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„CYRILLO-METHOD‘W

Hneď som vedel, že nám dôjde 1 Zapil som si pohár vína;
Zpráva v Cyrillo-Melhode, By sa mi od veľkej bázni
Čo sme pri výbornej chove dáko „ o pekle“ pri kázni
Vyvádzali v Majcichove; Nelriaslo slabé koleno
Ako sme sa medzi krikom Ak tam nájdem moje meno.
Veselili s Palárikom?
Ktorému všetky štepnice
Ta zožrali húsenice. Prišiel som na Dobrinskébo
Ako sa mu po obede Tohto priatela rusského
Prisporilo k farskej biede? Franciscibo novinára,
Preto dvadvadcálé Číslo Ktorý odrodilcov kára.
Jak náhle sem ku mne prišlo Už mi ver teraz šupelo,
A to z Kútov zo Záhoria, Triaslo sa mi celé telo!
Kde chlapci za národ horia, Pauli! jaj! jaj! už mi dali
Dal som bo zo zvedavosti Môjmu sčastiu zabvízdali!!
Čítal pred mojimi hosti. Neboj sa

I verí ta pridal n y.
Ked som uslyšal Mikšíka Srdiečko v čul si oddýcbni!!!
Znamenitého rečníka, Chvála Bobu! že som neni
Klempu, Cselku, a Farkaša, Medzi nimi poškvrnený! —

Myslel som to bude kaša To meno černokňažníka
Omaslená, osolená; Skalického žartovníka!
Dobrá, keď kto mäso nemá. Židia svojim zvykom verní,
Samé pomiešaná mená

! Veľmi boli opaterní,
Slováci len po kolená ! Nejšli do Piláta dvora
Ale už na Viktorina Báli sa: že j ich pritvoria.
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Židov som nenasledoval, Trápi sa, srdce ju hryzie,
Do Majcíchova putoval. Že stojí od tam tej nižšie.
Preto som vystál aj strachu. A takto vo svej žalosti
Rádnej byeh kľačal na hrachu, Volá k nebeskej Výsosti:
Jako sa pustil na cestu „Pane Bože všemohúci!
Druhý raz k takému mestu,. Vyslyš že hlas môj horúci.
Kde schádzajú sa panslávi, Ušla sa mi v plači penia,
Kde sa po slovensky slávi Že musím zuašat trápenia.
Installácia farára Rozpomeň sa na tvú dievku
Pri ktorej sa mnoho stvára. Že krivdu znáša od veku. -

(, Keď sa: „da pospešest“ spieva Až mi dáš vedľa žiadosti,
Znáš kdo sa pod nos usmieva?? Za čím dychtím od mladosti
Človek hy stratil z svej ceny Diela to mužskej pohlavy,
Ked hy tu bol vytlačený; Nežholím mu vlasy z hlavy.
Takým ľuďom z oči v oči Tebe ho odovzdám Pane!
Od ktorých hned Ilunskyt bočí. Až sa mi po vôli siahe!"
Že ste mňa nemenovali.
Za to zaslúžite chváli.
Nie lak* ako v tom Sokoli
Keď ho čítam, hneď v okolí ralt sa stal°' Matka ,,,a v ll0rác,‘ s P lodila ’

Brucha srdce ma zabolí. Po rozličných školách Vlasti povodila.

Ten čert každému vysolí!
Aáhodou a sčasl.m už jako kňaz z hora

A človeka neľutuje,
‘ Uostal som sa seu,ka do lldlibo dvora -

Meno mi kompromilluje.
''eden raz ako som na deravom vreci

Teraz mi bez mojej viny
Ĺ celka /.unavený zadriemal pri peci,

Narobil len Škvareniny! „Samueli!“ sknklo. - Hovor Hospodme!
Však ma už včul vyvoláva
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Kraj náš celý za pansláva! » An0 Samueh! aJ blld Prorokom,
Odváž sa za národ každým tvojim krokom.u

Odpust Pane! nie tak. Tu pri boku Héli
Na každý môj krok by nepriatelia striehli.

Nech kdokolvek, čo chce hudre, Tam máš Paulinyho čo černokňažníka,
Vy mňa Ondrej velini múdre Ktorý svojim' žarty na toľko vyniká.
Pri tom obede veselom Tam máš Francisciho, Ondreja, a Slolu,
Nazývate Samuelom. Už lýlo štyria trú novinársku psotu.
Ktorý vraj jednoho Leclia Tam m áš Viktorína, Jána Palárika.
Nahnal jeden raz do mecha. Nech tam ten z Budína, tento z hôr kuvika.
Keď ho maďarsky naučil Nech ti budú títo vo dne jako v noci
Z celku od Lešshej odlúčil. p 0 ce]om okolí slovenskí proroci.

Nech ti budú títo čo pilní delnici
Slovenského kmeňa sta prieporodníci.

Ano. Ja som Váš Samuel: Darmo moja matka svoj slub učinila

Moja ľara je len uhel, Darmo mňa slovenským mliekom vždy kŕmila.
Ktorý patrí do Okutia, Nazireus zo mňa už nikdá nebude,
Od ktorého zuby bolia Lebo som privykol lihávat pri sude.
Nie jednoho. Milý bratku Nech tam tí hlädaju svej slávy korunu,
Už dávno na moju Matku Já sa ven nepohnem od Héiiho trúnu.

Nepriaznivej dosl revajú, Nech že na mňa kričia: hej! hej! Sámueli!“
Opilou ju nazývajú. Neškrknem, čoby sám volal starý Héli!
Fenenna proti hej duje Jest, pit, škrečai budem : Nech má pá Boh živí,
Všade ju prenasleduje. Britvy mi netreba ; lebo som plešivý.
Ona plače, a narieka, Nech tam tí schvaľujú slovenské plemeno,
Z jej slz by mohla byt rieka. Len nech neprezradia nikda moje meno.
A keď sa Fenenna hostí

Moja matka ver sa postí. Sámuel.
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skoro nevedomky druzbuval. “

E p i s o <1 a z F i 1 ú z o v h o života.
— a ketí chcete, — no ktoby vám mohol
oposíciu robil? — já veru nebudem, a tak
tehdy von s tým — našim Janka, ktorý,
(v parentesi zaznačil treba} je študent, jestli
sa za takého exulant považoval- môže, —

chlap ako orech, a veľkého pána by vedel
predstavoval, keby len vo vačku mal viac
týčil — nervus rerum gerendarum. Ale ne
myslite si hneď, že je toto siahodlhé cud
zozemské slovo voľajaká čarodajná pomáda
alebo mydielko, preparované zo žalúdku dá
kelio zurvalca alebo vysmolenca, z čereš
ňových kôstiek, ktoré by tú mocnost malo
funtovú kožku na rukavlčkovií prerobil! —

Ach nie! — sú (o tie nevinné koláčky a

ceduľky, na ktoré tak túžobne čaká každý
študent, — ak nie lúžobuejšie — ako stará
panna na ženícha, keď na bielej, okrúhlej
alebo šlvorhranatej bradičke prvý fúz spo
zoruje, a ona pri zrkadielku slzavým očkom

slopy bývalej krásy hľadá, ako Bendeguc
a Pišta Kurlaforint koliebku svojho národa.
Teda je on chlapík zdravý, čerstvý a čer
vený, bez toho že mal pät rokov zimnicu
v jednom íahu. Jeho vlásky! — sia ko
ňova hriva! — čierne od najčiernejáej imci.
Oči! — ach tie oči! dozaista, keby v lomlo
veku žil starý Kulifcrda Homér, ktorý tak
ohnivo bláznil o veľkých očiach, nebol by
nikoho inšieho poctil s tým ntnohovýznam
ným praedikátom — „volových,, — jestli
nie —

vb e nových,“ — ako nášho Janka-
Tedy mal veľké, krásne okále, a ketí má
voľakto čierné vlasy, — eo ípso, musí mat

aj čierné oči, — teda, aj on mal také.

Krstný apo Filúz je podivná osoba.
Jeho dlaň, — jako sám žartovne menuje
svoj statok, — má v arende, nemá tedy čo
robit a preto ho to mocou silou štúdiá, aby
robil hospodárske — .etnografické výlety.

Skoro bych bol najhlavnejšiu vec za
budol poznamenal o ňom, a tá je, že je on
veru starým mládencom, a jako taký, nemá
sa čo obával sladkotrpkých kázni svojej naj
milejšiej polovičky, keď voľajaký veselý kú
sek vykoná, ktorý jemu, jako starému mlá
dencovi ľahko ujde, ale jako nádejeplnému
otcovi milovanej čvargy, tažko új s t by mo
hol. K tomuto všetkému treba vedief, že štu
doval až hen kdesi v Modre donatiku, za
oných blahých, — chcel som povedal lac
ných časoVj keď prasa za sedmák bolo, a
víno na siahy merali, — a to tým najlep
ším prospechom, ako o tom jeho pána otca,
— ad inferos — odišlého pán rektor, — ktorý
sám až po syntax sa bol slávne vysvihnul,—
mnohorazy poučuval a ujištoval. Lebo, nie
len, že svojej maminke tak kunštovne smä
tánku z hrnca, skrz brko vyciecat vedel, že
len kožka na vrchu zoslala, zvraskovauá, —

jako tvár pädesiatročnej panny, — a táto
vážna matróna div svoj rozum na zásmažku
neuškvarila nad otázkou, jako sa to mohlo
stai ? — ale aj sam apo prišel na tú my
šlienku, — trebas ako starý a preto práv
do veriaci krestan na duchov neveril, — že
veru v jeho sýpke niet (o po dobrom, a sám
— Bán Boh s námi, a zlé preč — prepy
tujem ten najéiernovitejší čierny lucifer svoje
kunšty tam prevádza, — lebo sa mu hro
mada raži na vidomoči menšila, keď pán syn
z maštale, — skoro by som bol zabudol pre
pytoval, — nad ktorou sa sýpka nachád
zala, tlo prevŕtal s dobrým latovým nebo
ziecom, a takto naturálnou pumpou svojmu
milovanému apovi raž pumpoval do vreca

Ale, načo by som ho dálej opisoval ? —

Bol on tedy celý ideál dedinskej krásy, odroú
dost vysoký, načo sám veľmo pyšný bol, —

beztoho by mohla niektorá z krásných či
tatelek do mdloby padnút, nad čarovnou krá
sou môjho opisu, a pritisnúc bielú ručku k

srdcu láskou horiacemu zvolal:
“To on! to on! — to raubír srdce iného,Sroulesa, ktoré indivíduum, mimochodom re

čeno, dedinský krčmár bol. Ach! “

Túto chvíľu, v ktorej sa našavýpravka
začína, nachádzal sa Janko, vítaz (o bara
ním rúnom poctený, v rodičovskom dome.

Teraz, krásne panie a paničky, pro
sím vás otvorte dvere vašich ušičiek, lebo
idem ideálnu osobu nášho Adonisa, Xarcissa,

„Jako krstný apo Filúz svojmu krstnému Motúzoví

I.
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neznáme mená a výtahy z Tinlroe.zýho kro
niky? — Ach, nie! — je to soznim dlhov,
ktorý ho (ak mučí a sužuje, ako jazerný
oheň dušičku, — (ktorý páni otcovia
c ir k v e u n i s t i c k éj z a v r h'n j ii, aby s a

aspoň pred s m r t o u p o t e ši t mohli,
že nieto takého,) a ktorý soznarn by
náš šuhaj velmo rád zamenil za voľajaký
mastný reccpisš, ale nie za alumnicnským
cforom podpísaný.

Ale, ako den liší ä delí sa od noci, a
krásna panenka od ž&roslrného ako kríčok

luiťšáka, — bárs sa oba vprostriyd tela pre
pašujú, — lak delí sa kapsa krstného od

kapsy šludiosa., Aký to kontrast.! — Tu

deň, tam noc, tu svetlo, tam egyptská tma,
tu plus, tam mínus.

Janko je ustavične jako na rožní, alebo

Dlhá chvíľa mori človeka, to každý
dobre vie. Tak aj nášho šuhaja dlhá obvila
morila. Z dlhej chvíle (edy lahol si na po
stel, aby tuto moriacu dlhú chvílit zaspal.
Ale! — tisíc klaníc! tie prepadené muchy
lezú človekovi do nosa, j ak o keby každá
dierka bola „hostinec k Baranovi,“ a ony
tam išli na kapustu. Čo teda robiť,? zo

spánku nebolo nič! — a dlhá chvíľa predsa
len morí šuhaja. Aby teda zahnal dlhú
chvíľu a melanchóliu, ktorá sa ho na vidom
oči zmáhala, začal chytal — muchy, ktoré
tak slobodne a bezočivo kazili po stene,jake
by ho stým na súboj vyzývaly. Chytal
teluly muchy a robil smrť z dlhej chvíle.
Tam nad dvermi sedí jedná z tých najluč
nejších leták, jako kebyjn boli v N . . s k ej
fare chovali, iíj počkaj, však! — pomysle!
si náš víťaz! — Ňadskočí! ciitiac chytiť tú

jistú, — v tom sa dvere otvoria, a náš šu

haj tak sa vrelo boškal z čelom svojho krst-

druhými slovmi, jako pán galón u paničky
svôjlío priateľa, keď ho počuje, že sa na
skutku hore schndami gúľa, — keď počnt
krstného hovoriť, že sa (n, alebo tam za
staví; a preto ustavične vychvalúje prírodu,
jako keby bol botaniku a pana Bojlára po
čúval, žeby sa veru chcel večito v jej ob

jali, v koľu prírody baviť, — bádam, že mal

Batzenhaislc na myslí, — ohnivo hovoril o

hlase, láske a dejepisu stromov, ako keby
volalý k obdivovateľovi: — „poď a raduj sa
s nami,“ — oíľensivné to myšlcnky zname
nitého dejepisca Sčečetky o takýchto vrc
iacb. Preto tebdy ponavrhóval, aby išli do

hájička, ktorý zvláštni dojem na lavšlevp
vateľa pôsobí, a ktorý sa nad dedinkou,
pred nimi ležiacou, rozprestieral.

ného apa Filúza dnu stopujúceho, žeby mu

mnohý ohnivý milovník boskov tento jeho
bosk dozajista bol závidel a myslel, že ss
na skutku boskáva s drahým predmetom
svojich túžieb, žialov, snov a ideálov.

„Nuž ale chlapče, čo ta porantalo, alebo
.sis’ do života pustil na lačný žalúdok str
culice? ' — alebo sa pripravuješ na piatoč
ný obed do ... . s k ej alumnii, keď také
besné skoky robíš?“

Náš chlapík ale na skutku tak onemel

bolästou, jakoby výšmenovaný obed inde bo!

mal, a nie na čele.
„No nič to Janko! — hýbaj sa ochla

dif, veď to prejde, kým sa oženíš. Mám
robotu tam pod Štimpergom v Šviňiarkácb,
pôjdeš so mnou !“ —

„Aha!“ — myslel si v duchu krstný
apo, pán študent začína básniť; — no veď

je dobre; ale my, jako starý a pretĺkaný
lišiak vieme, kam to bije; — počkaj chlape,
musím ta trochu do prešu vziať., ako pán
recblor X . . . ský svojim psa, ktorý mu

tých šest holbŕ mladého masla bol sežral, a
z ktorého on potom vyše dvanásť bol vy
prešoval, — „Íle krstný !“ začne kmotor

nahlas, — „nemohli by sme sa tu n Bcr

náta, myslím v hostinci trochu staviť, já
bych mal tam trochu roboty!“ —

Však já vas dočkám tu v hájičku: —

slniečko la pekuo hreje a (ié vtáčence tak
ľubezné uôtia že jicli ako očarovaný poslú
chať musím. Len choďte, však já vás
dočkám!“

Dŕctuni, facťum! — Za chvíľu vidíme

pána Janka z Molúzovic s krstným apom
z Fiiiízovic na ceste z dediny.

Ach! — keby som vedel čarúvať, alebo

aspoň na chvíľu molie! byt bošáckou boby
ňou, abych sa podíval do vačkov pánov
krstných. Ako to tam asi yypáda? —

Ha, j aký to úkaz! —

..Der Menscli liegehre úimmer und nimmer zh schnúcu,
Was die Golier guädig Ijedecken mil Nudil und Graaen.“

Misereve mei, domine ! — Tobolka vulgo
bngillár pána študenta pekná, zlatom ko
vaná! — papier pekný, ale — plný egypt
skými hieroglifi popKaný. Budú to snáď



Xa „vlčích húlkack“ ľudia často mokmi;
(To je hrozne) a poJská otázka zamotáva
sa kam diaľ viac a viacej. To je naturálne!

„Aha, chlapče, vieme (o; no, však si

my rozumieme ! — Ale hovorím, hybaj rad
šej somnou, veď sa tam dlho bavil nemô
žeme a hned pôjdeme dálej.“ Drusi’k Šimko teší sa zmene tejto, lebo

vraj nullus in patria profeta, a o nedlho„Ko, já nedbám, ale dílio sa nemôžeme
bavit; keď tak chcete, nuž pôjdem,“ — zvo
lil naposledok Janko.

vraj Seničané i Skaličané vyhvízdajú aj
Černokňažníka. To by sice bolo hrozné, ale

Išli, prišli, posadili sa za stôl, dali si

nalial, pili, vypili a zas si dali nalial, a zas
len tá stará operácia, až končene po piatej
holbe piva slávne uzniesli sa na tom, že
pôjdu ďalej. Prišlo k plateniu. Študent pre
hliada kapsy; ale darmo je, kde nič tu nič,

Uésalzlatové skalické víno predáva sa
po jedenásí. Pečená husina je na hrynku
o dva groše drahšia. Rozumie sa , všetko

Myjavský harambaša s t roj í sa do Ska-
— tam ztratili pán kráľ s zubatou paňou
srartou svoje práva. Krstný apo Filúz to

zpozoruval, ale jako-by o ničom nevedel
rozkrvácal citlivé srdečko študenta otázkou,
či má drobné, žeby sám nerád pätinu menil.
Janko v rozpakoch nevie čo má odpovedal.

Uj cc Klšäk tiež už rozmýšľa, či by ne
bolo radnejšie predplatil na „Černokňažníka“
azda-by vraj mal pokoj. To by sice bolo

Ale, je (o za duša ten krstný apo! —

Jak chutno sa pod nosom usmieva nad roz
pakmi Jankovými, ktorý na posledok chu
dák, nevediac si rady dal, úprimne vyzná,
že veru nemá ani trojníká.

Juraj Tormaj teší sa, že jeho pred-
platok [írvá až do konca roka. To je nafu-
rálnéX)

Skalica počína sa cítil literárne ako

Lipsko, len že pravda bez Brockhausa. To

je nie ani hrozné ani naturálné.„Xo, že si tak otvoreného srdca“ —

hovorí krstný k oddychujúcemu študentovi
— „zaplatím to já; ale budem hladei, aby
sme si to dnes voľako vynahradili, a Bôb
dá, že sa voľakto nad námi smduje.

Kedaktorský triumvirát rozmýšľa, či

by pána Škarnicla nemali Brockhausóm vy-
menoval. To by naturálné bolo.

B nia ponáhľajú sa zložil, čo(Dokončenie nasleduje.}
—•«

Pán Boleman per viscera mísericordiae
prosí slavnú redakciu Evanjelika aby sa Uška
neoddávala do Černokňažníka lebo že o

Presídlenie Černokňažníka z Budŕna do
Skalice nezostalo bez divotvornýchnásledkov. kožu príde. To by hrozné bolo.

V Bábe tajná porada stojí, čo robil
v okolnosíach takýchto? To je naturálné.

Pán Bagó dvoch sadzačov prepustil
zo služby, pán Skarnicel najal dvoch nových.
To je hrozné!!

Miesto 400, dajú 800 EvanjelikovOdišiel Uarmodaj, prišiel Vidrigroš. —
— To je naturálné.

V Skalici o jednoho invalida viacej.Cena dunajskej vody — z ktorej re
daktor svoje najlepšie vitze črpal — zpadla
o tri percenty. V Morave niet vody. Aj to
je naturálné.

Líška, bojac sa o ukoristené kurčatá
do alliancie stúpi s tchorom; rozumujúc, že

„hilf, was helfen kann.“ V daktorých cirk
vách — následkom tohto — hrozný smrad;
nasledovne je to hrozné, ale spolu i veľmi

Fero má voždy osem istých štichov v
ruke. To je hrozné!

V Senici jedná stará parochňa ošedi
vela. Aj to je hrozné! naturálné.

V Pešti „hozanna!“ že čistí sa hlavníc
mesto od panslávov. Bolondmiškovci majáles
rendezuju. To je naturálné.

nie naturálne.

naturálne.

lice na komplemenf. A už t> je hrozitansky
hrozné !

naturálné, ale nie hrozné.

sľúbili na Maticu. To je pre daktorých hrozné,
pre nás naturálné.

Černokňažník v Skalici.

tiskal? To je hrozné.

To je i hrozné i naturálné!

*) Lebo až do konca roka predplatil.
Exp editor.



Na druhý den o deviatej ráno dostavil
sa obstaraj pán vo fiakri na určenom mieste
a p. slúžneho už tam našiel.Pred dvoma roky pán služný X. z

Horniak prišiel do Pesťi a zostúpil u „anglic
kej kráľovnej, kde ho už celé služebnicťvo
dobre znalo“; okefujúc sa a našíšoriac si
šticu zanechal izbu svoju v druhom poschodí
a tašiel doľu do jedárni.

„Pane — volal na neho služný — ja už
dávno na vás čakám; pozdc prichodíte; to

je proti poriadku — “

„A viac nič?“
Flégma obslarnébo pána na služného

„Kellner! — skríknul panovilým hlasom
v reči suverenej — čo máte jest?

hrozne účinkovalo; bol ako vo vytržení.“
Či znáte — kričal v najvätšej extasi — že

po tejto novej urážke jeden z nás dvoch
tu na tomto mieste zostai musí?“

Posluha pribehnul a znajúc že je pán
služný krátkozraký, a jedlopis nerád čŕtavá,
začal mu vyratovat jedlú: „Zajačina srňa
cina, pomorská husacina, beefsteaks, kot
telett “

vTak? jeden tu zostať musí? — pýta
sa obstarný pán; — no viete čo? zotaňte
teda vy tu, a ja pôjdem domov.“ S tým sa
dnul si do fiákra a tašiel.„A viac nič?“ pýtal sa služný ku stolu

sadajúc.
„Omeletty —“

„A viac nič?“
„Šunka, jazyk —“

„A viac nič?“
Noviny píšu, že na dolnej zemi náhlou sme

lou zomrel jeden učiteľ z Irpncanslcej stolici, ktorý
tam hol vo výžinku pracoval. — No či nevedel
s kongruou svojou, 60 zl. šaiu vynášajúcou, spokoj
ný byt?

Rybacina s huspeninou —“

„A viac nič?“

„Cervelátska klbúša, švajčarský syr—“
„A viac nič ?“ Autonomický farár v Trnčanoch mal hroznú

galibu so svojmi cirkevnými predstavenými, lebo bol
v podozrení že si s patenlálnou zápalkou cigaru
zapálil.

„Nie.“
„Eh bien! prines mi pár klbások s

chrenom a čižmu piva.“
„Zaraz p. urodzený“ odvetil posluha Po skalickej Promenáde prechádzajú sa na

jar husy, v lete výžinkári a len v zime páni. Husy
sa pasú, výžinkári mláta, a páni — tí i tu able
gálov volia. — No či je to nie užitočný kus zeme ?

a bežal preč.
„Kellner!“ skriknul jeden obstarný pán,

ktorý na boku pri sklerike jágerského sedel,
a výš udaný rozhovor bedlive počúval.

„Rozkážte“ vetil rezko navrátivší
posluha.

V Rábe mali traja Arcikiiazia tajnú poradu,
či taist majú do Martina k matičnému shromaždeniu,
lebo nie; avšak poneváč tam pán M. nebol, kňnzia

slovenských dištriktov p. p, Sz. a G., neboli vraj
v stave prehlasoval maďarského arcikľiaza, pána H.,
a tak v menšine zoslanúc ustanovilo sa, neisí do
Martina.

„Kto je ten pán?“ pýtal sa ho obstanú
hosť, ukážuc prstom na služného.

„To sú pán služný z horních strán.“

„A viac nič?“

Phý, sláva nebeská! pán služný za
sluchnul to osudné „a viac nič?“ a nebolo
mu viacej treba. Na rovné nohy skočil, a
zrovná pádil ku obstarnérau pánovi.

Počujeme, že myjavský pán rychtár, spanilo
mysluý a šlechetný rodák náš, pán Valášek, všet
kých národovcov, ktorí do Martina cez Myjavu
pôjdu, veľmi pohostinne prijal a priateľsky uctil
sa strojí. Sláva mu!„Pane ! vy ste ma obrazili; dáte mi za

dosťučinenie.^
Obec Oblazov tiež už sreparovat a vylíčil

dala celý veľký hostinec svoj, k vôli pútnikom sva
tomarlinským.

„A viac nič? pýtal sa ho pokojne ob
starný pán.

„Zajtra ráno, o deviatej, v meskom
lesi, na pištole —“

Korytnica zmáha sa na vidomoči, a istotne
slávnej budúcnosti ide v ústrety, bo nudí sa tam

bývalý Landes-Tonangcber Bolondmiška.
„Pán služný tašiel ako zbesnelý; aj

klbásky tam nechal.

%

A viac nič?

KLEBETNICA.



iíctou v

Pánu Krčmárovi popri Červenom volovi
(je on íuster) s úctou v

PreŠporku.
(Poctu nech si (ento pán sám zaplsti.)

Svedok. (dvihne ľavú ruku). Ja Ignác —

Sudca. Nie ľavú; pravú ruku dvihni.
Svedok. Prosím ponížene pána urodzeného,

Tej istej panej, Čo má tú velikú sviňu,
ktorú ukazovala za dva groše na jar
mäku vo

ja som krehniak.

Pán expeditor! akby už tam nebola,
nech pošlú tento list za ňou do

Komárna, lebo mi jc tá ílandra 25
groši dlžná. Ignác Cučorietko.

Lieska. Vážnu premenu. Titulárný basa špi
navský stal sa skutočným basom, a preto
miesto kravského chvosta, dostal teraz
konský ocaz.

Kalina. No chvala Koho, aspoň jest teda
Jeho Veľkomožnosti pánu Jozefovi Tar

jánovi, doživotnému väzňovi s hlbokou

Hlave.

Na Kristínu Ovadík, predtým len pannu,
teraz už kuchárku u pána doktora
Kuvického v

Pešti.

Pešti.

Toto psaní prináleží tomu krajčírskemu
tovaryšovi, ktorého meno neviem, Čo

mu takto tri týdne v bitke u Srulesa
hlavu prebili, keď hodyboly v

Bošáci.

Jeho grófskej milosti pohoničovi pri vo
loch Kubovi Otepka, pána grófa po
honičovi vM. Napolen vraj zase 30.000 vojakov ši

kuje do Meksika.
K. No len no; veď on pahodí do mecha vodu

lieva,
M, Ale ďo Meksika?

Učitel: Ale Joka povedzte mi, prečo vy
teraz keď kravy pasiete, naveky ten
veľký zvonec na krku zavesený nosíte ?

Pasáčka: NuČ to je preto pán rechtor,
lebo tá stará krava, čo za ňou celé
stádo išlo, vytkla si nohu, a keď jej
na pasienku nebolo nuž sa mi moje
kravy vždy na všetky strany rozbe

haly. Teraz som si teda já ten zvo
nec zavesila, aby mňa držaly za naj
staršiu kravu.

y

K. Ci počuli p. brat, že Taljani nechcú
Francúzom banditov vydat?

K. Nie ten čo má, to aj užije; lež najmenej
jej je vo Francúzku, bo jej priveľa ex

portujú, tak že Francúzom nič neostane.

Sudca. (k svedkovi) No zdvihni ruku a pri
sahaj. Ja Ignác —

v

Kalina. Čože ten konský ocas značí pred
rezidluciou pána rychtára? Vacove.

nadeja, že prestane už hýbat tým kráv
ským chvostom.

Kalina. V Hamburku nachodí sa na jednej
bráne nasledujúci nápis: Nobis bene, ne
mini malé.“

Lieska. To by bolo i pre Slováka dobre
heslo.

Pánu (zápalek) fabrikantovi bez sirky a
smradu Josef Zarieckemu v

Kalina. Pravda; lebo my pre seba dobré
žiadame, ale inému zlé neprajeme.

KoŠlaticiach.

K. Hej, a mech sŕka.

M. A načože sú jim?
K. Načo? nuž k rozlúšteniu diplomatickej

otázky.
K. A či vedia pán brat ktorý národ má

najmenej slobody?
M. To sa rozumie, že russký.

DEMIKÁT. Adressy.

Najstaršia krava.



od Mydloslava Veclitoviča

General Ahelcs si nad tým hlavu láme

Na celý rok 3 zl. 20 kŕ.
Na pol roka 1 zl. CO kŕ.
Na štvrt roka 80 kr.

Dopisy a predplatky posielajú sa na redakciu.

Odpovedný redaktor a vydavatel ’
= Vilém Pauliny-Tôth, v Skalici (poslcdnia pošta :

G ň d i h g.)

v kUissickom štýle „Priateľa ľudu,“ s pravopisom máčajovským a illustráciami

Cena predplatná obnáša:

Poľské povstanie

V uhor. Skalici 18G3. Rychlotiakom Fr. X. Škarniela Synov.

akoby mohol ruské kabáty nál cžitc

vyprášit;

v

Vychádza Černokňažník dňa 7. a 21. každého mesiaca.

Lež Husi vyprášili jeho vlastni kabát, následkom čoho Abeles uzavrel pokoj.


