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HDEMÍK PRE HUMOR A BELLETRISTIKU.

Vychádza každý Odpovedný redaktor a vydavateľ:
DoP isy a P^dplatky

Cena prediilatná otmása : sa na redakciu posielajú ;

Od marca do konca mája 1 zl. 40 kr, Vilém Pauliny-Tótli, nefrankované listy sa neprijímajú ;
— reklamácie ale

augusta . . . . S ,, 50 „ , , .. v . , nezapecatené straniva neobdržaných čísiel nefrankova
: : :

”
decembra býva v pevnosti, v panskej ulici pod číslom 08.

ne na poStn daí voľno,

VOLKY a SPOLKY.
(Dokončenie)

Ján Krčický a Josef Kuvíčok už štvrtý rok tríčnu spoločnost rozmnožil mohol. Na neštastie notu“ navštevoval, bez toho, žeby sa údami jej
na ostrove neznámom o samote trávili, keď raz — opíc nebolo na ostrove, síc by jich dozajista, za stal museli a beztoho, žeby ku Stanovám „jed
bezpochyby z nedalekého kontinentu, alebo daja- čestných údov boli vymenovali. Pri takýchto noty“ priviazaní boli. Jestli teda pán Kuvíčok
kého vätšieho ostrova — jakýsi Indián mohútny neprajných okolnostach sa napokon spravca „Tyr- „Tyrnaviu“ svojou prítomnostou poctil mieni, tešit
na člnku svojom na ostrovček krajanov našich navii“ — pýchu svoju premáhajúc — odhodlal nás bude —• — “

dorazil, aby sa na ňom polovačkou zabavil; avšak ku kroku zblíženia nového; išiel totižto ku správe „S radostou!“ odvetil Luplák a ešte ten
darmo hľadajúc zver dáku na ostrove, najprv na „Liptovii“ a dal sa za úda spolku navrhnút. večer išiel do „Tyrnavii.“ Vníduc ale do miest-
Trnavana v miestnostach „jednoty“ samotne sedia- Lupták trpelive vypočul žiadost Jankovu v čistej ností „jednoty“, sa oko jeho hneď na vyvesenej
ceho a priam svoj trnavský chren strúhajúceho— Bernoláčtine prednesenú a myslel si po liptovsky: tabuli zastavilo, jejž nápis na Kuvíčka velice
natrafil; i ztrhnul sa boj hrozný medzi nimi, boj jako ty mne, tak ja tebe; — Vyvesil teda meno nemilo pôsobil musel, lebo tam napísané stálo:
oživol a smrt. Dost Trnavan, volal a kričal o Kandidáta na zelenú tabulu, aby za osem dní každý , Pri nn«le<tnpi voľbe bol za úda nriiatv
pomoc, dobre vediac, že keby dvaja boli, že by úd „spolku“ príležitost mal o žiadosti Trnavana ”

„ilfdn
nevítaného hosta lahko prevládali, avšak Lupták sa prezvedet a si vec tú, kým pod hlasovanie

’

.

sa nehnul zo „spolku“ svojho, lebo neštastie nastá- nepríde, náležíte rozvážit. Po ôsmi dňoch životná 2
'

11 P os *ednej volbe
Popadnú

vajúce ani len netušil. V boji strašnom Trnavan otázka tá na pokoii vo všeobecnom zasednutiu *’0S- Kuvmok z 1 )ice

klesnul s nohou zlámanou, s hlavou dochráraanou; „spolku“, k pojednávaniu a hlasovaniu prišla; Hlboko obrazený Lupták sa už vrátil a
nato Indián sobral čo sa mu zazdálo a išiel ďalej, avšak Trnavan jednohlasne prepadnul a sprava „jednotu“ tam nechal mienil, medzitým ale keď
O pár tisíc krokov vyšej natrafil, na Lupláka, v „Liptovii“ s ľútostou dala Krčickému na vedomie, Krčicky zbadal, jaký dojem nemilý zelená tabula
miestnostach „Liptovie“ saraôtne. dumajúceho o že director „Tyrnavii“ následkom jednohlasného na hosta príchodzého zapríčinila, chytro skočil,
brindze svej roztomilej; i tu sa hrozne bojovalo — uzavretia „spolku“ za úda prijatý byt nemôž, zakryl tabulu ručníkom a požiadal hosta svojho
rozumie sa, že i tu Indián zvítazil a Jožko s pre- Toto — rozumie sa — Trnavana velmi mrzelo, aby sa mu ľúbilo sadnút. — Tak potom krajania
bitou hlavou a zlámanou pravicou klesnul na zem tak že na druhý den večer pri loveniu rýb, hro- naši medzi rezkými, hlboko do života siahajúcimi
Indián zase sobral i tu čo sa mu zapáčilo, sadnul movitým hlasom vyspieval všetky tri verše piesni: rozhovormi o záujmoch našich národných, jedli
na čln a odišiel, mysliac si; tento ostrovčok ja hej slováci, ješte naše slovenská reč žije, a pili a sa pozdej i na to milé „peklo“ zahrali,
častejšie navštevoval musím. Pomery krajanov našich po tejto udalosti, Keď bola polnoc sa dobrá vôľa v celej jednote

Asi po dvoch hodinách Lupták k sebe prišiel, boly zase tie isté čo predtým. Nastal teda zase tak rozmohla, že Lupták so šlächtodušným seba
tažko núdzno sa zchabral a tašiel do „Tyrnavii“ tichý, pravidelný život a dlhá chvíla, iba tu i tu zaprením dvihnul pohár a pil za zdravia a zveľatok
Janka Krtického navštívil, ktorého na zemi z strúhaním chrenu trnavského a gniaveníra brindze „Tyrnavii“, za čo rozumie sa, správca patričný
krvaveného a tažko stonajúceho našiel. Žalovali liptovskej pretrliovaná. — O pár týdňov neskôr menom celej „jednoty“ v rovnej zdravici a čistej
sa cez parkan „jednoty“ jeden druhému jako sa ale Jankovi Krčickému jedna znamenitá, spory Bernoláčtine odpovedal.
jim zle povodilo; keď sa vyžalovali, hromžili na vyrovnávajúca myšlienka napadla; večer totižto Teraz by už na Luptákovi bol rad býval
osud svoj neprajný — a predcaj nezmúdreli, lebo sa pri loveniu rýb schválne s Luptákom stretnul tiež krok ku smiereniu urobil; afe nebol v
keďsa zotavili, zase len každý tak žil jako predtým a povedal mu v čistej Bernoláčtine: „My sme stave sa ku skutku takému odhodlal lebo nič

Takto riadne a pravidelne žijúc, tak že sa stanový (štatúty) „jednoty“ našej premenili; „Tyr- nechcel započat čoby cti „spolku“ (ľitorý dľa
ani len tá polícia do nich zavadit nemohla, zase návia“ od sto, viacej údov nesmie mat; jedna vyrátania jeho, od „jednoty“ o pár ho dín starší
muky a trýzny dllíej chvíle zakúsil museli a teraz tretina hlasov vytvára; prespolným, zvlášle ale bol) dač ujat mohlo — a preto až po štyroch
— už i z ohľadu vätšej osobnej bezpečnosti— spolukmenovcom z iných stolíc pochádzajúcim, týdňoch tú zmenu tiež uviedol do stanov „l aptovii“
o tom rozmýšľal počali, jakoby každý svoju pa- dovolené je, pokým sa na ostrove zdržujú, „jed- že i prespolní a spolukmenovci z inýclr. stolíc



pochádzajúci, spolok navštevoval môžu, bez toho S radosťou za ílu platili, dával, ale ešte i toho najposlednejšieho čatníka
žeby sa údami spolku stat museli. Zmenn túto I krev drahú vycedili. vždy skvostne učastoval, a teraz jako dáky novo
z čiastky už i prelo až o 4 týdne uverejnil, aby A teraz keď sú pokoje pečený apoštol jakejsi bašovskej liberálnosti, mne
dolial dač potravy svej zagazdoval; lebo pokým A prestaly kruté boje , za tú chybu philologickú, nasilu íiskálsku akciu
jako host prespolný „Tyrnaviu“ navštevoval, tam A vlasí sladká jako matka na krky zavesil chce, preto že som sa vraj pána
jediac, pijúc a kúriac, vlastne víno, pivo, údeninu, Ktorá proslried svojich detí švagra môjho kmotra Omáčky Slovákom šim
brindzu a tabák zašanoval. — Po udalosti tejto Dni radosti blahé svetí, fovat opovážil, lebo vraj som ten jakýsi Gleich
krajania naši velmi príjemný život žili; jeden den Keď jej svitly šlestia doby , berechtigung obrazil. A z tohoto som, Hen-
Lupták išiel jako prespolný host do „Tyrnavii“, Kryjú ju žiale, poroby. Redacteur, tolko nepríjemnosti mal, že som sa
druhý den Trnavan do „Liptovii“; krom toho Túlajúc sa padá hinie i s listom sľúbeným opozdil. —

každý rok, na den založenia spoločností svojich, Jak host behá nevolaný, Počul som, Domine Perilustris, že v Pešti
si vzájomne velké hostiny pristrájali. Po desiati Neborka ! — a v tej cudzine rybári hrču chytili čo 370 funlov vážila; ja som
rokoch faby ani jedna spoločnosť uprednená ne- Kde jej meno len ztupené passionátny Naturforscher, čiby mi nemohli z nej
bolajna proslried ostrova,pod holým nebom,svetili Znajú, večne zlorečené , dva funty k veľkému piatku poslal?*) Peniaze
desaí ročné jubileum vzájeraného navštevovania Meno jej slúž — nevidz začo, Jim pošlem kadenáhle ma za Bezirksarzta vyrae
a spolu i patnástročnú pamiatku založenia spol- Meno jej plat — neznaj na čo , nujú, a jejstli nie, teda Jim pár receptov proti
kov a úradovania svojho v nich. Pri tejto príle- Meno jej mri — za cudzú slast, mdlobám Černokňažníckym napíšem. Jestliby som
žitosti sa Lupták lej hroznej neprozretelnosíi do- Meno jej hanba, im Ernst predpadnul, strojím ausvandrovaí nach
pustil, že sa Krčickému navrhnúť opovážil aby Meno jej kliatba, London, bo tam vraj teraz znamenitá Yakancia
Bernoláčtinu so Slovenčinou dajako sosobášili, Uhria! vaša toto je vlasí. jesto; šarha Lund zomrel, čo za nič pre nič 800
na príklad aby „Tyrnavia“ do svojho spisovného Vilém Paulíny. zlatých platu rakúskej hodnoty tiahal; loby som
jazyka miesto pekné, peknuo — miesto videl, ja potreboval. Či čítali prosím že si v Čechách
videu — miesto dobrého, dobryeho a t. ď. prijala, v Novej-Huti obyvatelia tamošní, pána Jozefa
z čoho zase strašné rozdvojenie povstalo. Avšak Programm. budúceho týdňa. Markotha rodzeného Maďara, za predstaveného
o nedlho za tým, pomáli obydvaja prichodili k „ _ obce vyvolili ? kebych s istotou vedel, že teraz v

presvedčeniu tomu, žeby to len snáď lepšie bolo ' Apríl.
,

°k°lí senickom sviatok braterstva Čechách als Revanche, Uhrom služby dávaí
keby sa dajako spojií a sjednotit mohli; lebo i náboženského, lebo evanjelici za katolíka, budú, by som sa i sára hlásil, lebo takýto Gleich
potravy kam dial menej bolo a s izolovanými proti evanjelikovi hlasovali, aby vraj trenice

berechtigung sa mi velice ľúbi; neviem ale čiby
silámi nič započaí nemohli, zvlášte ale ponevádž

národnostne u s m r t i 1 i. sa tam na mene mojom neanštoszuvali ? preto si
cítili že tie štyry krížiky čo každý z nich už na U. 9. Apríl. Mesto Oblazov nad Yáhom, na ho ešte za včasu premenií mienim. Beztak počujem
chrbte mal, nie len že krv búrlivú tisa a neznesnú rany Černokňažníkove, dňa 21. Marca pod že od nového roku bei der hohen Statthalterei
znášanlivou urobia, lež že sa i sily tela ľudského Pindulou občiahnuté, balzam z diplomu čest- 317 inštancii o premenenie mien rodinných —

pomáli tratií počínajú, tým viac u nich, keď na ného mešíanstva zaležiacy, priloží. čili priezvisk — einlaufovalo; no aspoň ubudne
nohe a ruke pokaličeni boli. Napokon sa teda o .. _ . tých „berger“ov a „felder“ov a pribudne tých „falvi
usniesli, že každý upustí dačo z národných a V ByíT í ? 1

- hegyi - vttlgyi a váry“. Čo myslia, lleber
historičných práv svojich, a že sa celkom siednotia, . ome, ci sa ma Oerno tnazni ces nym jj err Redakteur, jakoby sa moje meno najlepšie
spolu bývaí budú, z dvúch spoločností že jediný “e ľ“ preinačií dalo? ôie 1,16 «naď Olvasóczy alebo
spolok pod menom „Matice“ založia v ktorej sa v

SUJ 6 P10,
Konyvesy ? lebo ypsilon by som na konci velice

predsedníctvo každý rok raz menií bude a t. d. Apríl. Republika San-Marmo zadá u rád maí — hneď to ináč znie a inakší Eindruck
Určili teda lehotu ku sviatočnému siednoteniu vsech europejských vlád „Protest“ proti ob- urobí. Nechmi prosímčoskorej sdelia IhreMeinung.

— dolial rozumie sa každý ozve býval v chyžke mýšlanérau zrízeniu kráľovstva italského. Práve keď Jim toto píšem, dostávam list a

svojej. I stalo se že prv lež lehota určená svitla, p. J2. Apríl Napoleon si dá z brozňanskej zP ravu 0(1 môjho bratranca zo Žiliny, že vraj tam
Indián mohútny zase na ostrov dorazil; krajanov Apathéky politické „pilule dvanásíročnej dô- theater hrali a síce smutnohru jakúsi zo starého
našich ešte každého osebe, v miestnosiach pa- slednosti“ predpísaí. — zákona; BUhna predstavovala vraj malý „raj“ v

tríčnej spoločnosti, o krásnej budúcnosti duma- „ .

ť
, .

ktorom prví ludia pokojne žili, tu prišiel had a

júcich našiel, napadnul a zamárnil. D' a zasa d rovnoprávnosti jazy- jim jablko zo stromu nesvornosti, tak že sa
To hľa je krátka história, dvúch slovákov do kovej sa urídi aby steny nemeckého kostola povadilia anjel Pánejichvyhnalz raja a povedaljim,

Ameriky vyvandrovavšich.
v 0 sedem šuchov povýšené holý. Aj v že aby neprišli až druhého Apríla. Môj bratranec
Pezynku theraa podobné na tkanivo O apéO mi píše že možné, že pozdej i známu tragôdin
príde; Hrozné trenice—našívraenšine zostanú.

;;Abel a Kain“ ktorú toho roku už na veľa mestách

KRAJINSKÝ DOM Pr& Chýr že Černokňažníka zakázali, dávali, aj tam predstavovaí budú. — Ďalej ešte
sa nepotvrdzuje. A nevieme prečo by ho za- spomína môj bratranec že tam jakéhosi výtečného

Preklad dľa Vorosmartyho. kázali; ažda len nie preto, že i on pár tých „Homeopathu“ za lekára vyvolili, ktorý keď za

Zem uhorská nemá domu, zvýšspomenutých pilúl prehltnul? dúveru v ňom složenú verejne ďakoval, od voličov

Bo je nie vlasí svojich synov, sv0J ich » úradniu inštrukciu“ pýtal, podľa ktorej
Lež bojišíom len pyšnému melhody sa na budúce kurovaí rozkážu? Humil-
Čo sa vlasínou hubí vinou. D O D i S V

limus servus ‘ Pr. Lesehuch.
S krvou, zlatom zle gazduje,

ť
Oh a hanba! na zlé, dobré, Z Pohronia. Dňa 26-ho marca 1861.
Na bubnov zvanie nehodné Herr Redacteur! Nech odpustia, že som sa s týmto Černokňažníkov Slovník nauôný.
Ešte hlasovaí putuje. listom tak veľmi opozdil; tá rovnoprávnosí safra- _ „ , , . ,
Ylasí naša je otrok i pán mentská, ktorá už aj pokoj a Hausfrieden slávnej Baal; modla odrodilstva a v ast.zrady.
Milliónov zle chliacich nám; stolici našej podrývať započala, je tomu na príčine,

dielom zensko, väts.m dielom

Sluha i pán zmsobnený Bol som nehmlich v jednom znamenitom Gsell- Slová vo veiejnosti.
Sám s sebou čo v sváre neni. schafte, kde sa hodne pripíjalo, čo som mal robií Pabyíon í vidz;

Viedeň.
A hľa s rozumom železným, - i ja som zdvihnul pohár a povedal toast, rozu- Bachanty a fohaniy; y.dz

: r.sske zákonníky.
A hľa so srdcom ľadovým, mie sa v jazyku stoličnom; lež neviem jako sa Bagaua; paraple, kalocne, apovrahy, ml.ec-

Vydúva sa cudzá rieka stalo jako nie, genug daran, do mojej secus „ at
' .... „ ,

A vrelú krev popreteká - excellentnej orácie som jakosi i pár slovenských
astav conslitutionalny Napoleonov pre

Avšak národ zmrzle stojí slov a satzov zamiešal. Tu pán švagor môjho po epseme miavov.^
Ustrnutom pri pokoji. kmotra Omáčky povstane a povie, že je to zrada Rovnopraynost

národnosti.
Nieto slova súhlasného vlasti, to jest: Landesverrath. Ja sa perse obo- 1 acias0j30( y- ...
Z perí národa synov, rím na neho und mit der grôssten Galantérie mu Balkan; meno krásneho výhľadu z kastiela:
Niet nikde skutku svorného, poviem, aby netáral, veď že je i on Slovák, čože „ zais '°jese o. ...
Niet lásky bratskej činov. - má teda aprehendovaí tých pár nevolných slov Ballada; história o voleniu ablegatov.

_ /
Vlasí uhorská nemá domu, slovenských, a vravím že 23-ho Marca sa už aj Balzam; monarch.cny: rady a kríze; ústavný:
Prečo? . .

. Áno, boly časy v Prahe, v salonach grófskych slovanský vraveí s ava. e jen živio

Ze na mHej híasy opovážili; tu ale povstane pán Ucilsky, ktorý
Ľanat i alma mater.

Vstávali a čo žiadala, pred jedenásti rokami tuná prvý bol, čo dvoj- „ „ . . č , . , ii,„'„„„„r . i • i j J
) Nebolo možné; lebo sme list tento Blahorodosti Vašej

Nehľadajúc v ki asnych slovách suchovy rahecnik a trojcolove Mordery nosil a sa až 30 .ho veger dosta]i kde už dÄvno ; p0 veľkej
Oo sydli v srdca hlbinách, nie len všetkým hochgestellt pánom do rodiny hrči i po veľkom piatku bolo. Eed.



Barnabáš; pre zásluhy svoje o vlasí, reč a národ Otázka: Ktorí páni sú v Európe najgalanlnejší? M. Ale čo už zase majú tí X X ský kupci do
— jednohlasne vyvolený vyslanec. Odpoveď; Napoleon a Viktor Emanuel. Ten

_
tych našich kňazov ?

Barbar; dľa slovníka civilizácie germánskej: tomuto Lombardsko a tento tomu Savoysko F. Ale za to, že jim nahodili na oči, že sú kňazia
každý človek čo uhorské šaty nosí. — Yidz: daroval; jestli to tak i ďalej pôjde, o nedlho n *e priatelia svetla?
Pandurenwirthschaft. jicli galantérii celá Európa nevystačí. M. Pravda že za to.

Barbora; — basa; V hudbe toľko čo hlas ľudu K. Nech dajú pokoj pán bral! tí páni sú planej
v správe krajný. , Otázka: Kedy si Vietor Emanuel kolísku zariadil? launy zle sa jim olej míňa.

3807^ '' P ° a *‘' a ’
Odpoveď: Keď Napoleonovi Savoysko oddal.

Barón; slobodný pán, teda pán slobody. Utešená r v _
Krátke zprávy.

Príležitost k vyplneniu názvu vlastného.
'"í,

0 je "^m0Cne^
í ? * žilina ža i uje na Rajec , Rajec na Žilinu.

Bastard; Madar poslovenčený, slovak porna- ÚEpoved: Turecky cisár Abdulraedz.d, lebo ma Žilina tvrdí, že Rajec počal bitku; - Rajec na
ďarčeny. dvuch cisárov pecuchov (Heizer); Fran-

k vraví Raiec Rovorí že nán Bilčanovskv
praktická strana zákonodarstva cúzky a rusky cisár Turkovi hodne zakúrili.

Is
P

tván chce ma{
J

v ž ilílie gylasiun^tuiecieio.
_ v Žilina odpovedá, že pán Pongrácz Lajos na Po-

Belzehnh; Patrón vlastizradcov a odrod.lcov. Otázka: Cím sa stal Napoleon v Sýrii? važí chce maí ; elementárne školy maďarské. -
JJetram; Cyellty post) : Odpoveď: Barom; lebo sa tam usalašil. No v tomto sa už ani sám prvý minister ríšsky

uhorsky: 1780—1790, a 1850—1860.
„evysnä. Ej ale by s. vysnal Čeínokí.inik, kebi,

BpľifiA • -ISfit '? Otázka: Ktoré sú tie tri veci čo Rakúzsku nado ho vravel nemrzelo.

BeUadonna; na pohľad kvet "krásny, avšak nebež- všetko chybuJ ú ? / Na Brezovej neďaleko Myjavy pán kandi

pegný, y idz . obl , az čísla 1-ho. Odpoveď: Po prvé: peniaze, po druhé: peniaze dat L. ked k obecenstvu o rovnoprávnosti vravel,

Bengálsky oheľi; (svetlo umelecké) Panské' reči a P° tretie : peniaze. spomenul že je dľa V o 11 a i r a reč človeku na

slovenské v zhromaždeniach stoličných. — í° ,
da " a

’,
aby kroz ,m n

T
,yshenky zatajil

Benjamin; V Rakúzku národ maďarský. Otázka: V ktorom čase je teraz Turecko ? hoL Nasledovne i pan L. nie to vravel co myslel;

Berezina; Pred Napoleonom III. spomenutá asi Odpoveď; Bolo dosial v pol-mesiaci, teraz ale t0l
°r

0 azaJ e poprvé to, ze pan L. za rovnopiáv
toľko, čo na otlak stupil. už do poslednej štvrti. ľ * * 7 T n’ T í*'" "f “

Bessarabia = Syria.
ť to nie Voltaire, ale Talleyrand povedal, a slova

Biblia; Preto pamätná kniha že z nej censúra O/aVía; Ktorý Román je u Slovákov nenávidený?
lie Pr « d ®“J P"e“u TnP« oval -

.nič nevylrela.
J

.
J J Fan Martin Veselovsky vraj jako hune pred

Bigamia; vidz; sanclio prag. Odpoved: Madaroman. súd príde, lebo za jednotu krajiny uhorskej a

Bileamov osel; starý dôkaz veľkej pravdy; že j v v
za rovllo P rávnost národností zaujatý programm

aj somári rečnil vedia. Otázka: Z čoho sa môže s istotou zavieral, že vydal. — Tak mu treba, načo ho rozdal v Stu-

Biographia; vo výtahu: narodil sa, spal, jedol, Slovensko raz už štastlivé bude ? páve? Mal ho poslal do Žiliny, tam hy mu ho

pil, oženil sa — zomrel. Odpoveď: Z toho že už do teraz dvoch hodných len simpliciter boli spálili, a bolo by po všem.

Bochnia; Ústav solodražby. priateľov má : „priateľa ľudu“ a „priateľa školy To hľa sú tam opravdiví liberalistae a consti-

Bomba; pilula proti zatvrdnutiam ústavným. a literatúry“; lebo „donec eris felix multos tutionalistae.

Bonaparle; z prvú metheór z ktorého sa kométa numerabis amicos.“ * Nie teda divu, že jako noviny píšu, jeden
vývine, čo — pomáli upravidelniac beh svoj— Laskomerský. indský holič (barbier) keď sa pred mesiacom z

sa stane planétou .... hvezdou slnkom. Európy domov do Indie navrátil, vo vlasti svej
Bourbon; hvezda — kométa — metheór. - „ _ . ir, n-uz cechu holičského vytvorený bol, lebo sa vraj v

Brcimbarbas; yidz
: bájka.

maCOV1G a Pan KUDOVXC.
Europfi 1J b e r á 1 n o s t o u zanečistil.

Bravo; (najatý vrah) vidz; Baal. M. Servus humilimus ! * Professor pán Haszenstein v Gólhe, svetlo
Briliant; v rakúskej korune krajna uhorská; v A. Košamster diener domine Macovič. nového spôsobu vynašiel, čo tak silne svieti jako

krajne uhorskej autonómia stolíc. Af. Gratulor de felici conspectu. Jako že sa majú slnce. No pane Haszenstein k nám sa, k nám!
Bnttannia; v bajosloví politiky europejskej: pán rolník ? Lebo svetlo, čo teraz u nás svieti, je iba jako

Neptún. Rratias! A oni domine horniak ? mesiačkové; svieti ono svieti, ale nezohreje.
BroHra; obyča ná, vidz: Špekulácia; Laguero-

A ’ biatlas! A oni domine Horniak , n .. ,, ,, .

nierova : politika Napoleona III. Ta , ta. Ci čítali prosím že jakýsi maliar a či , ,
0 ™ s a esz ’ /V honveds u bu“

Brutto bez Netta; Finanzoperationen des Černo- khásštecher viedenský, za reči svoje známe- ?
ari

!
cbcei z0 Zemlina prejst do Srbska ale

kňažník. nité, vo volebných schôdzkach držané, zlatý J ich la P lh ’ lebo nemah Pri sebe „Černokňažníka.“

Bucephalus; krajna uhorská ale bez Alexandra. kríž dostal ? * V Laborci dvaja jako žandári preoble-
Budin; sídelné mesto Černokňažníkovo, a t. ď. K. Čítal amice; ale to nebolo za tífr reči. f

ení
fadomilovia,

večer žida Hersku prekvapili a

Bulletin vojny; výsada Ihárstva. M Nuž a za čo že? bo ukrast ®h
.
cel

V
0r,S'nál" a t0 chútka

’.
kt0

!’
u

Bunda; Antipod frakkov. „ T i a m v . , Jim ale rychtar obce prekazil, s prísažnými svoj-
Buben; v dome: vec nepríjemná- vo vojne: hý-

K' Ja Z h° dnoverneho P ramena viem, ze ten pan mi žandárov rozoženúc a žida oslobodiac.

badlo nôh
ť J ’ J J vyznačenie svoje za vynaleznutie takej masti I mi, de guslibus —.

Bureau; nemecká kuchyňa pre priateľov knedlí J°®
ta1, Č° Sa S ten Paiľ ätny

.
vôz

.
do

P°" * V Krakove zakázali študentom do divadla
a ómáček.

P ? hýbu pnvede, na ktorom uhorskí reichsrathi
chodií) následkom čoho sa ešte v ten deň 80 žia-

Burleska; Pyšná panička, do ktorej sa i pán
° pnrusaju. kov v divadle dostanovilo.

černokňažník trochu seknul. „ x. .. , , j v , v „ vA, Li vedia pan brat ze ten Cernoknazník, ze je
to zkaza pre nás? Rozprávky pri Čáji.

Výpisky z katechysmusa K Habaha! neboľák! neviem alt0 ? Sdeľuje
Černokňažnikovho. K• Nech len počujú jako jeden z mojich známych m0n Jakuboviô.

n .
.

s podobnými novinami pochodil. Pán rytierOtázka: Na co sa Napoleon pred bitkou u Solfe- Novovallsky z Moravy chtiac sa dat vo Viedni Učiteľ (k farárovi). Čo myslia pán farár,
vína viac spolíhal, či na vojenskú chrabrost k snemu vyvolil, hrozne demagogické reči či by slobodno bolo novorodzené diéta v nedo
svojej Armády, a či na svoj vlastný rozum? držal — tak že celé poslucháčstvo až stŕplo statku vody i polievkou pokrstil?

Odpoveď; Aj na ten (Eynatten). od nich. Tu ale jakýsi furták neznaboh, vy- Farár. Keby nebola priveľmi masná, ano.
liahne z vačku starého „Šotka“ Havlíčkovho S našou na príklad nie, ale s vašou bezpečne.

Otázka: Kdo má najtuhšie kosti? a ukáže obecenstvu jednu karrikatúru ktorá * * *
rtj j• r— , . roku 1848 priam tak slobodomyslne rečnila,oapoved : Azio; lebo ked aj padne, hneď zas a 0 pár týdňov na sneme _ kepeň obráíac _ F. vojanský dúslojník, syn nebohého kňaza

11016 lde
' výsady zemopanské zanovito zastávala. Vie- —ského, v čelnej společnosti, kde o stavoch roz-

OftWSv, • iMn „ • 1-1 , . ,
denské obecenstvo perse hned poznalo rytiera

reč bok, vravel: „Keby nm to nestastie
otazka Kdo piacuje nado všetko v záujmoch starého a trotz all seiner Gemtithlichkeit, sa potkalo, žeby ma pan Boh synom sprostým obdaril,

vla(ly • nedalo po druhý raz prekabátil. ten by kňazom byt museL“ Na e ° stary farár
Odpoveď: Lekári. Prvá občanska povinnost je A/ No keby to Havlíček vedel 1

odvetil: „Ja som mal štaslie Vášho pána otca vel
pokoj, a ten lekári občanom na večnost Tš w 1 . „ .

mi dobre znat, Vy v tomto páde celkom naopak
zaopatria.

uz a Inys “a ze niu nereferuje ? smýsľate, jako Yáš nebohý pán otec.“



Kramla by to bola! keby len tých hrčí toľko nebolo; ale to volajako nikde chytil nechce.

HÁDKY. *)
1. Rébus od Petra Belli. 2. Rébus od O. Č. Rébus od Petra Belli.

-rr-r Januar A p r i 1 Júli Odober . A ~

- |i Február Maj August November jfU tí / . m

Bo EA
MareC Juní September December. 0

*) Rozlúštenie v 7-tom čísle podáme, v ktorom i mená pánov rozlústiteľov uverejnené budú.
Rozlúštenie hádok z čísla 3-ho. Rébus : „Váh a Nitra do Dunaja svoje vlny nosia.“ — Oriešky: 1. Holič (barbier). 2. Oba vietor robia. 3. Gone

ralbass. 4. Slimák (bo svoj dom odnáša). 5. Pero. v v
Mená p. t. pánov rozlústiteľov ; Velebný pán Štefan Bolemann farár v dolnom Durade (ktorému sme sľúbený obraz odoslali) ; Mikuláš Ferjenčik ; Jozef Škul

téty; Ignác Radlinský; Bartolom DemoviČ; Vendelín BrucE.
Poznamenanie. Rozlúštenia hádok z čísla 1-ho nám ešte nasledujúci p. t. páni predplatitelia poslali : Rastislav Sztrányay; Dániel Maróthy; Dániel Schu

lek; Alois Demek; Dániel Semian; JánHarkó; Andrej Kolesár; Michal Von-Grey; Anton Motura ; Ján Bálint.

OHLASY.
A. liiterárue: Minulého mesiaca vyšly a tisk zanechaly nasledujúce nové knihy:
1. 3Bt)íafy 5 gvammatih) flotoenffej. Ujponabal a pre ľub obecm) tcljbal 9?. SDrendjíttjíi). ©tr. 44. — ijfom grantfffa ©laiuífa

tu Díontúct. Sena — jl. — fr. rafújíej Ijobnotl).
2. Odbojné f d j d n t j textu „t irlafftonrice ffetft čaju príletu ftpéíjo;" CPror. 3mm. fap. VIII. w. 7.), ftefé pri jtcldíftnŕ fwdtečnŕ pnícjítoftí

brjel Äaret S&plejal, jloroa bojtíjo fajatcl augffb. mpäudnt » Sojnict. — SijíÄn gilipa 9)ícbrdnit)o m SfleujTtabtti. Sena 4 fr. to jeft čtprp frmnple
flowenffej bobnotp.

B. Súkromné ; I. Najjislejšie pôsobiaci
’• >žný prosriedok proti švábom*), je k dostaniu u Jána Zacherl, ploditeľa perského

hmyzoprachu vo Viedni (Stadt, Goldschmidtgasse Nr. b2i).
2. Medové motúzky, k upotrebeniu pri rečach pred voľbami sú ešte vždy k dostaniu u Jozefa Medokýš v Pešti.

*) Prach tento krajanom našim síce odporúčame, medzitým ale za všeobecnú pôsoblivost jeho dobre nestojíme. Red.

I/lsťáren redakcie. Pánu Kvasiverovi do B. D’armôt Nevieme kdo ste, ani Vám nerozumieme čo chcete. — Pánu D. M. vo V. L. List Tvoj nás milo pre
kvapil ; poslané veci upotrebíme a prosíme o ďalšie príspevky. — Pánu Bežnému y Bošáci. Borovička Vaša je znamenitá, ale článok nanič. — Pánu P. G. v Sz. Aj my
ľutujeme, že sa tam viac rekrutov nenašlo. — Pánu D’. R. v M. D’akujeme za ustávanie pri materiálnych záujmoch Černokňažníka a porúčame sa ochotne ďalšej.—
Pánu D. S. na Sz. List i rébus sme prijali. — Pánu G. Z. v B. Všetko sme dostali, a všetko je znamenité. Prosíme o častejšie dopisovanie. —• Pánu M, Ch. v B. Rebuse
sú dobré, upotrebíme jich.—Pánu L. K. v D. Pipseň o poste podáme ; ale Liubolisty Miss Lucii sú pridlhé. Ďalším príspevkom Vašim túžobne v ústrotí hľadíme.—
Pánu A. K. v G. Rebuse upotrebíme. — Pánu D. S. v K. L. O rozlúštenie poslednieho orieška prosíme ; či snáď nie Garibaldi ? — Pánu Milostínovi P. na T. Kalendár
humoristický pod náslovím

; „Černokňažník, kalendár na rok 1862“ v jeseň vydat sjrojime, aby sme to, čo sa nám do týdennika nepomestilo. tam upotrebit
mohli. Jako počujeme aj „Tatran“ zase výjde. — Pánu J. S. vo V. Mučedlníkovi čísla posielame. Porúčame sa ďalšej ochote. — Pánu J. D. M. v S. M. Tclegrammy uve
rejnime. — Pánu Z. M. v K. D’akujeme ; pán S. L. dosiaľ nepredplatil. — Pánu L. P. v B. Myšlienky sú znamenité, upotrebíme jich. —• Pánu J. S. v D. K. Rebuse dva
sú výborné. — Pánu V. B. v D. K. Všetko dobré. — Pánu J. N. v S. M. Ďakujeme. — Pánu J. N. vo V. Upotrebíme. — Páuu L. S. v N. M. Uverejnime.

V Budíno, 1861. Tiskom Martina Bagó.


