane endlich tri obrazy, ktorým svätého Daniela. — Daniel ale, to ráča vedel reči pravotárov a stoličných radcov s veľkou nap
ani čert nerozumie a hrúza Ankiindigungov o ka- pán brat, je svätý zo starého zákona, a priateľ nutostou sprevádzalo, a pri lom si často i prihla
deakých starých grainraatikách. No za to sa jim ľudu by rád podľa nového zákona písal — nuž šité chválenie alebo hanenie rečí počutých dovo
amice, slavné Publikum bedankuje, keď ho ústa- a to perse neide. Slovom pán Máčay sa vo kovalo. Keď sa raz zase medzi poslucháčstvom •

vične s ohlasmi o starých grammalikách martrovat svojom Patrónovi zklamal, takýto hláhol a vravor prihlasitý strhnul. pred
budú. A už prosím jich keď sa toho toľko všeli- M, Prečože si teda nevolí patróna z nového zá- sedník súdu sa pozdvihnul a vravel: „Páni, ticho
čoho naverkiindigovali, či sa už aj pre „peštbu- koná? — Na príklad; Jána alebo Ondreja prosím! Taký lomoz je tu, že si človek ani vlasl
dínske vedomosti“ miestečka nenašlo? čo? Was apoštola. ného slova nerozumie, a v skutku už sme tri veci
sagen siedazu? Nedajú sa amice tiež do toho K. Yeď teraz tuším už na tom pracuje. odsúdili bez toho, žeby sme z nich slovo boli
Černokňažníka ? Ja jich teraz bevollmächtigujem # rozumeli.“
tento list uverejnil. Hahaha. — Adieu 1 * * # *

Dr. Lesebuch. Až- Pán brat vravia, že každé noviny musia mat Učený profesor K., známy pre skromnost
svojho Patróna; kohože má pán Podhradský? svoju, pred dvoma rokami bol v Bystrici, kde ho

A. Patent! kohože by rnal iného. neviem ktorý hostinský oslovil titulom „pán veľ-
Krátke zprávy. •" V teľäjších časoch slabé patrónstvo! komožný;“ na čo profesor K skromne odvetil,

. t n . v , „
AT. Veru slabé, pán brat môj! že on nie je ani zemský pán ani dáky vysokoposta

i ,ví i"'
v7selro

J
am úsovskom sa objaví, ze M. Nuž a Černokňažník, čože má za Patróna? vený úradnik a tak že jemu titul veľkomožného

hnustansky obyvateľ Imro Madarász ešte nie sku- K Veru len soznajrae, dosiaľ ešte nikoho. nepatrí. „Prosím, nech si z toho nič nerobia -
točným ale iba dopisujúcim údom bol viedenského vraví hostinský - od pár rokov je u nás móda
spolku proti trýznení zvierat. * každého luláča veľkomožným menoval.“

* Professor Mayer vo Viedni učí Nemcov z K. Či čítali pán brat ten stoličný obežník z Le- * »
brucha hovoril. Umelstvo toto bezpochyby v svo- yoče ? *

jich kaviarňach upotrebil stroja, aby keď sa o M. Čítal; ale nech som Kubo, ja tomu slova ne- A Pcšli bola výstava lichvy. O tri dni neskôr
pomeroch Uhorska slobodnejšie vyslovil chcú, rozumiem. sa bohatý arendátor L, stretne so svojím priate
policia nezbadala, odkiaľ ten hlas ide. Ktorýsi K. Vedia, ja hútam že to tí páni už bezpochyby

l°m Bl a 0S1°V1 bo:
časopis ešte poznamenáva, že Nemci onedlho nie Hroboňovú Slovopieseň nasledoval chcejú; ja .^u

,
z ’ amice, či vedia, kdo pri poslednej

len vravet ale i myslel z brucha budú. aspoň tak myslím, že v tom obežníku to má Hchvacej výstave prvú medaillu dostal?
* V nemeckej vesnici Lossen (v pruskom J** ,

vlaslne
,

tá opravdiva všeslovanská reč, f J
ev »e“- -

Slézsku) jislý občan vraj Poliakov a Slezákov ha- ,, í10™ Sa 0 trIS
,

t0 r °kov všeobecne užíval bude. ’ S, ’ J

nil a jim práva národnosti odopieral. Následkom M
'

Pr® Boba nech nehovoria! Ved keby to tak J

čoho v menovanej dedine vraj ústný krč vypuknnl.
bolo, to by pisatel levočského obežníka bol *

*
*

T ~ C
‘, P°?fte Páni ? Merkujme, aby u nás 25í!“- M V°

„Ale prečo sú tuná žemle tak malulinké ? -
ešte dac horšieho nevypuklo. jr j) ozaji sta pýta sa cestovateľ R. hostinského v Kubíne

—•
u

, , T
V nitrianskej stolici predstavený obce N. M. Aha už to chápem a viem si z toho jako tak aj

ná
,
s v Nitre f najmenej o polovíc vätšie.“ „To je

žiadal u slúžneho o povolenie, aby pred rychtár- tie bystrické inkvisicie vysvetlil
velím prirodzené,“ odpovie hostinský. — „Ale

sky dom na vlastné útraty shotovenú kladu po- K. Nuž?
' jako, prosím?“ pýta sa zase R. zvedave. „V Ni

stayit mohol. - Na Lovinej bani a okolo, jako M. Nuž myslím si, že sa slovenské písmo vôľa- tľe ’ slím ’ pekári ku každeJ žemli viac cesta
istý Detvan Pavel Lupták rozpráva, ej bez dovo- ktorého študenta z ev. podgymnasium dakto- vezrau

-
•

lenia sluznovského nové klady pochystali, ba čo rému stoličnému pánovi do rúk dostal muselo,
viac, tu i tu uz aj upotrebili. Nur schôn lang- z jehož slohu potom zaiste úplným právom za- „Amice, čože sú oni za krajan?“ pýtal sa
sára voran

.
vierat mohol, že i pisateľ lohoto tiež v takom novohradský pán služný svojho nového pisára.

* Teda aj vo Varšave už na ľud strieľajú, a levočskom panslavisme trpí. „Ja som Sárišan,“ odvetí tento. „Sárišan? hm —

|
ešte ani konštitúcie nemajú; čo sa bude potom Štefan Baláž. vraví služný — čudujem sa, bo priam tak vra
robit, keď aj tí dajaký výtvor novomódnych ľu- via , jako okolo Trnavy.“ „To možné,“ odpovie
doblažiteľov ústavných dostanú? pisár, „lebo som poslednie tri roky v Ružomberku

n vr ir i . ,, , PAHLEVANT slúžil.“V Kardszagu istého pana za vyslanca sne- ’
# »

mového sa hlásaceho, tehlou do hlavy hodenou Pieseň turkomanská. *
r

nemilo prekvapili. Tu to teda ešte horšie ide, (Preklad)
V Kocúrkove, jako známo, je chýrečné ar

jako tam kde kandidátovi, čo istým pánom nebol v mamentarium, t. j. zbrojnica, v ktorej sa i roz
po vôli, simpliciter iba prihlás tlačený zkon- Sumot kalúna *) je milý ušora mojim, ličné starožitnosti pamätihodné schraňujú. Pán P.
fiškovali. — Keď sediac ho kúrim v myšlienkach ztratený cestujúc cez Kocúrkovo, aj zbrojnicu vychýrenú

* Radostnú zprávu sdelíme pre paničkv Dumám "ad cestarai Boha > k zábave inej, '

kde ““ 1 jeden
.,

meé
]

ukazava,1ý bol >

I rdaňnZv 1
. .

‘
p, P al“cuy , s ktorým vraj Bileam svojho osla zabil sa vy

iÍľ nítn
k

‘f

° S
ľr

Slr ° ty
’,

a V
v
cas balov V

v
eraraz PreC ° môJ zly sused ma tak krásnu zeau ? hrážal. Pán P. na vravu takúto direktora zbroj-

I bo tak rcčp
n

.

emoza na P es ’ ze punostruzi ale-
V. Podolshj. nice poznamená, že Bileam nemal meča, ale si

m LJ i! nemaJÚ
-

“
T

0tÍZt° V r— bo len mat žiadal. „Nuž veď to je priam ten meč,I zs noga aj pie artikul tento; J *) Kalún je fajka, tureckej Nargille podobná. ktorý si Bileam mat žiadal“, znela odpoved'.



“ “

Národnie piesne v illustráciach.

I. Múr čínsky.

„Teraz naša sláva v tôni skrytá leží.“
i.,, rniwii— —— 11
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II. Väža babylonská.

„Tak sa časy menia, tak tento svet beží.“

- — .

V Budíne, 1861. Tiskom Martina Bagó.


