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DESAŤ ROKOV SLOBODY!
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GENERÁL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK,
SLOVENSKÝ BOHATIER A OSLOBODITEĽ NÁRODA.

(PODOBIZEŇ Z ROKU 1914.)

Toto číslo „Slovenského Ľnflu“ vyšlo v 90.000 výliskoch



desiate výročie svojej republiky. Hovoríme, že „svo
jej”. Lebo je naša. Patriaca všetkým. Roľníkom, ro
botníkom a nádenníkom. Tým najmladším i najstar
ším, najbohatším i najchudobnejším, jednoduchým a
učeným tým istým právom, cez všetky vrstvy ľudu,
bez triedneho a náboženského rozdielu. Patriaca nie
len tým, ktorí náhodou dnes žijú, ale i tým, ktorí za
nami prísť majú tak v krátkej ako i ďalekej budúc
nosti. Ba i tým, ktorí pred nami boli a snili o nej
svoje sväté sny, bez toho, žeby boli vedeli, či, ako a
kedy bude môcť byť uskutočnená. No žila v nich ži
votom ideovým, až kým idea, veľké to slovo túžobnej
duše, skutkom sa stala!

„Hľa, dom tvoj! Dedictvo tvoje! Patriace tebe od
stá rokov, ži a prebývaj v ňom! Ako si ho zariadiš,
tak ho budeš mať!”

Nuž ktože by bol vtedy tak malicherným, že by
sa miesto radosti začal ponosovať, ako je tam zaprá
šené to náradie, že stôl, stolička, posteľ snáď nie tam
stoja, kde by on chcel atď., atď.

Čo tu?
Je len jedno možné! Ďakovať totižto Všemohú

cemu, že z cudzieho dostal sa domov a stal sa sebe
pánom ten, ktorý pred tým len cudzím slúžiť musel.

Takto i my dnes!
Mnohonásobne tak!
Lebo nie niekoľko jednotlivcov, ale celý národ

prežil smrteľný svetový víchor a dostal sa pod strechu
svojho vlastného domu.

A teraz žije! životom svojim!
Hľa! Prvých desať rokov tohto života.
Desať rokov!

My vieme, že je nie všetko tak, ako by si snáď
niekto myslel a priať. Ale nie je to tak ani v Maďar
sku, Rakúsku, Nemecku,. Anglicku, vo Francúzsku a
kdekoľvek inde na svete. A to i napriek tomu, že sú
to staré, veľké a slávne, svetom obdivované a závi
dené štáty! A nie je tak a ani nebude tak nikde, lebo
svet nie je Eldorádom, ale zemou bojov, práce a na
máhania. A v tomto všeobecnom svetovom namáhaní
šťastlivým sa musí cítiť i ten, ktorý sa namáha sám
pre seba a svojich a nie pre druhých, cudzích, často
i na škodu svojho vlastného rodu.

Zaiste by sme neboli dosť úprimnými, keby sme
tvrdili, že je to veľa. Veď desať nie je vo zvyku ani
v živote jednotlivcov oslavovať. Tým menej zdá sa
to byť odôvodneným v živote štátov, ktoré život svoj
nie na desaťročia, ale sto, ba tisícročia meriavajú.

A predsa každý z nás cíti, že my nielen smie
me, ale i máme a musíme dnes oslavovať. Nie síce
pre časovú hodnotu tých krátkych desať rokov, lež
pre ich vnútornú cenu, pre ten historický ich obsah,
ktorý tie v sebe skrývajú a stávajú sa rovnými ce
lým dlhým storočiam.

Toto všeobecné svetové namáhanie je vlastne
krásnym a veľkolepým závodom jednotlivcov, skupín,
smerov, politických strán, štátov a národov za lepší
osud a lepšiu budúcnosť.

Hovorí sa, že vo veľkých, rozhodujúcich chvíľach,
najmä vo chvíľach smrteľnej úzkosti za pár okami
hov prežije človek dobu dlhých rokov, ba celý život,
ktorý mu preletí dušou, ako — povedzme — v kine
podaný film. Pred sebou vidí svojich rodičov, zná
mych, svoj detský vek, radostné a bolestné chvíle
svojho života, ba akoby predvídal i to, čo má prísť,
mysľou svojou prebehne budúcnosť, ktorá čaká jeho
a svojich atď. atď.

Zriekať sa ho by vlastne znamenalo zriekať
sa svojej vlastnej budúcnosti. A podceňovať ho by
bolo podceňovaním toho, čo je nám spásou.

A môže ísí myslieť kto chce, čo chce, my s pýchou
myslíme na svoj dosavádny závod s ostatnými štát
mi a národmi sveta. Veď nesmeli by sme ani na oka
mih zabúdať, že sme medzi ostatnými štátmi štátom
najmladším! Veď ešte i Rumunsko malo staré Rumun
sko. Ba i Juhoslávia mala kráľovstvo Srbské. Len my
sme museli začať všetko od nová. A pri tom všetkom
musíme držať krok so štátmi ostatnými.

Hľa! V ráme sto a tisícročných dejín takouto
Chvíľou bolo pre nás i týchto desať rokov, ktoré malý
viac historického obsahu, ako niekedy celé storočia.
Bolo to desať rokov, kde história zhustene dávala vše
tko a kde sa malé chvíle často vyrovnávaly storočiam
vo svojom význame. Veď myslime len na to, že uda
losti týchto desať rokov zmenily celú mapu sveta. Pa
daly staré štáty. Druhé sa premenily. A zrodily sa
nové. Medzi nimi i náš štát.

Tu snáď smieme použiť biblické prirovnanie.
Keď 12ročný Spasiteľ učil v chráme, divili sa mu

starí učenci a zákonníci, zkadiaľ toľko múdrosti v tak
mladom veku. — Voľačo tomu podobné je i s naším
štátom. Ľudia, znajúci život a jeho zákony iba diviť
sa môžu tomu, čo náš štát v tak mladom veku a za tak
'krátku dobu dokázal v poločnosti starých a zhasených
národov.

Mysliac na toto, nemožno neuznať, že tak vážnych
chvíľ v dejinách sveta len málo bolo. A pre nás Slová
kov od doby Veľkej Moravy ich nebolo.

Týchto desať rokov sú nám veľkou hranicou me
dzi tým, čo bolo a tým, čo byť má. Hranicou minulosti
a budúcnosti. Vidieť, že Boh je s nami, a nepracujeme darmo.

Komu by tu prišlo na rozum po dĺžke merať
tých desať rokov! Tu merať mali by isme len obsah,
keby sme ho dosť dostatočne i merať mohli!

Preto na konci prvého desaťročia máme za čo
ďakovať a oslavovať. Každý dobromyseľný človek
to musí cítiť sám v sebe.

Ten, kto na širokom mori prežíva chvíle úzkosti
v búrke a vlnení, medzi smrťou a životom, nádejou a
zúfaním, ten po vyslobodení ztadiaľ zaiste nebude
pozerať na hodinky, aby videl, že koľko ukazujú tie
slabé, prosté ruky, lež hlboko do srdca a duše si po
zre, aby vedel, čo všetko za ten čas prežil a tak sa
hodí na kolená, aby ďakoval Bohu a svojmu osudu,
že vyhnul smrti a žije.

A tým, ktorým snáď táto dobromyseľnosť chýba
a miesto povďačnosti len horekujú, nadávajú a bedá
kajú, v krátkosti toto:

K jednému z Hessenských panovníkov prišla
štyričlenová deputácia, aby sa vyponosovali na svoj
ho mešťanostu. Z krátkeho rozhovoru však panovník
zbadal, že členovia deputácie sami už trirazy hlaso
vali na toho istého mešťanostu. A preto obrátiac sa
k členom deputácie hovoril:Ten, ktorý sa narodil pod cudzou strechou, tam

žil a slúžil za kúsok chleba cudziemu panstvu, zaiste
nebude rátať šindle po streche, v doskách klince a te
hlu v stene, keď sa mu otvorí palác a mu povedia:

„Chcem vec napraviť! Každý z vás, pánovia, do
stane 25 palíc!”

„Ako?” divia sa títo.

Oslavujeme



Položili sme základný kameň svojej národnej a
štátnej veľbuaovy. To býva pri veľkých stavbách
vždy to najslávnejšie.

„Lebo vašou chybou je, že je ten mešťanosta
taký, keďže ste si ho sami zvolili už ipo tretí raz!”

A dostali tie palice!
Tešme sa tomu, čo sa nám za týchto 10 rokov

podarilo a splnilo! A čo nám chýba a s čím sme nie
spokojní? K'tomu je nám daná celá budúcnosť doplniť
a naprávať.

Tento panovník vycítil smysel demokracie a zá
kladný princíp života veľmi dobre.

25 palíc!
Zaslúžil by ich vždy každý, ktorý sa na verejný

a štátny život prílišne ponosuje. Lebo veď štát vo
svojom vnútornom zariadení je vždy taký, ako A ho
my sami utvoríme.

život je pre tých, ktorí majú úprimnú a pev
nú chuť k životu. A prvých prežitých 10 rokov dáva
nám 100 a 100 dôvodov, aby sme si z nich chuť a
smelosť životnú čerpali. Pustovník,Desať rokov!

čo padlý okovy, trhaly sa putá, nad Tatrami a Krko
nošmi zažiarilo slniečko slobody, zasypúc zlatými lú
čami údolia Vltavy, Moravy, Váhu, Hronu, Hornádu
a Latorice.

Desať rokov tomu, čo poprední pracovníci národ
ného oslobodenia vydali víťazným légiám heslo: „Do
mov! tam bojovať a pracovať za svojeť, tam na rod
nej hrude!”

Desať rokov tomu, čo sovrely sa bratské ruky Desať rokov — krátka chvíľa. Okamih, alebo len
Slovákov a Čechov v jedon sväzok, v jednu energiu nepatrná čiastka okamihu v mori večnosti, predsa

PREZIDENT MASARYK SO SVOJOU t MANŽELKOU IDE K VOĽBÁM V ROKU 1920,

s tichým, nemým sľubom; „Spolu žiť, alebo spolu
hynúť!”

nám teraz značí dobu plnú cenného obsahu, dobu voľ
ných dychov, potešenia, ktoré osladily horkosti mno
hých dávnych vekov.Desať rokov tomu, čo zdvihly sa zraky tisícov,

miliónov, predtým v ťažkom jarme úpiacich, k nebe
siam s nestrojenou, ale úprimnou, zo srdca prame
niacou modlitbou: „Chvála Ti, Najvyšší, že pravde
zhynúť nedáš!”

Desaťročie 1918—1928 je za nami, patrí už deji
nám a vďačnej pamäti národa. S vďačnosťou sa roz
pomíname na ťažké nebezpečné boje v roku 1918 a
pred ním, v ktorých zápasili najlepší synovia, hrdi
novia a osloboditelia národa. Tri mená stačí spome
núť, aby sme s nimi upozornili na významné, sta
rým svetom otriasajúce a nový, slobodný, národný a
štátny život do života uvádzajúce dejinné udalosti,
tie mená sú: Masaryk, Štefánik, Beneš. Tieto tri
mená značia pracovníkov národa, ktorí stáli vždy v

predných šíkoch, v prvom rade, od mien ktorých de
jiny nášho oslobodenia sú neoddeliteľné.

Desať rokov tomu, čo začaly sa otvárať oči spia
cich a zaslepených, ktorí nevideli na vlastných ple
ciach visiace jarmo národnej a duševnej poroby, po
važujúc to za bremeno od prírody dané.

Desať rokov tomu, čo sa rozlialy Slovenskom
tieto silné, predsa sladké slová spevca búrnych časov,
slávika národa:

Rok 1918 je hranicou v dejinách nášho národa.
Celý rad významných udalostí, čo následkov nadľud
skej práce, borby predošlých rokov a desaťročí, zpe
strí dejiny tohoto rušného roku. Víťazstvo za víťaz-

pre seba žiť chceme! —
Otrokmi sme boli dosiaľ,
viacej nebudeme!” (Rázus.)

„... Za cudzích sme mreli — dnes žiť,

D e s a f rokov tomu.



stvom nasleduje, akoby chcelo ožiariť i mnohé predo
šlé, temné roky.

jencom. Zahraničnú revolučnú činnosť dovŕšila De
klarácia československej samostatnosti, ktorú T. G.
Masaryk 18. októbra 1918 dal odovzdať vo Washing
tone a ktorá nasledujúceho dňa bola uverejnená vo
všetkých časopisoch.

Prvým veľkým víťazstvom bolo, uznanie práv
Slovákov a Čechov na štátnu samostatnosť, čo prvé
vyhlásilo Francúzsko 30. júna 1918. Priamym násled
kom tohoto vyhlásenia bolo i uznanie Národnej Rady,
ako jediného úradného a povolaného predstaviteľa
nášho národa. Po tomto prvom prielome ľad ďalej sa
už ľahšie lámal. Príklad Francúzska nasledovalo
Anglicko, ktoré 9. augusta 1918 uznalo Slovákov a
Čechov za národ spojenecký, čo malo nielen obrovský
mravný význam, nakoľko našim légiám a vôbec pra
covníkom za národné oslobodenie dalo novej duševnej
posily a odmeny, ale i prakticky znamenalo to mnoho.
So spomenutým vyhlásením súčasne spojenecké vlády
zaručily i hmotnú a vojenskú pomoc našej mladej
armáde, légiám.

V týchto časoch významných politických udalostí
doma, na území dnešnej čsl. republiky, bolo ticho.
Vlády Rakúsko-Uhorska, opierajúc sa o vojenskú
moc, zatlačily každý voľnejší prejav, až zdarná ofen
zíva francúzskeho generála Focha proti Nemcom a
kapitulácia Bulharska otriasly touto na bodákoch spo
čívajúcou silou a Viedeň bola zrovná predesená, keď
2. októbra 1918 vo viedenskom parlamente zástupci
Slovanov (Čechov, Juhoslovanov a Poliakov) vyhlá
sili, že otázku utvorenia ich samostatných štátov po
važujú za otázku medzinárodnú, na Viedni úplne ne
závislú. Rozklad vo vnútornej správe i v armáde
rakúsko-uhorskej nezadržiteľne pokračoval ďalej a
bol ešte urýchlený talianskou ofenzívou, takže hlav
né velenie rakúsko-uhorské ztratilo moc nad armádou.

Kým tieto udalosti tu v Európe posilnily naše
pozície, duša revolučného odboja česko-slovenského,
T. G. Masaryk, už za oceánom pracoval v prospech
veľkého diela. Vo Washingtone žiadal vládu Spoje
ných štátov o vojenskú a hmotnú pomoc pre naše ru
ské legie a keď sa v tejto nádeji, rozhodnutím Bie
leho domu vo Washingtone, ktorým sa Spojené štáty
zriekly účasti vo vojenských operáciách v Rusku,
sklamal, vymáhal aspoň pomoc červeného Kríža, k zá
sobeniu légií lekárskymi potrebami a šatstvom. Vo
jenskej pomoci našim ruským légiám dostalo sa vtedy
len od Japonska, ktorá pomoc sa však obmedzovala
tiež len na východnú čiastku Sibírie.

Týmito vojenskými i vnútropolitickými udalo
stiami donútený, posledný zahraničný minister rakú
sko-uhorský, gr. Jul. Andrássy, podpísal žiadosť o
zvláštny (od Nemecka nezávislý) mier, v ktorej žia
dosti vyslovil svoj súhlas s Wilsonovými názormi o
právach Čechov, Slovákov a Juhoslovanov k samostat
nému národnému životu. Zpráva o tomto akte gr. An
drássyho rýchlo došla do Prahy, už predpoludním 28.
októbra 1918, a vzrušila celú Prahu, ulice sa naplnili
nadšenými húfmi ľudí, ktorí bez ‘krviprelievania, za
chovajúc rozvahu a dôstojnosť, odstraňovali znaky
starého panstva, nemecké nadpisy, štátne odznaky
rakúske, farby čierno-žlté atď. Politickú správu zeme
prevzali zástupcovia Národného výboru dr. Rašín, dr.
Soukup, Stŕíbrný a švehla.

Dôležitejším úspechom úsilia, nášho terajšieho
prezidenta T. G. Masaryka bolo, uznanie našej národ
nej samostatnosti a nezávislosti vládou Spojených
štátov a tiež ako priamy výsledok toho, uznanie Ná
rodnej Rady za oficielnú vládu československú. Toto
uznanie bolo publikované vyhlásením štátneho depar
tementu (ministerstva zahraničných záležitostí) dňa
3. septembra 1918 a skoro potom podobné vyhlásenie
vydalo i Taliansko. Od doby týchto úradných preja
vov štátov štvordohody, bolo Československo ich spo-

Morava a Sliezske oslavovaly svoje národné oslo
bodenie nasledujúceho dňa 29. októbra a Slováci 30.
októbra v Turč. Sv. Martine vyhlásili sa za čsl. repu
bliku. Takto, v posledných októbrových dňoch Rakú
sko-Uhorsko zmizlo z dejín i z mapy Európy.

Armády sa rozhýbaly do skoku dlho hladom tý
raného dravca a slepo sa valily všetkými smermi, roz
bíjajúc sa na kŕdle a prekonávajúc tisíceré prekážky
svojich nebezpečných ciest.„Už je po vojne! ... Už je po vojne . ..! letelo

šírym krajom. Národnosť cez národnosť prebíjala si cestu k do
movu, zápasiac o záchranu zhabaných vecí, ktoré si
človek chcel domov priniesť, na ktoré si však každý
osoboval právo a snažil sa zhabať ich pre seba.

Neboly to však hlasy čistej, triezvej radosti.
Ľudský tvor stál tu.spustlý a zdemoralizovaný pred
tvárou veľkej skutočnosti, v ktorú v poslednom čase
prestával už veriť, klesajúc v zúfalstve a chorobnej
pasivite níž a nížej .. .

„Ja, ja, ja!” To bolo heslo, ktoré prešlo do krve
všetkých.Pomútená myseľ nevedela jasno chápať, čo sa

to deje. Koniec vojny ľud si ináč predstavoval. A pre
to nie div, že neznelý na mnohých miestach piesne
anjelskej nehy na uvítanie mieru ... Pokoj prišiel
akýmsi podivným spôsobom. Valily sa s ním nezdravé
výpary, ktoré omamovaly a štvaly. Ľud ešte nevedel,
že v tých rozvalinách, ktoré sa naň strašidelne ške
rily, vyrástol strom nového národného života ...

Pri povodni každý snaží sa len seba zachrániť
a pri rabovačke čím viac len pre seba nahabať. Di
vošská to morálka a zákon primitívneho človeka. Kto
môže však za to, keď podivná choroba vybičuje z

ľudstva tieto vášne prapôvodu?
Ruvali sa ľudia o majetok ztrativší pána; jedon

druhému neprial a bil sa pre kus cudzej handry na
smrť, kým nevytriezvel a nenazrel si do vlastnej du
še .. . „Veď ani neviem, komu to patrí,” pomyslel si
a pocítil hanbu. Nie však každý.

Akási čudesná novota letela na krýdlach chýru
o smrti veľkej vojny. Chýr, doprevádzaný zjavnými
obrazmi svojej skutočnosti, prenikal všade ako zú
rivo tancujúci víchor. Nepremyslené právo na habanie, ktoré vzniklo z

nedobre chápanej slobody, vybúchlo na mnohých
miestach nezdolnou silou požiaru a massy, opojené
neporiadkom a rozháranosťou verejného života, „za
budly sa” a ukázaly sa v nevídanom, divokom svetle.
Na šťastie však tento „bengál” rýchlo menil svoje
farby a vyhasínal v mnohých prípadoch v bolestnom
prebudení sa k skutočnosti.

Omamujúce, šialené to boly hlasy mieru, znelý
väčšinou chrapľavo ako volanie človeka, prebudivšie
ho sa práve z tupého spánku po opilosti.

Posvätná hrúza šla z toho obrovského chaosu.
Plač a smiech doplňovaly sa v tajuplnú etapu ži
vota, ktorá vrela neprirodzeným šumotom, strašiacim
vlastné uši.

Boleslav Bratislavský.
•Veľká nevinaB



Dielo oslobodenia- vyhlásením samostatnosti čsl.
republiky prakticky nebolo ešte úplne prevedené, me
novite na .Slovensku bolo treba vojenskou silou za
kročiť, aby pripojenie a spojenie s českými zemiami
bolo v sikutočnosti zabezpečené. Domáce, do služieb
mladej republiky sa prihlásivšie vojenské oddiele a
z cudziny sa vrátivšie pluky légií, postupne obsadil/
významnejšie mestá Slovenska. Po Vianociach r. 1918
opanovaly Prešov a o dva dni neskoršie Košice. Ta
lianski legionári 2. januára 1919 obsadili Bratislava,
kde sa potom usídlilo ministerstvo pre správu Sloven
ska, v popredí s prvým ministrom dr. Šrobárom.

Presné a pevné hranice nášho štátu ustanovil/
potom niektoré mierové smltuvy a to versailleská (s
Nemeckom, podpísaná 28. júna 1919), st. germainská
(s Rakúskom, 10. septembra 1919), trianonská (s
Maďarskom, 4. júna 1920) a sévresská (s Rumun
skom, 10. augusta 1920).

Tieto udalosti búrlivého, pre našu národnú sa
mostatnosť nezapomenuteľného roku 1918 a čias za
tým nasledujúcich, založily základy voľného, nehate
neho rozvíjania všetkých síl a schopností národa. Boly
pravda ešte i za tým väčšie-menšie otrasy (vpád boľ
ševikov v dobe komunistickej vlády Bélu Kúna v máji
1919, potom mobilizácia v októbri 1921, pokus reštau
rácie Habsburgov), ktoré však pevnosti základov náš
ho štátu v ničom sa nedotýkal/.

Po prevzatí vnútornej správy jednotlivých zemí
čsl. republiky, nastala doba práce, pracovať pre prí
tomnosť, pre zabezpečenie pokoja, kľudu, životných
potrieb obyvateľov a zároveň pracovať i pre budúc
nosť. V prvých dňoch poprevratových správa štátu
sústrednila sa v rukách Národného výboru, vedľa kto
rého 14. nov. 1918 sostavilo sa Národné shromaždenie
československé so sídlom v Prahe, ktoré za búrlivého
nadšenia všetkých členov vyhlásilo dynastiu Habsbur
gov za zbavenú všetkých práv na zeme terajšej čsl.
republiky a súčasne vyhlásilo Nár. shrom. náš štát za
demokratickú republiku, prvým prezidentom ktorej

ONDREJ SOBOTA Z TOČKOVA (PODKARP. RUS),
chudobný drevorubač, ktorý sám postavil búdu pre stravo

vaciu stanicu Čsl. Červeného kríža.

bol vyvolený T. G. Masaryk. Národné shromaždenie
pravda neuspokojilo sa len vyhlásením zásady demo
kratického štátneho života, začalo to i prakticky pre
vádzať zrušením šľachtictva, výsad feudálnych, rádov
a titulov (mimo akademických a úradných, zákonom
zo dňa 10. dec. 1918) a 31. januára 1919 bolo zavede
né všeobecné, rovné, priame, tajné hlasovacie právo,

Zľakol sa ľud čoskoro svojich činov, jeho smier
livú, mäkkú povahu nemohla vášeň natoľko premôcť,
aby ztratil úplne svoju rozvahu. Utiahol sa a bil sa
v prsia.

V dedine opäť zasekol každodenný beh života.
Práca zastala, krv sa rozprúdila v žilách akosi spla
šene. Obyvateľstvo zachvátila horečka veľmi podobná
tej, počas ktorej sa kričalo: „Vojna, vypukla vojna!”

No, využily tejto jeho dobroty a pokánia nepria
teľské živly a pomstil/ sa, dokiaľ im ruka spravodli
vosti nevyrazila z pazúrov ich zákernú zbroj, ktorou
prenasledovali nevinných, ktorí, majúc slobodu už
narodenú, predsa ešte trpeli.

Nejeden uvažoval: „či každý pokoj takto prichá
dza?” Ale radosť predsa nedala sa zatajiť, hoci akosi
a čosi v nej bolelo.

Cítil to azda najviacej Matej Zemák, ktorému
pod rodičovskou strechou bolo nevýslovne smutno a
clivo. Mal mučivý pocit, že čosi prepásol, že sa minul
cieľa, že nebol v pravý čas tam, kde mal byť a že
čosi veľkého a svätého zrodilo sa bez jeho prítom
nosti a pomoci.

Ajhľa! tragédia preporodu
*

Vlak za vlakom uháňal pod chladnou oblohou ja
sene ... Komu patrily tie vlaky ? Každý mal na ne
právo, právo, ktoré často i mocou uplatňoval. Oble
pené boly až do grotesknosti. Guirlandy vojakov vi
sely na nich stále a stále. Tu sa trhaly, tam sa nad
väzoval/, občas lomcoval/ sebou ani za povíchrice, ale
vytrval/..,

Nebol dobre informovaný o pravom stave ná
rodných a medzinárodných vecí. Mučila ho predstava,
že dal si utiecť príležitosť a ostal sedieť ako stará
panna, nevediac si rady vo svojej osamelosti.

Radosť rodičov nad jeho návratom bola veľká.
Veď bol jedináčkom. Je koniec vojny, synovi už ne
hrozí nebezpečie, budú žiť opäť celým životom. Oženia
si ho, príde statná, mladá nevesta do domu a stará
mať si vydýchne. Krásne sny ...

Krik, streľba, hulákanie, kliatby a škriepky. To
všetko letelo s vlakom a naplňovalo okolie.

Mier, pokoj letel do tichých krajov a dedín na
krýdlach kliatby a škriepok ...

Ale Matej nesdiela ich radosť. Jeho oči sú smut
né a hľadajú prázdnotu dialok ... Usmeje sa, ale ten
úsmev ako by ho bolel... Je studený, ako tá farba
Malých Karpat...

Neznela nežná, sladká pieseň na oslavu veľkého
sviatku mieru ... neznela ... Svet bol priveľa rozo
štvaný a ľud príliš mnoho utrpenia mal za sebou.

Opojil sa voľnosťou a robil, ako robia opití a
zúfalí... Pred oblokom zachvieva sa v jasennom vánku

stará hruška ... List za listom padá ... Matej sledu-



na základe ktorého každý občan, bez rozdielu reči,
náboženstva a majetkových pomerov, je účastný spra
vovania štátu. Najdôležitejším činom Národného shro
maždenia bolo vydanie definitívnej ústavy štátu dňa
29. februára 1920. Od týchto čias vynieslo Nár. shrom.
mnoho dobrých zákonov, upravujúcich náš hospodár
sky, sociálny a kultúrny život (pozemková reforma,
osemhodinová pracovná doba priemyselných závodov,
školské reformy, stavebný ruch atď.).

zavial a osviežil v stánkoch kultúry a vzdelanosti. Ne
dostatky boly pitným úsilím odstraňované. Nové ško
ly, nové budovy boly stavané tam, kde to potreba
nutne vyžadovala, povinná školská dochádzka práve
teraz sa rozširuje z dosavádnej šesťročnej na osem
ročnú, lebo demokracia vyžaduje vzdelanosť 1 najšir
ších vrstiev národa. 1 pre jednotlivcov je dôležité, aby
boli rozumní, vzdelaní, duševne tak ozbrojení, aby vo
všetkých okolnostiach života mohli sa spoliehať na
vlastné sily a schopnosti Naše mladé, teraz vyrasta
júce generácie, ich dobrý vzdelanostný prospech je
živým dôkazom, že na tomto poli národa roli dedičnej
zasiate zrnko nepadlo na kameň, ani medzi tŕnie, ale
do kyprej, úrodnej pôdy.

Okrem zákonodarstva i správa štátu mala práce
plné ruky. Zo znehodnotených peňazí rakúisko-uhor
ských prešli sme na samostatnú menu československú.
Je nám v dobrej pamäti, akými ťažkostiami i doma
i v zahraničí muselo bojovať naše ministerstvo finan
cií, keď muselo siahnuť silnou rukou do otázky, ktorá
sa priamo dotýkala i záujmov jednotlivcov, ich pe
ňaženiek (okolkovanie bankoviek, dávka z majetku),
predsa sa nedalo odstrašiť a pevne kráčalo k pred
savzatému cieľu, k položeniu nášho hospodárskeho
života ná pevné základy.

Aj medzi staršími sa rozprúdila činnosť sviežich
síl, smerujúca k doplneniu nedostatkov vzdelanosti,
ktoré zapríčinily neblahé pomery národného utláča
nia. Prednášky, divadelné predstavenia, ľudovýchovné
naukobehy, rozličné kurzy a podobné podniky zamie
ňaly sa neprestajne. So všetkých strán bolo počuť
radostné hlasy, že sa pracuje, kde ako to pomery do
volia a následkom tejto drobnej práce i v najodľahlej
ších dedinkách povzbudzovalo, upevňovalo sa národné
povedomie, rozširovala sa svojská osveta a kultúra.

Hospodárenie štátu zápasilo tiež s mnohými ťaž
kostiami a v prvých rokoch i so značnými deficitmi
v štátnom rozpočte, teraz však i naše štátne rozpočty
sú natoľko pevné, že úplne zaručujú rovnováhu štát
neho hospodárenia. Bystré našské časopisy rozletely sa po všetkých

krajoch vlasti, ako lastovičky v rannom úsvite, šte
botajúc, potešujúc a posilňujúc milými zvukmi svo
jeť, volajúc do práce každého, kto nehľadá len pro
spech osobný, ale i blaho spoločné, národné a spolo
čenské.

Poľnohospodárstvo, s výdatnou a všestrannou
podporou štátu tiež došlo k rozkvetu a túžby po zná
rodnení pôdy a po vyvlastnení veľkostatkov tiež došlý
k splneniu pozemkovou reformou, ktorá mnohým chu
dobným, nemajetným občanom štátu dala možnosť
práce a slušnej výživy. Milé slávičie hlasy národných spevcov, básnikov,

literátov, umelcov ozvaly sa so všetkých strán, preni
kajúc do hlbín sŕdc, vzbudzujúc v nich ozvenu lásky
k národu, chuť do práce za národ a pre národ. Drob
né poklady cenných myšlienok, v podobe obecných
knižníc, našli si stánky vo všetkých kútoch vlasti. 0-
šúchané, upotrebené, čiastočne i potrhané knihy obec
ných knižníc dokazujú, že tvrdé, mozoľné ruky ich
otvárajú, v nich listujú, z nich sa duševne obohacujú.

Priemysel a výroba remeselnícka prejdúc ťažký
mi krízami, zapríčinenými konkurenciou štátov so
znehodnotenou valutou, nadbytkom tovaru a nepriaz
nivou valutou, pomaly sa vzmáha, zaceluje predošlé
ťažké rany.

Školstvo, národná osveta a vzdelanosť ukazujú
v dobe tohoto desaťročia utešený rozvoj. Naše národ
né školstvo bolo postavené na nové základy, nový duch

je zrakom to tiché odumieranie a cíti, že čosi podobné
deje sa i v jeho bytnosti.

krv šumela najsvätejšiu pieseň na slobodu pustených
rabov...

Vošlo boženíkove dievča. Prinieslo poštu. Jedon
list a „Národnie Noviny”, ktoré chodily na Matejove
meno, pretože jeho otec sa o „také veci” nezaujímal.

Dočítal. Vrhol sa na rodičov a vyobjímal ich.
„Sloboda, sloboda!” volal. „Sme slobodní, máme

už vlastný štát... Keby ste tomu len rozumeli, ako
si ja prajem ...” dodal s akousi výčitkou a smútkom.Roztrhol pásku, ktorá bola vždy na týchto no

vinách zo solidného papieru, a vrhol sa na obsah ani
hladný na dobrý pokrm.

Potom vybehol s novinami v ruke na ulicu.
Zvečerievalo sa. Od severu podúval slabý, ale

chladný vetrík. Okolo šuštilo spadnuté lístie a zapá
chalo ovocie.

K tomuto číslu bola priložená „Deklarácia sloven
ského národa” s hymnou „Hej, Slováci...”

Akonáhle Matejove oči zachytily toto historické
tlačivo, zatiahly sa akousi hmlou veľkého a slastného
citu. Vlny posvätného nadšenia prebehly celým jeho
telom, srdce poskočilo v hrudi a divoko sa roztančilo,
hlava rozbolela pálčivou bolesťou náhleho duševného
hnutia, rumenec rozlial sa po tvári... Sklesol na la
vicu, no hneď s nej vyskočil a začal mocným, od
rozčúlenia trasľavým hlasom čítať pamätné usnese
nie zástupcov slovenského národa.

Matejom lomcovala búrka vlasteneckých citov,
ktoré nemohol udržať v sebe, hnala ho k tomu, aby
ich sdielal s niekým, s húfami ľudu, s celou dedi
nou ...

V proťajšom dome bola práve svadba, ženili sy
na-invalída.

Mručanie basy a piskľavý plač husiel znel vo ve
černom vzduchu ani mňaukanie mačiek, keď v dobe
lásky robia po strechách neplechu.Rodičia pozerali na syna ako na blázna, ústa

otvorené, oči vyvalené. Nerozumeli mnoho z toho, čo
čítal. Keď sa z prvého údivu prebrali, stará Zemáčka
sa ozvala:

V „prednej” izbe, z ktorej bolo teraz všetko nára
die vypratané, v hustom, smrdutom vzduchu, ktorý
by bol zabil za jedon večer i husársku kobylu, hemžil
sa dav obojeho pohlavia v hustej trme-vrme. Tan
covali.

„Pre Kristove rany, čo je s tebou? človek aby
mal stále strach ...”

Matej nepočul; takéto malicherné slová vo veľ
kej chvíli nemohly vniknúť do jeho sluchu.

Čítal so zápalom, opájajúc sa čítanými slovami
až do extazie. čítal dušou a srdcom... oči plakaly,

Telo pri tele, ako slanečky v sude; noha na nohe
— vlastne skákali si navzájom po nich a predsa nikto
neplakal, že ho bolia otlaky. Bola to hotová omáčka
z ľudských tiel. Z dvoch otvorených oblokov valila sa



S CESTY PÁNA PREZIDENTA DO HLAVNÝCH
ŠTÁTOV VEĽKEJ DOHODY ROKU 1923.

MIEST Za násilím popravené tri slovenské gymnázia, dala
nám slobodná vlasť mohutné stredné školstvo, roz
vetvené podľa skutočných potrieb a nie podľa ohľa
dov politiky. Pýchou a vrcholom nášho školstva sú
naše univerzity; Komenského v Bratislave, Masary
kova v Brne a Karlová v Prahe, vedľa nich pekná
skupina vysokého školstva, ako: Husova českosloven
ská evanjelická fakulta bohoslovecká v Prahe, vyso
ká škola poľnohospodárska v Brne, zverolekárska tiež
v Brne, vysoká škola banská v Pribrami, vysoká šk.
obchodná v Prahe a pri Karlovej univerzite sú: archív
na škola, ženská vyššia škola sociálnej pečlivosti, št.
škola knihovnícka.

Myšlienky otužovania zdravia telesného, duševné
ho a pestovania citov národnej spolupatričnosti, našly
svoju matičku v Sokolstve, Orolstve a iných telocvič
ných spolkoch, ktoré pod svoje vlajky shromažďujú
hlavne mládež ,nádej budúcnosti .

život mravný tesne po prevrate následkom vply
vov svetovej vojny ukazoval nezdravé, divé výhonky.
Sklon k pôžitkárstvu, k životu ľahkému, ľahkomysel
nému, nerozmyslenému utrácaniu peňazí zachvátil
mnohých a viedol k záhube hmotnej i mravnej. Teraz
už i z týchto ohľadov vidíme zjavné zlepšenie. Váž
nosť mysle, mravné zásady zaujaly vedúce miesto v
našom národnom a spoločenskom živote, čo je zárukou
lepšej budúcnosti .

Tak je to správne. Netešilo by nás, keby tisíce, mi
lióny kníh obecných knižníc ležalo nedotknuté, úplne
čisté, pavučinami ozdobené, lebo vtedy bol by to po
klad nevyužitý, v zemi zakopaný.

Náboženský život, tiež snáď následkom vplyvov
svetovej vojny, ale i následkom rôznych nezodpoved
ných štvanie, po prevrate ukazoval značnú rozhára
nosť a povrchnosť, príznaky zlepšenia stavu sa už
však i tu javia. Chceme, aby náboženstvo nebolo len
vonkajším náterom, bez vnútorného obsahu, ale aby
sme s ním a v ňom hľadali kráľovstvo Božie tu na ze
mi, aby nebolo potrebné ustavične a bezvýsledne opa
kovať: ,jMiluj bližného svojho, ako seba samotného!”

Rozprúdil sa i život literárny, kniha za knihou
vychádza z tlače; schopnosti, vlohy, nadanie razia si
cestu, len i my sa máme o to pričiniť, aby plody na
šich najlepších, na cestách životných neboly pútnikmi
osamelými, nespozorovanými a nepovšimnutými. Nie
je dosť, porozumieť snahám literárnym, chváliť ich
vyberanými frázami, ale dôležitejšie je ich podporo
vať hmotne i mravne. Konečne v rade týchto rozpomienok nemožno za

budnúť i na otázku obrany a bezpečnosti nášho štátu,
na našu demokratickú armádu. V tomto desaťročí
nášho samostatného národného života armáda česko-

Ožila, z mŕtvych vstala i pochovaná a oplakaná
Matica Slovenská a znovu chytila kormidlo osvetovej,
kultúrnej činnosti do svojich silných rúk.

para ani zo stajne, dusiac škrekotanie a mňaukanie
cigánskej hudby a vreskot a piskot svadobníkov, slá
viacich tu orgie trenia ani domorodci na Tahiti...

Keby bol teraz dáky figliarsky človek zakríkol do
obloka, že horí, bola by sa ich v stisku iste polovica
pozabíjala.

Našli sa medzi nimi uvedomelí ľudia, ktorí začali
kričať: „Nech žije ...” A ostatní opakovali: „Nech
žije sloboda, nech žije československý štát!” zatiaľ,
čo daktorí z tých zaostalých detsky nevinne volali;
„Éljen, éljen!” ako to boli zvyknutí pri voľbách.

Matej potom vrhol sa k cigánom.
Matej horko-ťažko pretisol sa k cigánom do kúta,

ktorí, úbožiaci, stáli tu v strnulom postoji, sťa by boli
pribití k stene, potiac sa a vyvaľujúc svoje čierne oči
námahou a strachom.

„Viete hráť hymnu „Hej, Slováci...?” kričal na
cigánov, ktorí stáli v kúte ani drevené, šuviksom na
farbené sochy.

„Uch, prošim”, zkuvíkal primáš plačlivo-speva
vým hlasom, „dže by šme ša to naučili,..”Vytrhol naľakanému primášovi z ruky sliačik,

kontrášovi husle, basu vyrušil z jej monotónneho bru
čania, upomínajúcim kopancom a — hudba umlkla.
Dav svadobníkov sa chvíľu ešte hemžil a potom strhol
sa krik, aby vraj cigáni ďalej hrali, ak nechcú, aby im
zároveň s huslami polámali aj rebrá, že kto im dovo
lil prestať hrať, keď tanec je v najlepšom prúde? atď.,
atď. Niekoľko galganov už i šermovalo svalnatými ru
čiskami nad strachom sa trasúcimi cigánmi, keď Ma

tej, mávajúc nad hlavou novinami, zakročil.

„lak hrajte za nami”, rozkazoval Matej, ktorý
sa od horlivosti a horúceho vzduchu potil ani v par
nom kúpeli.

„More, hraj za nami!” volali svadobníci.
Matej začal spievať, ostatní za ním. Ktorí hymnu

neznali, „kontrovali”; cigáni spustili svojimi hudob
nými nástrojami fnukavé akordy, neobratne tápajúc
za spievanou melódiou.

Ale hymna predsa hrmela izbou a dedinou ani
hrom. Zbiehali sa ľudia so všetkých strán. Spev za
chvátil celú obec, niesol sa do tmy ako titánska mod
litba vzkriesenia.

„Ľudia, bratia, súsedia!” volal. „Nesiem vám
veľkú novinu!”

Jeho mocný hlas prerazil cez hluk a v okamženi
triumfoval nad všeobecným tichom, oznamujúc shro
maždeným veľké veci, ktoré sa stály v národe ...

Zprvu svadobníci nechápali Mateja. Akýsi výra
stok posmešne sa zarehotal a niekoľko tvárí skrčilo
sa ironickými úsmeškami. Ale čím ďalej pokračoval,
tým viacej a viacerí rozumeli jeho zápalistým slovám.

„Hrom a peklo ...!” kričaly hrdlá mladých i sta
rých, ženských i mužských, „márne vaše proti nám
sú vzteky...!” a päste sa zdvíhaly, oči blčaly ohňom...

Národné nadšenie, ktoré sletelo najprv do Mate
jovho srdca ani biela holubica a ztrepotalo tu krýdla-

PREZIDENT MASARYK A M1LLERAND
a generáli Hergault a Lasson (Paríž).



(Z románu „Chaos”.)

svätiť desaťročné jubileum národného a štátneho
znovuzrodenia. Hrdinom veľkej borby stavajú sa
pomníky, sochy, ktoré na večné veky majú upomínať
vďačné potomstvo, že prv, než slniečko slobody vyšlo,
bola tma, ktorá ťažko zaľahla na ujarmený národ,
bol boj, v ktorom hrdinsky bojovali a i hidinsky
padli mnohí dobrí národovci.

slovenská, pracujúc na svojom vnútornom zosilnení,
dosiahla veľkých úspechov a výsledkov, preto s uspo
kojením môže pozerať na uplynulé roky a my s dôve
rou sa môžeme spoliehať na jej svieže sily. Vychovala
si mnohé tisíce zdatných bojovníkov, i v radoch aktív
nych vojakov i v radoch záložníkov, dobre vycviče
ných nielen technicky, ale i duševne, vzdelanostne,
Armáda nielen má byť, ale sme presvedčení, že sku
točne aj je zárukou našej osobnej a štátnej bezpeč
nosti.

Vďačný národ rozpornína sa i na ďalšie, dávnej
šie časy, stavia pomníky, odhaľuje pamätné tabule
všetkým, ktorí obetovali svoje pohodlie, často i svoj
život na oltár budúceho blaha národa.V tomto množstve vedľa seba nahromadených

rozpomienok, všetko nám pripomína neúnavnú prácu.
Pracovalo sa, môžeme to konštatovať bez samo
chvály, ale táto okolnosť neznamená to, že pracovná
horlivosť uplynulého desaťročia teraz, keď sa opiera
už o značné úspechy a výsledky, môže ochabnúť a po
volovať si viac pohodlnosti. Nové úkoly, nové potreby
vyžadujú si novú horlivosť, novú ochotu. Nielen preto
sme žili a pracovali dosiaľ, aby sme šťastne dožili
tieto prvé jubilejné slávnosti, chceme žiť voľne, sa
mostatne a šťastne i ďalej, preto chceme i pracovať
aspoň tak, alebo aj lepšie, ako sme pracovali dosiaľ.
Do našich radov pribúdajú nové, mladé sily, od kto
rých očakávame, že donesú nový ruch, osvieženie, no
vé vzpruženie vôle i sily.

Pozerajúc na nevypočítateľné množstvo cenných
úspechov, výsledkov a vôbec radostných udalostí to
ho to, už za nami stojaceho desaťročia, nemožno bez
slova prejsť i pri udalostiach, ktoré nie sú radostné,
ktoré otriasly celým národom, doniesly smútok, žiaľ
a ztraty nenahraditeľné. Hneď v prvých mesiacoch
nášho samostatného národného života tragicky, pá
dom s lietadla, zahynul najlepší syn národa, hrdina
revolučného odboja M. R. Štefánik a tiež neočakáva
ne, tragickou smrťou, vražedlnou rukou, bol vyrvaný
zo šíkov popredných pracovníkov mladého štátu, ge
niálny finančný odborník dr. Rašín, bývalý minister
financií. Obaja títo mužovia majú obrovský diel na
tom, že naša československá republika teraz radost
ne, v opravdovej sviatočnej nálade, národnými zásta
vami ozdobená, upevnená vnútorne i na vonok, môže

Každá slávnosť, ktorá je zaradená do programu
jubilejných osláv, nech je nielen rozpomienkou, ale
zároveň i sľubom do budúcnosti, že v horlivosti, v ne

únavnej pracovitosti ctihodných predkov chceme a
budeme pokračovať ďalej. V práci za národ nechceme
zastať ani ni okamih, lebo ačpráve vykonalo sa mno

ho, ale nevykonalo sa ešte všetko, čo vlasť čaká, čo
vlasť potrebuje, preto:

„A zase do práce! (Ona preds’ je žitia
väčší diel — ), boriť sa! Opáš obra sily,
rytiersku odej broň, kriela rozpni orlie!...
Zač zápas veľký ten? Za trón pravdy, dobra
zdroj, krásy diadém, za kráľovstvo ducha!
ó, navráť raj nám ztratený!”

(Hviezdoslav: ó, mládež naša.)
J. C. Gemerský.

Veľké to slovo. Prútik čarovný, metá vytúžená,
ku ktorej všetky národy, najmä zotročené, od vekov
upierať budú svoje zraky.

Ak oslavujeme desiate výročie tohoto najzvuč
nejšieho daru, ktorý nám počiatok 20. storočia veno
val do vienku, musíme sa trochu hlbšie zamyslieť, ako
to máme vo zvyku, uvažovať o veci významu tak ďa
lekosiahleho.mi svätých citov, rozšírilo sa čoskoro na všetkých ob

čanov a slávilo triumfy.
Čo znamená sloboda? Znamená to po stránke

osobnej voľnosť počínania podľa vlastnej vôle. V smy
sle národnom prejavuje sa vtelením v najvyšší ideál
vládnuť sebe samým, mať vlastný, svojský štát, kde
nie sme nikým utláčaní, ale sami voľne a neodvisle,
slobodne svoje veci spravujeme.

Matej, chorobne rozrušený, vytratil sa z davu,
aby sa dakde osamote vyplakal...

Hymna však hrmela ďalej, niesla sa k nebu ako
slávnostná modlitba vchádzajúcich pútnikov do zeme
zasľúbenej ... My vychovávaní sme boli v otroctve a k otroctvu.

Niet teda divu, že národ náš v najširších vrstvách
nemal ešte v dobe prevratu, keď svätý zápas našich
vodcov a borcov požehnaly nebesia želaným výsled
kom, pravého a správneho smyslu pre slobodu a hlav
ne pre veľadôležité jej predpoklady.

Prítomní šťastlivci spievali hrmiace „Te Deum”...
za všetky tie generácie, ktoré v otroctve umieraly, ne
mohúc sa dočkať slobody ...

Zrnká pravdy. Prestrelky, ktoré sa stály hneď po prevrate, že
mnohí prestali razom uznávať akúkoľvek autoritu,
vládu nad sebou, keď niekde i massami prenikala fa
lošná mienka, že teraz si môžeme robiť ozaj čo chce
me, bohatým nadbytky pobrať, kdeakú zver vyhubiť
početné prípady, keď obyvateľstvo nechcelo sa pod
riadiť predstaviteľom vládnej moci a udržiavateľom
verejnej bezpečnosti a poriadku ukázaly, že 28. októ
ber 1918 nebol ešte triumfom slobody v mysliach a
srdciach nás všetkých. Prežil som prevrat na Sloven
sku s karabínou v ruke a bolí ma spomienka na zkazu
vo vyrabovaných obchodoch a krčmách v S., J., N.
atď. i spomienka na to, že 14 vlastných mojich voja
kov, podpichovaných civilným obyvateľstvom, namie
rilo na mňa pušky, keď som tomuto pleneniu — ktoré
draho potom musel štáťzaplatiť — chcel zabrániť. Ač-

J. Hrušík.
človek nemá nikdy podceňovať, lebo každý má

právo čiahnuť až ku hviezdam.
Každé zamestnanie má svoju morálku a môže

byť v určitom smysle i nemorálne. Právnik háji prá
va, ale aj darebáctvo, lekár lieči, ale aj usmrcuje, spi
sovateľ poučuje, ale vie i kaziť a otravovať. Nezáleží
na tom, čo kto robí, ale na tom, ako to robí.

Keď vydá žalár dakoho opäť životu, jeho bývalé
okolie ho obyčajne vidí tak nerado, ako by ho strojila
niektorá prekliata, vracajúca sa duša. „Hú, ktorý di
voký vietor ho sem zavial? že má ešte odvahu objaviť
sa na slnečnom svetle!” Ľudia odvracajú od neho po
hľady.

Sloboda,,
Fr. Medov.



práve, keby nebolo odporu so strany našich odvekých
utláčateľov, mohlo sa i Slovensko dôstojne priradiť
k iným zemiam republiky nekrvavým prevedením re
volúcie, predsa i tieto veci: rabovky, odpieranie po
slušnosti novým predstaviteľom, mnohé neblahé zja
vy v živote politickom a vôbec verejnom, poškvrnili
našu povojennú tvár pred svetom, dokumentujúc, že
k pravej slobode sme ešte vtedy úplne neboli pripra
vení a dorastnutí.

je, že iba bezo zbrane a po predchádzajúcom svolení
právomocných úradov, lebo i tu by mohlo hroziť ob
medzenie slobody iných, ohrozenie verejného pokoja.
Tu je právo spolčovacie. Podľa toho to môžu sa ľudia
na podklade spoločných ideálov a cieľov sdružovať v
spolky a korporácie, ale zase iba také, ktoré neodpo
rujú smerniciam štátu a nie sú namierené proti nemu.
Slovom: slobody v tom smysle, ako býva často mýlne
chápaná, že si každý môže robiť čo chce, vôbec niet.
Uvažujúc o slobode, nesmieme byť egoistmi a musíme
pamätať, že keď nárokujeme si právo zo slobody vy
plývajúce, že týmto i povinnosti po boku stoja a že
plnenie týchto je podmienkou udržiavania vzácneho
daru slobody.

Tieto početné rušivé zjavy ukazovaly, že sloboda
bola chápaná ako svojvôľa, neviazanosť, vymanenie sa
zpod akejkoľvek moci predpisu a zákona, uplatňova
nie iba vlastného záujmu na úkor a škodu spolubliž
ného a verejného blaha.

Taká sloboda, ktorá zaručuje rovnosť všetkých
ľudí pred zákonom, je vtelená v ideu demokracie.
Máme ju. Dosiahli sme jej prevratom. Tento úkaz, že

Sloboda záleží práve v sebaovládaní, v dobrovoľ
nej ukáznenosti, vyvierajúcej z vlastného popudu a
dobrého pochopenia veci, v osožnom a v ľudskej spo-

ločnosti pre priaznivé spolunažívanie cieľuvedomom
podriadení záujmu jedinca prospechu všeobecnému, v
rešpektovaní vyššej moci i rovnocenných práv iných
ľudí. Toto sú základné kamene pre ideu tak vznešenú,
akou je sloboda. Teda najprv treba nám slobodných,
čistých pováh, zbavených kalu všednosti, vediacich
krotiť svoje náruživosti a vášne, ľudí schopných vlá
dy nad vlastným telom a duchom. Týmito podmien
kami je formulovaná sloboda, o ktorej sa málo kedy
hovorí: sloboda vnútorná.

ľudí rovných pred Bohom zrobili naši zákonodarcovia
ústavou rovnými i pred ľuďmi, to bol nad iné krásny
úkaz ľudomilného smýšľania našich vodcov. Ale nás
táto sloboda i zaväzuje. Keď demokracia, teda rov
nosť, ale túto rovnosť neponímajme iba tak, že by
sme sa usilovali rovnať sa vyšším, ale podľa príkazu
a príkladu najúčinnejšieho hlásateľa rovnosti, Krista,
sa chcejme rovnať i tým nižším, i tým najopovrhova
nejším. I to sú naši bližní. To je ešte veľký úkol bu
dúcna to rovno-zhodnotenie, ďaleká cesta. Ale ne
smieme ju opustiť, ak chceme slobodu všetkým a keď
nechceme opustiť i dráhy, na ktorých republika
vznikla.

Sloboda nie je niečo, čo by nemalo hraníc. Na
opak, rozmýšľajúc o pravej a najhlbšej podstate veci
prichádzame k pevnému presvedčeniu, že niet slobody
bez obmedzenia. Ak sme na príklad majiteľmi domu,
môžeme si v ňom robiť podľa chuti, ale nesmieme v
ňom strieľať, lebo by sme mohli olhrožiť bezpečnosi
súsedov a verejný poriadok. Máme slobodu voľného
prejavu slovom, tlačou, skutkom. To však neznamená,
žeby sme mohli na dakoho verejne špintať a vláčiť ho
kalom. Nakoľko sa také veci stávajú v súčasnej žurna
listike, ktorá nie všetka si položila mravnosť a pravdu
za vedúcu zásadu, je to práve úkazom neslobody, ne
disciplinovanosti, nedostatok smyslu pre slobodu
iných. Máme právo shromažďovacie. To znamená, že
občianstvo môže sa za určitými cieľmi shromažďovať
verejne. Ale i tu je znak obmedzenia, lebo podmienka

Najčastejšie je reč o slobode národnej. Táto zna
mená uplatňovanie práv celého národa po stránke
štátoprávnej, Hraničí a vlastne vrcholí v slobode po
litickej. Slobodný národ má aj samostatný štát. To je
smes týchto dvoch druhov. V medzníku našich dejín,
ktorý sťa zlatý stĺp čneje na obzore búrok, utrpenia
i žiaľu, v 28. októbri 1918 oslavujeme víťazstvo prav
dy i sily, lásky i krvi, spravodlivosti božskej a histo
rickej i položených životov. Bolo to dosiahnutie slo
body národnej i štátoprávnej spoločne. Týmto dňom
postavili sme sa do radu svetových národov ako národ
so svrchovanou mocou vládariť si sám. Ovocie slobo
dy je nespočetné; vlastná reč v úradoch, vzdelávanie

MASARYK NA CESTE Z HRADU DO PARLAMENTU KU SVOJEJ VOĽBE
ROKU 1927.

PREZIDENT



ky so slovenským nariekaním na svet rodily, sloven
ským mliekom kojily, slovenským spevom nás uspá
valy, pred svetom zásluhou „rytierskych spolubratov”
nebolo slovenského národa.

a zošľachťovanie sa detských sŕdc a zanedbaných do

spelých v materinskej reči, voľné, ničím nehatené
pestovanie národného ducha v rôznych spolkoch, atď.,
to dosiahnuť sme mohli len pod vládou svojich ľudí.
Stávajúc, liehajúc mali by sme ďakovať Bohu za ná
rodnú slobodu. A predsa máme vo svojich vlastných
radoch ľudí, čo šomrú, že za stara bola väčšia sloboda
i lepšie všetko. Sú to predovšetkým takí, čo sedávali
za jedným stolom s našimi nepriateľmi-utláčateľmi.
Áno, títo, práskajúc do zmeraveného, do krvava utý
raného tela vlastného národa, mali sa skutočne lepšie,
ako teraz, lebo z vďaky za odcudzované duše im naši
nepriatelia na stôl bohaté prestierali. Ďalej šomrú tí,
ktorí súc nahuckaní našimi neprajníkmi, nevedia oce
niť výdobytkov prítomnej doby. Ľudská myseľ ľahko
zabúda. Preto podržme si pred očami iba niekoľko
obrázkov, historicky dokázaných faktov — zo zrkadla
minulosti, z doby, keď nad nami vládol „rytiersky
národ” a my sme žili „na ostrove slobody” — ako
chvástave nazval minister Apponyi Maďarsko na me

dzinárodnej konferencii.

A voľby! Ľude slovenský, či sa pamätáš na tie
lesy žandárskych a vojenských bajonetov, na tie fígle
a šfindle, intrigy úradov i kortešov, ktoré malý zaistiť
a tiež i za cenu krvi zaisťovaly víťazstvo kandidátov
maďarských a maďarónskych proti kandidátom tvo
jím, ktorí nikdy vlastnej krvi nezapredali ? Len voľby
vo Vŕbovom si dnes pripomeňme, kde roduverní vo
ličia slovenského kandidáta dra Markoviča za cenu zni
vočenej pošľapanej úrody, po vlastných poliach pla
zili sa celých 5 hodín, aby unikly smečkám žandárov,
ktorí ich chceli nahnať do tábora nepriateľského. Keď
sa doplazili do Vŕbového, nechali ich o hlade a v snehu
stáť do noci. Keď im shora hodili potravu, žandári ju
rozšľapali. Keď išli k urnám, nadávali im, pľúvah na
nich, kopali do nich. A vydržali, ale predsa nepriatelia
zvíťazili, lebo ačkoľvek ich bolo 1112, predsa im ko
misia uznala iba 350 hlasov a tak prepadli. A keď sa
proti Maďarovi k Maďarovi odvolali, prehrali znovu.
Slovák sa nemohol nikde dovolať práva a spravodli
vosti.

Y roku 1880 založený bol „ústredný spolok pre
pomaďarčenie mien”. Kradli nám duše, kradli nám i

mená. Za 1 korunu mohol sa každý stať Maďarom!
Keď roku 1907 slovenský poslanec Juriga žiadal

iba jedno slovenské gymnázium, odpovedali mu v
uhorskom parlamente: „Povraz vám treba, nie gym
názium”. Počuješ, občan slovenský?! Povraz miesto
školy!

V kaleidoskope spomienok mihá sa pred našimi
očami vražda v černovej, kde pri vysviacke kostola
zbarvila sa zem krvou 9 mŕtvých, 3 umierajúcich a
12 ťažko ranených pod výstreľmi žandárov len preto,
že slovenský ľud žiadal slovenského kňaza. A to ne
bol jediný prípad, keď slovenská krv tiekla len preto,
že chcela byť slovenská. Takými dokázanými prípad
mi sú preplnené nielen celé knihy slovenské a české,
ale i anglické a francúzske. Naši zahraniční priatelia
Scotus Viator a Albert Denis museli podržať výmluv
né zrkadlo pred očami sveta, aby videl tú našu bývalú
„slobodu”.

V tom istom roku minister Apponyi, ten istý mi

nister, ktorý povedal na medzinárodnom fórume naj
väčšiu lož, ktorá bola kedy povedaná, že Maďarsko je
„ostrovom slobody”, povedal v parlamente zpupnú
frázu: „V tejto ríši je Maďar pánom”. Teda darmo
naši predkovia túto zem orali, ju kropili znojom i

krvou, daň platili, vládnuť a rozkazovať mohol im len
príslušník národa prišlého, vlastne na polodivokých
koňoch v polodivokom stave priletevšieho, ktorý po
zabránení rabovačiek súsedmi, prijímal od našich
predkov kultúru, základy hospodárenia a vôbec civi
lizovaného, usadlého života, o čom hŕba slovenských
hospodárskych slov v maďarčine podáva najvieru
hodnejší dôkaz.

My to nepripomíname svojim nepriateľom ani
toľko ako sebe samým, aby sme vedeli ocenijť prítom
nosť. V smysle vznešených zásad Kristových „Slnko
nezapadaj nad hnevom vašim”, „Nepatrí pomsta člo
veku,” odpustili sme a nastúpili oproti svojim menši
nám cestu spravodlivosti na znak toho, že slobode do
bre chceme rozumieť, že jej teplým dychom nechce
me sa zohrievať sami a iných nechať mrznúť v otro
ctve. Ak chceme vývin a rozkvet svojho národa, praje
me ho aj iným. Najlepším dôkazom toho je, že štát or
ganizuje i pečlivosť o vzdelanie našich menšín v ich
reči, že im zaručuje práva rečové, prístup do úradov,
atď. Konečne boli sme svedkami, že maď. ľud v „pro
tirothermeriáde” ústami svojich zástupcov sám otvo
rene vyznal, že má u nás viac práv ako ľud maďarský
v samotnom Maďarsku, kde vodcami vždy boli a sú
magnáti, ktorých telá, dobre živené a krv ohnivým ví
nom napájaná, narobily vždy dosť zla i proti vlastné
mu ľudu.

V Tisovci úplných 28 rokov žiadali povolenie
„Speváckeho Krúžku”, čuješ, republikán?! Vláda a ú
rady potrebovaly skoro tri desiatky rokov na vyba
venie tejto veci a potom povolenie zamietly. Prečo?
Lebo po slovensky chceli spievať.

Roduverní Slováci, ktorí boli utajení v poštových
úradoch, nám dosviedčajú, že dopismi so slovenskou
adresou sa na poštách bývalého Magyarországu kúrilo
v peciach. Verme týmto ústam, lebo ešte žijú.

A koľko našich povedomých národovcov bolo vy
hodených zo škôl len preto, že sa opovážili svojsKy
dýchať, myslieť a hovoriť v baštách maďarizácie!
Sjázd vyhodencov, ktorý bol v tomto jubilejnom roku,
je krutou obžalobou bývalého maďarského režimu na
pôde kultúrnej Európy.

Sloboda náboženská! Znamená rovnosť nábožen
ských vyznaní — nakoľko sú tieto štátom uznané —
pred zákonom a voľnosť občanov hlásiť sa ku ktoré
mukoľvek ľubovoľne. Ale i tu je treba už raz pocho
piť, čo náboženstvo znamená. Náboženstvo, ako naj
vznešenejšia idea pod slnkom, uctievanie Božstva ne
smie viac plodiť násilie. Keďže už prestalo akékoľvek
prenasledovanie jednotlivých vyznaní so strany vlády,
neprenasledujme sa sami, neztrpčujme si život preto,
že sme sa narodili v rôznych náboženských tábor -ch.
Chráňme svoje, nečakajme na cudzie, rešpektujme
vzájomne svoje náboženské presvedčenie a to bude
ozajstná náboženská sloboda.

Maďarská vláda zakazovala učebnice, v ktorých
bolo slovo „Slovák”, „slovenský”. V učebniciach stálo,
že v Maďarsku je iba jeden národ — maďarský.
Ostatní ľudia že sú vraj „národnosti.”

Spomeňme dnes na zpupný výrok iného politi
ckého potentáta bývalej Hungárie. Keď zatvorili Slo
venskú Maticu, jej imanie bolo zhabané a sbierky
Slovenského múzea rozkradnuté, vtedy pýtal sa srb
ský poslanec ministerského predsedu Tiszu, že podľa
akého zákona tak surovo pokračuje proti Slovákom.
Tisza odpovedal: „Niet slovenského národa”. Teda
darmo sa naši otcovia po slovenskv modlili a naše mat-

V pamätnom jubilejnom roku musíme si jeden
každý zaumieniť, že budeme pracovať pre zachovanie



chov. Desať rokov už prekvitáš pre väčšiu slávu a
blaho národa. Pre Teba chceme žiť, Tebe chceme slú
žiť každým dychom a úderom svojich slavianskych
sŕdc, aby si bola ratolesťou vždy zelenejšou a pri
nášala ovocie vždy krajšie a lepšie.

a rozmnoženie slobody. My musíme si i ustáliť smer
nice pre túto prácu. Dosiahli sme slobody bojom, udr
žať si ju musíme mierom i bojom.

Bojovať budeme proti sebe samým, proti vše
tkému, čo je v nás ešte zlého, proti koreňom zla, proti
necnostiam vzniklým za vojny, a ktoré doba dodnes ne
zabi adila. Budeme očisťovať svoje povahy, pestovať
mužné, slobodné charaktery, aby každý z nás mohol
povedať: „Moje smýšľanie je čisté! Moje cesty sú
rovné. Svoje činy nebalím do tajnosti. Moja duša ne
zná bázne. Chcem, aby každý, nielen ja, požíval slobo
dy od kolísky až ku hrobu. Pravú slobodu vidím v tom,
že som sa rozhodol viesť život dobrý, lepší od dote
rajšieho.”

Boh živ Slobodu, Boh živ republiku, Boh živ náš
ho veľkého prezidenta Masaryka!

Čfm hovorí k nám
28. a 30. október 1913.

Budeme pracovať na zvyšovaní vzdelania, lebo
vzdelanie zaisťuje slobodu. Istý náš politický vodca z
minulosti hovorieval: „Národ nevzdelaný, i keby sa
trikrát’ do roka zakrvavil od revolúcií, slobody nedo
siahne.” Preto, kto je opravdovým priateľom slobo
dy, bude sa usilovať o to, aby vzdelanie nebolo výsa
dou poniektorých stavov, ale aby sa rozšírilo do naj
širších vrstiev národa. Budeme prízvukovať vždy
vzdelanie mravné, ktoré nielen rozširuje duševný ob
zor, ale i zošľachťuje, Národ vzdelaný nedá sa po
tlačiť, lebo nie je moci, ktorá by mohla utláčať myslia
ci národ proti jeho vôli.

Predovšetkým treba spomínať tých obrovských
obetí, potokov krvi, mrtvých tiel, práce priamo gi
gantickej, ktorou si náš národ musel slobodu zaslú
žiť. žiadnemu národu sveta nespadla sloboda bez pri
činenia do lona. Teda 28. a 30. október 1918 je deň
draho platený, je to deň odmeny za veľké utrpenia,
je to zaslúžený osviežujúci balzám na telo národa,
mučeného po storočia, či bola to práca ľahká? Slovo
„Čech” bolo svetu veľmi málo známe, slová „Slovák,
Slovensko” v oficiálnom slovníku vôbec neboly. Slo
váci boli iba národnosť, Slovensko Felvidékom. A čo
práce stálo vybudovať jednotu v smýšľaní a v činoch
u státisícov príslušníkov nášho národa, ktorých osud
rozoslal do troch svetadielov zemegule, čo potu dalo
sostaviť z týchto ľudí, ktorí mali všetci inú výchovu
prostredia, vybudovať pevnú a silnú armádu,, ktorá
svojou zbraňou mala podoprieť šľachetnú borbu ža
slobodu! Koľko námahy bolo, udržiavať túto armádu
v poriadku, prevážať ju s fronty na frontu, pestovať
a siliť ducha až do konca! Koľko námahy vyžadovalo
presviedčanie vedúcich štátnikov Dohody o tom, že
Rakúsko-Uhorsko musí v záujme utláčaných národ
ností zmiznúť s povrchu Európy.

„Budeme sa húževnaté držať hesla ,,Svoj k svoj
mu.” Až toto heslo, my Slovania v republike pocho
píme a do krajnosti budeme uplatňovať, potom roz
kvitne na poliach našej slobodnej vlasti i sloboda, v
ktorej sme konečného, víťazného triumfu dosiaľ ne
oslávili: sloboda hospodárska.

Budeme sa vhlbovať do svojej minulosti, učiť sa
ju poznať a z nej ťažiť, lebo dejiny sú najdrahším de
díctvom, odzrkadľujúc prednosti a chyby z minulo
sti a poskytujúc najbezpečnejšie smernice pre bu
dúcnosť. Národ, ktorý by ostával i v dobe úslnia
slobody odlúčený od svojich dejín, podobal by sa vždy
iba úbohému nalezencovi nemajúcemu a neznajúcemu
svojich rodičov. Krok dejín je istý a pevný a ukazuje
nám zreteľne, že len to, čo je životaschopné, bude žiť
a čo slabé, že podľahne.

Ďalej hlása náš 28. a 30. október, že pravda sa
dá utláčať, ale nie potlačiť, že sa dá zatieňovať, ale
nie zatieniť, že ona, majúc podstatu priamo božskú,
k svojmu výťazstvu musí prísť, i keď tá cesta je dlhá,
neschodná, tŕnistá a krvavá. Celou históriou sveta
vinie sa a preniká toto víťazstvo pravdy. Je skutoč
nosťou, že násilie, brutálna nadvláda a nespravodli
vosť často v dejinách opanovaly, ale je svätejšou
pravdou, že tieto neresti vždy skôr alebo neskôr mu
sely ustúpiť právu a pravde, teda že „sub specia aeter
nitatis” (pod zorným uhlom večnosti) vždy víťazia
ideje ušľachtilé a vznešené nad podlými a nemrav
nými. Zatiaľ, čo naši nepriatelia budovali zbrojnice,
my sme stavali divadlá aspoň tam, kde sa to za da
ných okolností dalo (v českých zemiach); oni stavali
vo válečných lodeniciach opancierované bitevné lode
a my sme dvíhali hlas za dosiahnutie a zlepšenie svoj
ho školstva. Oni bojovali zá rozšírenie svojho panstva,
my za majetky najušľachtilejšie: slobodu, sebaurče
nie národov, demokraciu. Ich vládca zpupne vyhlaso
val, že ako je jedon Pán na nebi, že tak on (WMhelm)
musí byť jediným pánom na zemi. Naši vodcovia v
tých istých chvíľach zdôrazňovali ideu skutočne bož
skú : že každý národ má právo vládnuť sám sebe.

Budeme dvíhať národné povedomie, lebo toto je
prameňom lásky k vlasti i pravou matkou vlaste
nectva, činorodého vlastenectva skutkov a obetavosti
pre hmotný i duševný prospech národa. Nesmieme
byť národom bez národnej hrdosti, lebo taký národ
podobá sa človekovi, nemajúcemu smysiu pre česť.

Budeme pestovať svornosť a smysel štátotvorný.
Svornosť a osveta sú zlaté dva piliery, na ktorých si
slobodu udržíme. Budeme mať vždy pred očami krva
vý výkrikník našich dejín: Bitku pri Bratislave Tá
svornosť, s ktorou sme jeden vedľa druhého manife
stovali proti rothermeriáde, s ktorou Slovák vedľa
Čecha v légiách za túto myšlienku umierali, musí
slúčiť i naše roztrhané šíky vždy, akonáhle by dáke
nebezpečie hrozilo našej slobode. Budeme vychovávať
a dáme sa vychovávať k štátnosti, v láske k štátu
vtelenej i v ideu tuhej obrany. Budeme kráčať mieru
milovnými cestami i ďalším desaťročím, upevňovať
základy mieru, ale povestný trojuholník Budapešť—
Viedeň—Berlín má vedieť, že ak rešpektujeme my
cudzie a snažíme sa nažívať s každým v pokoji, žia
dame to isté i pre seba a že každý, kto drzou rukou
čiahnuť by chcel na to, čo je naše, že nájde tu mi
lióny rúk, ktoré budú vedieť dedictvo otcov obhájiť,
milióny ľudí, ktorí ochotní budú i životy na obranu
vlasti položiť.

28. október rovnako ako 30. október 1918 — to
boly slávnostné proklamácie celého národa, všetkých
vrstiev a strán. To boly dni pravého sbratrenia ná
roda, keď nepoznali sme medzi sebou nepriateľstvo a
zloby. Teda hovorí nám tento zlatý medzník dejín, že
i keď sa rozbíjame na strany a stranočky, že aspoň
v rozhodujúcich historických chvíľach musíme byť
úplne svorní. Dnes darmo by sme volali: nerozbij aj
me sa na strany. Strany zostanú a budú vždy aj proti

Sloboda svätá a veľká! Pred desiatimi rokmi
;zrodila si sa v záplave ohňa a krvi, v mori slz a vzdy-

Anirab.



kých národov a celého človečenstva na zemi. Kiež by
všetci synovia nášho národa pri všetkých úmysloch a
skutkoch, najmä pri takých príležitostiach, keď na
nás pátravým okom pozerá svet, mali vždy na pa
mäti poučenie, ktorým hovorí k nám 28. a 30. október
1918. Kiež by sme obstáli vždy ako v ohni zlato!

seba bojovať, pokiaľ ich vodcovia budú dýchať a na
tie vodcovské miesta je vždy mnoho čakateľov. Ale
aspoň okamihy svetodejne významné musia nás nájsť
všetkých na spoločnej ceste, čo jednu myseľ, jednu
dušu, v jednoliatom a mohutnom súzvuku sŕdc. Ta
kým zlatistým javom z nášho života vnútroštátneho,
bola epocha rothermeriády, pri ktorej sme plece pri
pleci, s príkladnou jednotnosťou odrážali útok dr
zej sverepej ruky, ktorá chystala sa odťat kus života
z tela nášho slobodného štátu. Kiež by takých jasných
chvíľ mal národ náš viac!

Ale ešte voľačo! 28. a 30. október je aj živým
náhrobníkom mnohých zmučených tiel, ktoré v borbe
za našu slobodu vykrváealy. Tieto mŕtve telá, z kto
rých vyrástol náš zlatý vek Samostatnosti, k nám
všetkým i cez hradbu desaťročia a v budúcnosti i cez
hradbu storočí hovoriť budú našim potomkom: „Hľa,
mv sme tu padli, my mŕtvi ležíme a práchnivieme ako
záujem národa diktoval nám, aby sme vašu Slobodu
stvorili, prevezmite teraz dielo vy a Slobodu budujte,
rozmnožujte a k jej udržaniu pracujte, ako my sme
pre ňu pracovali.”

28. a 30. októbru 1918 predchádzaly veľké práce
na poli medzinárodnej diplomácie. Nezabúdajme, že
azda rozhodujúci vplyv hraly v zdarnom napredovaní
našej svätej veci sympatie veľkých národov, získané
nám našimi vzácnymi zahraničnými priateľmi Scot.
Viatorom z Anglie a Albertom Denisom z Francúzska.
Títo účinne obracali zreteľ na naše bolesti a požia
davky, títo odhaľovali svetu tú úžasnú ničomnosť, pá
chanú na nás nepriateľmi a tým postavili si v srdciach
nás všetkých pomníky nehynúcich zásluh. Ale celá tá
to vec nám jasne povedá, že nášmu početne malému
národu treba budiť a získavať si sympatie kultúrneho
sveta a jeho veľmocí, lebo keby sme neboli pre svoj
spravodlivý zápas dosiahli priazne kultúrnych veľ
mocí, sami by sme sotva slobody dosiahli a ju udr
žali. čím sme dosiahli takých sympatií, že v rozhodu
júcej historickej dobe, keď válaly sa tróny a menila sa
k nepoznaniu mapa Európy, stál svet s víťaziacimi
mocnostiam! na našej strane? Bolo to nielen naše veľ
ké utrpenie a poníženie, ale i rýdza čistota nášho boja,
svätý zápal za najdrahšie hodnoty človečenstva, ktorý
vyžiaroval z práce veľkých vodcov a hrdinských činov
slávnych légií, naša obetavá a neúnavná služba týmto
ideálom prospešným celému človečenstvu. A čím si tú
priazeň sveta udržíme? Keď pôjdeme za vznešeným
vzorom svojho prezidenta, keď jeho humanitný pro
gram t. j. službu ľudskosti prevádzať budeme vždy
cky neústupné, keď budeme pracovať k blahu všet-

Neznevážime tento odkaz mŕtvych mučeníkov.
Nestaneme sa nehodnými ich krvavých obetí. Zby
stríme ducha ta, kde vlasť sa musí povznášať výšej
a priostríme palaš v dobe, v ktorej by dakto chcel
siahnuť na našu slobodu.

Strom, ktorý rastie o samote, je vetrom zmietaný
a zbavený listov; jeho konáre, miesto toho, aby sa
zdvíhaly, skláňajú sa k zemi, jako by na nej niečo
hľadaly.

Rastlina, ktorá je o samote, nie je dostatočne
chránená proti úpalu slnka; schne a pomaly hynie.

Človeka, ktorý je samotný, tiež životné víchrice
zmietajú, ztráca túžbu po veľkostiach tohoto sveta,
túžbu, ktorá ho udržuje na svete.

Nebuďme teda ani stromami, ani rastlinami, ale
sjednoťme sa a pomáhajme si vzájomne. Jestli nebu
deme jednotní a jestli každý bude myslieť len na se
ba, nemôžeme dúfať v nič iné, ako v utrpenie a ne
šťastie.

Čo je slabšieho na príklad od lastovičiek? Keď
však ide o korisť, spoja sa a spoločnými silami ju
ulovia. Vezmime si teda príklad od týchto lastovičiek.

Ten, kto sa odťahuje od svojich bratov, toho
strach sprevádza všade, a nikdy ho neopúšťa.

Preto, keď sa vás opýtajú; „Koľko je vás?” Od
povedzte: „My sme jedno, lebo naši bratia, to sme
my...”99

Istý človek šiel horou. Naraz prišiel na miesto,
kde ležal veľký balvan. Nemohol mu vyhnúť ani vpra
vo, ani vľavo, lebo chodník bol veľmi úzky. človek,
vidiac, že nemôže vo svojej ceste pokračovať, chcel
kameň s miesta pohnúť. Touto prácou sa veľmi una
vil, ale balvan veru s miesta nepohol. Posadil sa a
sám sebe hovoril: „čo bude so mnou, keď ma tu pre
kvapí noci Som bez potravy, bez prístrešia, bez po
moci. čo bude so mnou, keď šelmy budú hľadať svo
ju korisť.” Zatiaľ čo sa zaoberal touto myšlienkou,
prišel iný cestujúci. Tento urobil to, čo prvý. Ale keď
videl, že si s balvanom nedá rady, posadil sa a roz
mýšľal. Medzitým prišlo viacej ľudí, ale ani jeden ne
mohol odstrániť kameň. Strachu mali všetci.

Zrazu jeden z nich povedal: „Bratia, keď ani
jeden z nás nemohol pohnúť kameňom, možno že spo
jenými silami sa nám to podarí!”

Všetci vstali a vskutku kameň odstránili. Potom
každý šiel svojou cestou.

Príklad jednoduchý, ale dá sa z neho mnoho vy
brať !

RUSÍNSKE DIEVČATÁ Z VEĽ. SINEVÍRU. Podľa francúzskeho — k.

Pomáhajme si!



J. Hirušík.

Ozvaly sa v ňom výčitky svedomia, dostával rozum,
ale už bolo neskoro.

Najväčšou pijavicou slovenského ľudu je pijan
stva, ktorému je najmä náš dedinský ľud ešte vždy
mocne oddaný. Pijanstvo je matkou biedy, všakových
chorôb a všetkých možných nerestí a podlostí tohoto
sveta! Koľko zámožných otcov prepilo svoj majetok,
pripravilo o imanie a uvrhlo do biedy svoje deti a
budúcich potomkov, netreba popisovať, každý čitateľ
akiste vie aspoň o jednom takom prípade.

Takýchto pravdivých príkladov je, žiaľbohu, veľ
mi mnoho.

žiarivým príkladom v miernom požívaní liehovín
nám môžu byť židia, židia vo všeobecnosti, hoci nie
sú propagátormi a zakladateľmi protialkoholistických
spolkov, zachovávajú omnoho lepšie a presnejšie
triezvosť, ako mnohí organizovaní abstinenti. Veno
val som bedlivú pozornosť židom v Poľsku, Bukovi
ne, na území terajšej Podkarpatskej Rusi, v okolí
Marmaroše a vôbec na každom mieste v býv. Ma
ďarsku, kde som sa čo len krátky čas zdržoval, ale
nikde som nevidel na verejnosti opitého žida, a tým
menej židovku, žid svoj rozum neprepije, nespraví
zo seba „ošípanú”. Nikde a nikdy som nevidel, aby sa
žid motal po ceste alebo ulici (v meste) a vykrikoval
v opilom stave, alebo sa váľal bezvládne po blate.

Zhubnému, škodlivému a ošklivému pijanstvu je
oddaných mnoho i t. zv. vzdelaných ľudí. Je až mno
ho takých ľudí — úradníkov, otcov rodín, ktorí si
ku koncu mesiaca hovoria: „No, ešte sa tri razy vy
spím a budú peniaze, potom sa raz nevyspím a bude
zase po peniazoch!” Premárni ich za jednu-dve noci
a cez celý mesiac sa zase pretĺka a moce, ako mo
tolica!

Nemierny človek-alkoholík je horší od zvieratá,
lebo zviera je — hoci nemá rozumu — každopádne v
telesných pôžitkoch odmeranejšie a miernejšie, ako
on. Neuškodí tuná spomenúť — hoci sa to bude azda
niekomu zdať zastaralé a detské — tento výstižný
príklad:

Netvrdím, že by židia nepili, aj oni pijú (pálen
ku, pravda, nie), ale mierne a rozumne, žid sa ne
vychvaľuje s bohatstvom, ako kresťan, neprepije a
nepremárni majetok, ale usilovne shromažďuje a
ukladá korunku ku korunke, aby svoje deti lepšie
hmotne zaopatril, ako on bol od svojich rodičov.
U kresťanov je to naopak a preto sa ohromná väč
šina kapitálu dostáva do židovských rúk. Kto má ka
pitál, ten je vždy a všade nezávislým pánom.

Istý gazda mal pracovitého a usilovného sluhu, s
ktorým by bol býval veľmi spokojný, keby sa nebol
často do nemoty opíjal. Všetko si prepíjai a chodil
otrhaný, ako žobrák. Gazdove napomínanie, hrozby a
poučovanie nič nepomáhalo. Konečne napadlo gazdo
vi, aby zkúsil ešte toto: Keď sluha ráno viedol voly
do maštale od studne, kde ich napájal, vyšiel gazda
zo stavania a hovoril sluhovi, aby voly viedol zpäť k
studni, lebo sa mu zdajú byť ešte smädné. Sluha na
mrzene odpovedal, že ich dobre napojil, ale u a gazdo
ve naliehania musel voly doviesť k studni — k válovu.
Voly namočily jazyky, ale hneď zdvihly hlavy a ne
chcely piť. Sluha dudral a viedol ich do maštale. Keď
bol s nima pri dverách, rozkázal mu gazda, aby sa
ešte raz vrátil, možno, že teraz budú piť. Sluha sa
rozčúlil, ale nič naplat — musel sa s volmi zase vrá
tiť. Do tretice všetkého dosť — musel i on poslúchnuť
a zkúsiť, či voly budú, alebo nebudú piť. Voly teraz
už —hoci im Mavy i ťahal k vode — nechcely k vá
lovu ani čuohnúť. Sluha sa teraz na gazdu nanajvýš
ročúlil, ale on ho v okamihu umlčal, hovoriac mu:
„Vidíš, ty ožralka, to sú voly a pijú len toľko, koľko
im treba, nedajú sa k ďalšiemu, nechutnajúcemu pi
tiu ani prinútiť. Sú omnoho múdrejšie, ako ty, lebo
ty sa tak ožereš, že nevieš ani o sebe, ako i včera
večer. Môžeš sa hanbiť aspoň tých volov!”

Videl a poznal som mnoho t. zv. poľských chu
dobných židov, ktorí sa zamestnávali len predajom
zápaliek a sviečok na rohoch ulíc (v meste) a napriek
tomu, že mali viac detí, predsa žili dosť slušne, — na
šábes musel byť nepostrádateľný „barkes” a mäso z

dákeho toho opereného stvoreníčka. Ťažko pracujúci
proletár ide v sobotu svoj mozolný zárobok prepiť do
krčmy a potom s rodinou cez celý týždeň hladuje a
žid sa v piatok večer ponáhľa od zamestnania osla
vovať šábes do kruhu svojej rodiny, kde ho očakáva
dobrý, výdatný pokrm a príjemný odpočinok.

židia sú nám v tomto ohľade žiarivým príkla
dom, ktorý by sme mali hojne nasledovať!

Pijan pôsobí na triezveho a poriadneho človeka
odporne,' možno povedať hnusne. Deti rodičov
pijanov sú úbožiatka, musia v budúcnosti trpieť za
hriechy rodičov. Deti, splodené opilcom, bývajú ne
chápavé, menej cenné, sprosté, vyrástajú z nich oby
čajne zločinci a sú namiesto úžitku — na škodu a
ťarchu ľudstvu.

Tento príklad účinkoval naňho viac, ako oheň!
Hanbiac sa sám séba — umienil si, že nesmie byť
horší od volov. To aj dodržal. Prestal piť a stal sa
z neho čestný a obľúbený človek.

Gyan.Druhý príklad:
Zámožný človek si premárnil (prepil) všetok

majetok a stal sa z neho tulák, živiaci sa žobrotou.
Raz ochorel a tu sa v ňom konečne ozval triezvy
ohlas a začal ľutovať svojich minulých skutkov, šiel
k lekárovi, aby mu prezrel hrdlo, že ho v ňom bolí.
Lekár ho prezrel a povedal mu, že má prechladnuté
hrdlo a viac nič. To sa opakovalo ešte dva razy, lebo
chorý tvrdú lekárovi, že v hrdle cíti dačo zlé. Keď
lekár nemohol nič iné zistiť, len nachladnutie, tu bý
valý pijan otvoril ústa a hovorú doktorom: „Tu, v
mojom hrdle, pán doktor, je všetok môj veľký ma
jetok. Celý mi prešiel cez malú dierku v hrdle!”

Matka dala svojej dcére strapec hrozna. Dcéra
ho vzala a pomyslela si, že poteší ním svojho brata a
odniesla mu ho. Brat ho vzal a riekol: „Otec blízko
pracuje a bude iste unavený; odnesme mu ho, bude
mať radosť!”

Otec prijal strapec; ale zbadal svoju žena a od
niesol jej ho. Tak sa stalo, že strapec dostal sa do rúk,
z ktorých vyšiel. Matka pokľakla na kolená a ďako
vala Bohu za lásku, ktorá medzi členmi jej rodiny
panuje.

Pilanstvo.

Rodina.



Pamätník veľkého priateľa Skr
vákov Bjôrnstjerne Bjôrnsona, bu
de postavený v Demänovskej doli
ne.

Neúplným
ostáva každé pestenie pleti bez

mydla z ľanového mlieka
s koníčkom

V Prahe zomrel vo veku 64 ro
kov známy priateľ Slovenska, pro
fesor Ján Kabelík, ktorý bol redi
goval druhé vydanie „Slovenskej
čítanky” a horlivé pracoval na u-

fod firmy Bergmann & spol,)
ideálneho mydla náročnej dámy.

Alfréd Saliger. Pán prezident republiky daroval
Starý pastier mal 3 synov. Keď na opravu baziliky na Velehrade

zomrel, zanechal 17 oviec. Posledná 10.000 Kčs.
vôľa jeho bola: „Najstarší syn
dostane z tých 17 oviec Vž. druhý Dňa 8. októbra odhalili v Devín
syn V3 a tretí syn V9 , ale žiadne skej Novej Vsi pri Bratislave pom
ovce sa nesmú zabiť.” Po pohrebu ník generálovi Štefánikovi,
sa chceli synovia podeliť o dedi-

1 Noste jubilárny odznak, aby vi
deli, ktorí sme.
Noste jubilárne odznaky, aby vi
deli, koľko nás.
Noste jubilárne odznaky, aby vi
deli, koľko nás bolo zotročených.
Noste jubilárne odznaky, aby vi
deli, ktorí sme to, čo tu chcú a
musia žiť slobodne.

2

ctvo. A div — nešlo to! Skoro by Postihnutým stavebnou kata
sa boli pobili. Tu prechádzal popri strofou v Prahe venoval pán preži
dome starý Icik s jedným baranom dent 150.000 Kčs.

3,

4
a počul ten krik. Išiel na dvor a
dal si celú vec vyrozprávať. Keď Podľa štatistiky, uverejnenej v
sa dozvedel príčinu kriku, smial sa. belehradskom odbornom lekárskom
Vzal svojho barana, priviedol ho k časopise, umiera v Juhoslávii ročne
tým 17 ovciam a bolo ich teraz 18. asi 50.000 ľudí na tuberkulózu.
Začal smelo deliť:

5, Noste jubilárne odznaky, aby vi
deli, ktorí sme to, čo sa vzbúri
li proti otročiteľom dnes desať
rokov.

Najstarší syn }/% — 9, Sovietová vláda vydá nariadenie,
druhý syn 1/3 — 6* dľa ktorého bude výroba pálenky v

tretí syn 1/9
— 2 Rusku veľmi zvýšená. Dosiaľ vy

spolu 17 rábalo sa v Rusku ročne 38 milio-

Synovia sa čudovali, keď po nov sudov vodky. Na rok bude táto
správnom delení ostal Icikovi jeho výroba zvysena o 10 miliónov su

baran. Icik však vzal svojho ba- do
.y.

a v rol
5
u 1930 stuí>ne na 68

rana a pobral sa ďalej. millonov sudov-

6. Noste jubilárne odznaky, aby vi
deli, koľko tisíc sŕdc je, ktoré
nedovolia nikomu zašpiniť naše
Slovensko.

— Mnoho jubilejných a iných
článkov museli sme odložiť pre
nedostatok miesta do budúcich čí
siel.Rozumiete, ak to mohlo byť? , T „ aV St. Dommgu v Amerike ma — Pastiersky list k 28. októbru.
Na biskupskej konferencii v Olo
mouci bolo usnesené, aby jubileum
10-ročného trvania republiky bolo
oslávené vydaním spoločného pa
stierskeho listu.

byť postavený obrovský pomník
objaviteľovi Ameriky, Krištofovi
Kolumbovi.

V utorok dňa 9. októbra o tre
tej hod. popoludní stalo sa v Pra
he hrozné nešťastie. Na rohu Po
ričí a Biskupskej ulici zrútila sa
sedemposchodová budova zo žele
zobetonu, ktorú už dostavovali.
Vyše 40 mŕtvych robotníkov vy
tiahli behom týždňa z tejto hroma
dy železa a betónu. — Dňa 12. ok
tóbra zrútila sa v Prahe druhá,
trojposchodová budova. Nešťastie
stalo sa v noci a preto neprišiel nik
tuná o život.

— Aktívum bilancie nášho za
hraničného obchodu v septembri.
V minulom mesiaci bolo k nám do
vezené tovaru za 1.643,946.000
Kčs, naproti tomu vyvezené za
1.829.760.000 Kčs, takže aktívum
bilancie zahr. obchodu v tomto me
siaci obnáša 185,814.000 Kčs. Za
prvých deväť mesiacov t. r. bolo k
nám v celku dovezené tovaru za
13.619.323.000 Kčs, naproti tomu
vyvezené za 14.947,683.000 Kčs,
takže aktívum za deväť mesiacov
t. r. obnáša u našej bilancie zahra
ničného obchodu 1.328,360.000 Kčs
oproti 1.732,024.000 Kčs za tú istú
dobu roku lanského.

Slávnosť položenia základného
kameňa k pomníku generála Šte
fánika v Košiciach bude 30. de
cembra t. r., vo výročný deň obsa
denia mesta Košíc našim vojskom. Spolu s generálom Janinom príde na ju

bilejné oslavy do Prahy, u nás všeobec
ne známy, generál Eugen Mittelhau
s e r, ktorý sa stal r. 1919 krajinským
vojenským veliteľom slovenským. Od

tých čias účinkoval u nás a stal sa ná
čelníkom generálneho štábu, ktorý úrad
zastával až do roku 1926, keď sa vrátil

— Koľko miliónov musíme v r.
1929. prefajčiť a prepiť. Minister
stvo financií v štátnom rozpočte
pre rok 1929 predpokladá príjem
z daní od nápojov 293,400.000 Kčs,
príjem z tabak, režie 2.131,500.000
Kčs, teda celkom 2.429,900.000 Kčs,
čo je viac ako jedna tretina vše
tkých štátnych príjmov.

Východoslovenské Národné di
vadlo zaháji svoju sezónu v Koši
ciach 30. októbra Urbánkovou hrou
„Rozmajrín”.

V Košiciach bola utvorená od
bočka Sväzu slovenských židov. do Francie.

4lkO tO bolo možné ? P evnen* česko-slovenských stykov

ČO NOVÉHO?

DROBNIČKY
Slováci!



— Slávnostné poštové razítko — Milionári chcú kúpiť republi
dňa 28. októbra. Na 28. októbra ku. Skupina parížskych finanční
bude v Prahe, v Bratislave, Koši- kov chce kúpiť republiku Andoru,
ciach, Užhorode, Pardubiciach, v ktorá leží v Pyrenejach, a vybudo-
Brne a Opave razítkovaná celá po- vať tam nové Monte Carlo.
šta slávnostným razítkom vo far- _ Naitirhšip miesto na «vpíp.sta slávnostným razitKom vo xai- _ Najtichšie miesto na svete,
be cervenej. Dosiaľ sa myslelo, že najtichším

— Revízia licencií na Slovensku, miestom na svete sú jednotlivé ob-
Keďže sa že na Slovensku ias ti polárne alebo na vrcholkoch
sú v mnohých prípadoch hostinské nebotyčných pohorí, na pr. Hima
a výčapné licencie v rukách nespo- ]aj e. Teraz sa však ukázalo, že
ľahlivých a často nie mravne za- rozhodne najtichším miestom je
chovalých ľudí, bude v krátkom zvláštna miestnosť na holandskej
čase vykonaná revízia, ktorá mi v univerzite, ktorá bola vystavená
tejto veci urobiť nápravu. pre vedecké pokusy a ktorá je

— Ceny cukru v Prahe. Pražskí chránená proti každému rušivému
obchodníci sa usniesti, že budú pre- tónu. Táto miestnosť je stavaná
dávať kryštálový cukor za 6.10 Kč, ako Thermová fľaša, lebo izba je
cukor kockový za 6.30 Kčs, čo zna- v istom priestore a z priestoru me
mená zvýšenie o 20 hal. na 1 kg dzi obidvoma stenami čerpaný je
proti cenám v septembri. A u nás, vzduch, takže izba je vlastne ob
v Košiciach, má byť cena cukru klopená vzduchoprázdnym priesto
zvýšená o 70 hal. na 1 kg. rom. Steny izby sú z olovených,- Prezident republiky pri štefá- drevených a vlnených vrstiev, tak

nikovej mohyle. Dňa 10. t. m. na- ze dnu nevnikne am najmenší sra
vštívil prezident republiky mohylu Y

a uPraven?í l ľo :)ia

gen. Štefánika na Bradle, kde po- sa Pokusy, ktoré Ll zlsth Jem
ložil veniec. Pána prezidenta dopre- nost udskeho sluchu,
vádzali min. dr. Beneš, vyslanec — Zločinnosť v Spojených štá
dr. Osuský a krajinský prezident toch a československí prisťahoval-
Drobný, ci. Česi a Slováci v Spojených Štá-

Dopíšte si o rozpočty a proäpekty hlav
nému jednatefstvu

Severonemeckého Lloydu Bremen

Modernó parolode. Výborná strava.
5558/27 Vzorná a svedomitá obsluha.

— Ceny cukroviniek a čokolády, toch sa počítajú k živlom, medzi
ktoré bolý v auguste zvýšené pre ktorými sa vyskytuje najmenej
zdraženie cukru, budú v najbližšom zločinnosti. To zistil americký sud
čase snížené. ca Mare C. Kavangh, ktorý sa

— Pamätná tabuľa čs. Národnej touto otázkou podrobne zaoberá.
Rady v Paríži. Mestská rada pa- Podľa spoľahlivých štatistík vyrá
rížska sa usniesla, že dňa 16. de- tal, že zákon najviac rešpektujú
cembra t. r. bude na dome č, 18 Švédi, Írovia, Norovia, Slováci a
v ulici Bonapartovej, kde od roku Česi. Procento vážnejších priestup
1915 sídlila československá Národ- kov na 100.000 príslušníkov týchto
ná Rada, odhalená pamätná tabuľa, národností je toto: Švédi 5.3, Íro

via 5.4, Norovia 5.5, Česi a Slováci
6.6. Nemci sú na piatom mieste 7.5,
Angličania na šiestom 8,5. Najviac
je Mexičanov a to 77.3. Veľmi vy
soké procento majú aj Juhoslova-
nia 46, niečo priaznivejšia je šta
tistika Grékov 42.9. Pred nimi sú
Taliani s 25.9 a Poliaci 16.8.

— Obete dravcov v Indii. Podľa
anglickej štatistiky stalo sa za po
sledný rok 24.000 ľudí obeťou drav-

\cov
v Indii. Z tohoto počtu 19.000

ľudi umrelo po uštipnutí hadmi.

čo reprezentuje jedno číslo
1 1 amerických novín. Ňpdeľné vyda-

t C nie „New-York Herald Tribúne”
A/ V) obsahuje okolo 240 strán veľkého

Oficiálnych jubilejných slávností v Pra- formátu. Asi polovica čísla pripadá
he zúčastní sa aj generál Maunce Ja- na text a obrázky, polovica na in-Ä“; ÄNedeľné vytote tlačí sa v

poznal a podporoval naše zahraničné re- 400.000 exemplároch V celkovej
volučné hnutie. Na žiadosť Čsl. Národ- váhe 6365 metr. centov. Keby sa
nej Rady bol menovaný za hlavného ve- tento náklad položil Časopis vedľa
liteľa čsl. vojska na všetkých spojenec- obtočil bv okolo rovníka
kých frontách. Generál Janin napísal veľ- ,, PSU ’ °™CU °K01°

roymxa
ké dielo „Moja účasť na československom ce^u z &megul U a ešte by zostalo asi

10.000 km.boji za slobodu.”

Chcete cestoval do

lebo do Atriky?

v Prahe, Hybernská 8.

SEVERONEMECKÝLLOYD BREMEN

— Slovenský národopisný film
bol predstavený v Prahe účastní
kom medzinárodného kongresu pre
ľudové umenie a veľmi sa páčil.
Film pôjde teraz do cudziny.

— Sila videnia u hmyzu. Prof.
Fr. Knoll uvádza, že motýle sú
schopní ešte za najhlbšieho súmra
ku rozoznávať pestré kvetiny, keď
človek nemôže vôbec farby postrie
hnuť. U múch a komárov ustupuje
optický účinok do diaľky v poza
die, u chrobáka zdá sa, že táto
vlastnosť úplne chýba. Tento hmyz
je vedený čuchom. Schopnosť mo
týľov a včiel vidieť farbu, je dľa
časopisu „Nátur und Kultur” cel
kom iná, ako u človeka. Oni vidia
farby oranžové, žlté, zelené, modré,
fialové, k tomu i farby ultrafialo
vé, avšak červené zdanlivé nepo
striehnu.

— Automat, ktorý predáva za
pálené cigarety. N. Cohen, 25-roč
ný mladík z Brooklynu, vynašiel
automat, ktorý po vhodení mince
vydá zapálenú cigaretu. Na schrán
ke s cigaretami je upevnená in
diánska hlava s otvorenými ústa
mi. Keď sa po vhodení mince za
tiahne rúčka, vypadne do indiáno
vých úst cigareta, ktorá, akonáhle
opustí schránku, zapáli sa automa
tickým zapaľovačom. Vynálezca
pracoval na tomto prístroji tri ro
ky a za ten čas spotreboval k po-
kusom 23.000 cigaret.

Severnej Ameriky,
Kanady,

Argentíny,
Brazílie,

Uruguayu,
Vých. Azfe,

Austrálie



Ešte by bolo času trochu sa i po
ihrať na školskom dvore, ale deti
nemajú vôľu, lebo pri hre len ma
ďarsky sa smú rozprávať — a to
im odberá chuť. Ticho sedia a trá
pia sa nacvičiť „ablak — okno,
asztal — stôl” atď,, aby pána uči
teľa nenahnevaly svojou nevedo
mosťou.

povstávajú tône starých mocí,
mrazom hrobu ovievajú líca.

— Štát s najväčším počtom po
litických strán. Rekord v počte po
litických strán má istotne Lotyš
sko, kde je oficiálne uznaných 44
politických strán okrem menších
skupín. Hneď na druhom mieste
prichádza Poľsko a potom Česko
slovensko.

Matky tisnú deti do náručia,
mužovia hneď zatínajú pästi —
minulosti počúvajúc zvesti...
Do spomienok z diaľky delá hučia.

My však neveríme na mátohy.
Chceme vidieť vstávať zas a zase
nad Tatrami slnko v plnej kráse —
trebárs svietilo aj na prielohy.

— Medzinárodné eucharistické
sjazdy boly: 1881 v Lille, 1882 v
Avignone, 1883 v Luttichu, 1882
vo švajčiarskom Fryburgu, 1885
v Toulouse, 1887 v Paríži, 1890 v
Antverpách, 1893 v Jeruzaleme,
1894 v Remeši, 1897 v Paray le-
Monial, 1898 v Bruseli, 1899 v
Lourde, 1901 v Angerse, 1902 v

Namuri, 1904 v Angoluéme, 1905
v Ríme, 1906 v Tournai, 1907
v Metách, 1908 v Londýne, 1909
v Kolíne n. R., 1910 v Montreálu,
1911 v Madride, 1912 vo Viedni,
1913 na Malte, 1914 v Lourde, 1922
v Ríme, 1924 v Amsterodame, 1926
v Chicagu, 1928 v Sydney.

Pán učiteľ prišiel. Veru je to pre
Janka trápenie, tak sedieť — a nič
nerozumieť. Ale on myslí, čo bude
po vyučovaní robiť. Čas vyučova
nia prešiel a — to by ste mali vi
dieť, ako Janko utekal s kapsou
domov! Pôjdu chlapci pásť a tam
na pasienku môžu sa po slovensky
rozprávať a ihrať koľko len chcú.

Obrábať ich, to nám bude radosť.
Nevzíde bez práce žiadne semä
a tie brázdy, ktoré vyorieme,
do staroby urobia nám zadosť.

Dookola vlasti všetko zplesá,
v záhradách nám vzkvitnú bájné

[kvety.
Pekný jarný deň. Brezovská si

nevie rady od roboty. Treba zemia
ky okopávať, lichvu pásť, listy tr
hať a malá Anča bez dozoru vždy
len plače. Janko sa už chystá do
školy. Tu naraz matka povie; „Dar
mo, Janko, dnes ťa do školy ne
môžem pustiť. Musíš isť pásť. O

tec pôjde so mnou zemiaky okopá
vať a stará mama bude varovať
malú Aničku.” Janko sa zarazí a
počúva... Veď on tak rád chodie
va do školy. On učiteľa dobre roz
umie. Nie tak, ak mu rozprával
Mirkovie Janko, keď on v tých
predprevratových časoch chodil do
školy. A Janko prosí s plačom;
„Veď ja, mamka, i po škole dosť
napasiem. Len ma pusťte do ško
ly. Práve dnes nám bude pán uči
teľ prednášať z dejepisu a ten
predmet mám tak rád. Len ma
pusťte do školy!” Na to príde otec a
povie: „Nechaj ho, matko! Nech sa
len učí, aby nemusel s každým li
stom utekať k notárovi alebo k ži
dovi ako my,”

Vysoko do neba pieseň vzletí —
ohlas bitky nikdy neozve sa.

Na slobodu našu prisaháme,
ruka k ruke dieťaťa sa vinie:
— Naša voľnosť nikdy nezahynie.
Našu svornosť nikto nerozláme. ,

Zápal ľadvín ako prudký, tak aj vliek
ly, najrýchlejšie vylieči prísna diéta
mliečna a 2—3 lyžice „ŠARATICE” päť
raiz denne, štvrť hodiny pred jedlom.

1653 Netiekla krv našich predkov
Vrecková batéria „DEFA-TELEKTRA*

dáva vždy jasné a pohodlné svetlo.
1694

[darmo,
matky netlačilo žitia bremä.
Mosty k minulosti rozlámeme,
výstrahou nám bude kliate jarmo.

S peknými loďmi SATURNIA, VUL
CANIA, PRESIDENTE WILSON a
MARTHA WASHINGTON spoločnosti
COSULICH LINE TRIESTE sa cestuje
dobre, pohodlne a rýchle z Terstu do
severnej a južnej Ameriky. 1673

Nechceme už bitiek, pokoj chceme
A vy veľkí, ktorí neveríte,
zrazu dočkáte sa, uvidíte —
širé brázdy, ktoré vyorieme.

Veď sme rástly do pohody jara.
Kvietky pokryjú vždy znova pláne,
mladé slnko pozasvieti na ne,
zmizne s našich Tatier každá

[chmára.

Hej, ako Janko utekal! Fuk a
už bol za rohom a už ho vidno na
školskom dvore. Vesele sa hrajú
žiaci a počas vyučovania sedia v la
viciach so žiariacimi očami — a
čudujú sa, že starý kostolník už
zvoní na obed. Tak je aj po obede.

Pekný, jarný deň. Slniečko svieti
tak jasne a nebo je čisté ako pekné
jazero. Celou dedinkou zavládol
ruch práce. U Mirekovcov na dvore
počuť krik: „Ale Janko, veď sa už
chystaj do školy! Myslíš, že bude
me pokutu platiť?” kričí Mirková
na sedem ročného chlapca. Janko
však s plačom vyhrkne; „Ja pána
učiteľa nerozumiem. Oni hovoria
len po maďarsky a tomu nerozu
miem. čo mám v škole robiť ? Rad
šej idem husi pásť!” Poslednú vetu
začul aj starý Mirek, 'ktorý prišiel
práve zo stodoly. Aj on posiela
chlapca do školy a horko-ťažko sa
Janko vyberie s kapsou do školy.

Po škole Janko pasie a trhá li
sty. Večer rodičom číta z knihy,
ktorú mu požičal pán učiteľ. Veľa
razy starý otec vzdychá a -povie:
„Ach, Bože môj, prečo to nebolo
tak už pred dvadsiatimi rokmi!”

M. O.
Môj mladý čitateľ! Ešte mám

viac napísať? Nie! Vy, naše deti,
naše zlato, nám ukážete, čo nám
naša sloboda, naša drahá republi
ka priniesla. V tomto jubilejnom
roku nech je našim predsavzatím:
Podporme našu vlasť, milujme ju
a vzdajme úctu tým, kcorí nám
túto slobodu vybojovali!

Vyrástly sme do pohody jara.
Kvietky pokrývaly naše pláne —
mladé slnko zasvietilo na ne,
zmizla s našich Tatier každá

[chmára.

V jaseni keď ale fujavica
zanarieka do temnoty noci,

A. Salijrer.

Slovenské deti.

2.

DETSKÝ KÚTIK

1918-1928.
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Nebolo učebníc. Ale i tuná prichytilo sa do práce
mnoho schopných učiteľov slovenských i českých,
aby slovenským dietočkám napísali knihy dobré, na
plnené ideálmi a pravdou, aby sa žiaci z nich mohli
nielen učiť, ale i vychovávať. Dnes vyhlásil a to o
právnene význačný činiteľ v slovenskom školstve,
ktorý ho od prevratu neúnavne buduje, p. školský
radca Ballo, že naše terajšie učebnice sa kvalitatívne
(jakosťou) úplne vyrovnajú učebniciam iných väč
ších národov.

Keďže robíme bilanciu pokroku na Slovensku v
prvých desiatich rokoch slobody, nemôže sa odškrie
piť, že na poli školstva vykonali sme pokrok najpo
zoruhodnejší. Muž svetového mena, ktorý má chýr
vynikajúceho učenca, náš vzácny anglický priateľ
Seotus Viator hovorí v knihe „The new Slovakia”
(Nové Slovensko) otvorene a hlása smele do sveta,
že v celej histórii modernej Európy niet takého
vrcholného príkladu kultúrneho pokroku, ako je pre
tvorenie školského systému (sústavy) v prvých ro
koch republiky na Slovensku. A keď hovorí toto muž
svetového významu, tým viac to musia uznávať po
.volaní činitelia v živote vnútroštátnom.

Tu na východnom Slovensku nemali sme ani zod
povedných budov, tým menej vnútorného zariadenia
a prepotrebného vystrojenia pomôckami. Všenivočia
ca krvavá svetová vojna kráčala tu zúrivými krok
mi a zamierovači obidvoch armád málo na to dbali,
že sa zastreľujú často na stánky kultúry. V mnohých
a mnohých obciach iba štyri holé múry čnely k nebu,
kde pred tým kraľovala škola, ako by tu boly posled
ným a výstražné žalujúcim mementom (upomienkou)
na hromadné vraždenie a všeobecné nivočenie miero
vých hodnôt. Kde i budovy ostaly, tam boly vyrabo
vané od vnútorného zariadenia pri vojenských invá
ziách, Kto zná mentalitu vôjsk, vie, že im málo zá
leží na tom, či zrobia si oheň pomocou povedzme hob
lovačiek, alebo zapálením cennej knihy, že im je jed
no či podpaľujú v kotle pod menážou kusmi nespra
covaného dreva, alebo rozsekanou lavicou či tabuľou.
Tak sa stalo, že učiteľ mal učiť a nemal ani tabule,
nieto počítadla a iných pomôciek. Mal žiakov a nemal
ich kam posadiť. Sedelo sa na bočkách, bedničkách,
áno i na zemi, alebo žiaci stáli pri oblokoch. To- bolo
školstvo naskutku núdzové. Ale vďaka usilovnej prá
ci osôb učiteľských a školských úradov všetky také
ťažkosti sa premohly a dnes i na východnom Sloven
sku máme školstvo konzolidované. Mnohé budovy za
výdatnej pomoci štátnej, alebo úplne nákladom štát
nym sa opravily, početné nové ša postavily. Dnes i
také obvody, ktoré malý v r. 1920—21. ešte 30—40.
znivočených budov a ešte väčší počet škôl neobsade
ných sú už v úplnom poriadku a prekvitajú.

Veď ako vyzeralo školstvo pred prevratom? Bo
lo úplne v službách odnárodňovacích, pod nemrav
ným tlakom maďarizácie. Naši nepriatelia dobre ve
deli, že ak chcú kriviť duše, naúčať ich zapierať rod,
že musia to prevádzať od raalučka. Preto vynakladali
všetko úsilie, aby zmaďarčiH sľubmi, výhodami i te
rorom (násilím) učiteľstvo, ktoré potom katanské
dielo odnárodňovania konalo na nevinných dušiach
najmenších. Áno, podľa zákona Apponyiho z r. 1907
mohol byť učiteľ postavený i pred súd, keď nepre
ukázal dostatočného úspechu z jazyka maďarského,
ktorému sa podľa spomenutého zákona na každej
ľudovej škole muselo venovať najmenej 22 J/2 hodín
týždenne. Nápis „Národná škola slovenská” bol za
kázaný pod pokutou 500 K. Dielo katanov sa darilo.
Slovenského učiteľstva, ktoré by sa povedome hlá
silo k svojmu rodu a materčine stále ubúdalo, lebo to
bola otázka chleba. V mnohých prípadoch sa platilo
za otvorené priznanie slovenského pôvodu ztratou exi
stencie. V predvečer obrovského požiaru europejské
ho: svetovej vojny, bolo na ľudových školách iba 404
osvedčených Slovákov. Rovnako tak ubúdalo škôl s
vyučovacím jazykom slovenským. Svet a mapu Euró
py meniaci prevrat zastihol slovenské školstvo v sta
ve .dohasínania, v stave umierania. Okrem týchto
okolností prichádzali v úvahu ešte tu na východnom
Slovensku vojnou znivočené školské budovy, takže
rozvrat a úpadok v dňoch prevratu bol úplný. Celá verejnosť musí dnes uznať, že školstvo stojí

na vyššom stupni ako za stara, že dnešná škola dá
deťom oveľa viac ako bývalá. Je to prirodzené. Keď,
muselo sa v dobách, keď bolo príkazom, aby škola od
cudzovala duše svojmu rodu a priťahovala ich cu
dzou rečou k národu cudziemu, keď zákony impera
tívne nariaďovaly, aby deti slovenské dosiahly takých
znalostí v maďarčine, že by sa mohly i.v slove i v
písme dokonale po-páru rokoch v nej vyjadrovať, ba
čo viac, keď litera zákona i to kázala, že každé dieťa,
nech je zrodené z akejkoľvek matky sa musí v 4—5.
škôl. roku už cítiť Maďarom, je pochopiteľné, že vte
dy všetko úsilie učiteľovo muselo smerovať k tomu,
aby skutočne tomu cudziemu jazyku deti v žiadanej
miere naučil, aby pán kráľovský škôldozorca bol so
znälosťmi „štátnej reči” spokojný a aby on sám mo
hol kľudne spať a neobávať sa útokov na existenciu
(životné postavenie). Popri tom musely samozrejme
byť zanedbávané všetky ostatné predmety. Dnes, keď
svätý princíp svetového reformátora školstva Ko
menského o vzdelávam detí v reči materinskej pri
šiel po rokoch plaču a utrpenia k uplatneniu, nemusia
sa už útle deti trápiť s cudzou rečou, a tak sa mnoho
uvoľneného času môže .venovať prírodným vedám a
osožným technickým praktikám. Aby vychovávala
škola celých a uvedomelých občanov, znalých svojich

;práv i povinností y štáte, obci a rodine a so všetkými

Uvažujme len ako ťažká bola to práca začínať
budovať slovenské školstvo, postaviť ho obratom z
nástroja národu nepriateľskej a záhubnej maďarizá
cie do služieb oslobodeného národa a nového slavian
skeho štátu. Boly to ťažkosti, ktoré v žiadnom inom
rezorte nemalý páru. No ku cti učiteľstva musí sa
potvrdiť, že toto z veľkej väčšiny pochopilo zmenené
pomery a novú orientáciu a postavilo sa na postať
kladnej práce a všetky prekážky, stavajúce sá do ce
sty účinkovaniu slovenskej školy prekonávalo s ener
giou, ochotou a neúnavnosťou Ozaj príkladnou. —
Nebolo znalosti spisovného jazyka. Kdeže by i bolo,
keď bolo sústavne natískané, že slovenčina je reč dro
tárov; keď slovenské knihy a časopisy boly sloven
skému uČitéľovi v jeho knižnici vecou tak nebezpeč
nou, sťa by skrýval tam ekrazit, zápalnú bombu, ale
bo pekelný stroj, ktorý môže majiteľovi hocikedy za
príčiniť' výbuch a znivočenie existenčné prv, než sa
nazdá. Ale čiteľstvo chytilo sa do štúdia svojho ma
terinského jazyka, aby dohonilo a napravilo, čo ne
prajnosťou doby a tlakom pomerov zanedbalo. Do
plnili si tiež s láskou a obetavosťou vedomosti z de
jín a vlastivedy svojho národa, aby falšovanou histó
riou našich odvekých utláčateľov neotravovali nevin
né, nad sneh čistejšie dušičky slovenské a zasvietili
do detských sŕdc slnkom historickej pravdy.

Jubileum národnej školy slovenskej.



dinke 50 km od železnici zastrčenej zahrala si mládež
divadlo? A dnes takmer niet dedinky, kde by záslu
hou učiteľa tento osožný prvok kultúry nebol uplat
nený. A prednášky? V týchto tiež si učiteľstvo drží
primáty. Je pravdou, že na príklad v meste skoro za
niká postať učiteľova v celom rade kultúrnych pra
covníkov iných, ale na dedine je on prvým a skoro
všade jediným činiteľom, ktorý zapaľuje fakľu osve
ty, i keď tí, čo by mu mali v ľudovýchovnej činnosti
napomáhať, stavajú sa proti.

zjavmi verejného života a verejnej správy obozná
mených, bol zavedený nový predmet: občianska
•nauka a výchova. Nebudeme mať už také trstinky,
ktoré nebudú vedieť, čo je poslanec a kto sa ním mô
že stať, ale naše deti už dnes vedia, ako sa robia
zákony, aké povinnosti má Vláda, sú poučené osbo
roch zákonodarných, o veciach súdnictva, vedia i akú
právomoc má p. prezident atď.

Cieľom zharmonizovania výchovy všetkých orgá
nov telesných, t, j., aby vedľa oka, ucha, rozumu a
citu bola pestovaná i ruka a jej šikovnosť, zavedená
bola výučba ručným prácam, ktoré kladú základy
detským údom pre mnohé telesné povolania. Slovom
moderná (novodobá) škola stojí oproti starej nepo
merne vyššie, a to v každom smere a v každom
ohľade.

Spomeňme si aj na to, či chytil slovenský gazda,
alebo robotník pred prevratom knižku do rúk, aby sa
osviežil, poučil a zušľachtil plodmi veľduchov. Boli to
iba biele vrany za predošlej vlády. A dnes? Už i ľud
sa chytá do načierania vedomostí z obecných kniž
níc o ktorých utvorenie, vedenie, a hlavne prospero
vanie tiež len učiteľstvo má najväčšie zásluhy.No, keď jubilujeme, keď robíme súvaha, nesmie

me zabudnúť ešte na inú, obrovskú práca týchto bez
menných radových vojakov — učiteľov. Nová doba,
doba víťazstva demokracie a slobody, bezprostredne
a nevyhnutne vyniesla na povrch otázku vzdelania
ľudového, pozdvMiovania najširších vrstiev a zapaľo
vania svetla kultúry i v dedinkách a chalúpkach naj
zastrčenejších, kde kruto po storočia vládla tma. A
do tejto služby sa tiež ochotne v prvom rade posta
vilo učiteľstvo. Pochopilo ozaj čestne a dôstojne
veľký príkaz doby, ktorý kázal úplne uvoľniť duše z
poroby. Tie nespočetné kurzy pre negramotných (ne
znajúcich čítania a písania) i pokročilých, kde uči
teľstvo miesto oddychu po celodennej namáhavej prá
ci, s nasadzovaním vlastného zdravia, zadávalo smr
teľné rany analfabetizmu a poučovaním z najdôleži
tejších oborov životných a vedných kládlo základné
kamene ľudovému vzdelaniu, zostanú prácou nikdy
nedocenenou a neodmenenou. Niet ešte úhrnnej šta
tistiky koľkým bývalým vládnym šlendrianstvom ob
kradnutým nešťastníkom dostalo sa v týchto večer
ných naukobehoch dobrodenia znalosti čítania a pí
sania, ale dúfame, že chystaná ročenka ministerstva
školstva a národnej osvety to azda nezabudne jubi
lujúcej verejnosti pred oči predstaviť a zdôrazniť.

Na sjazde čsl. učiteľstva v Brne, kde V tomto ju
bilejnom roku oduševnene manifestovalo za pokrok a
kultúru, povedal jedon rečník, ktorý nebol ž radov
učiteľských: „Svetovú vojnu vyhral československý
učiteľ." Je tým povedané, že školy to boly, najmä v
českých zemiach republiky, kde vznikaly vždy iskier
ky národného povedomia a tým i záblesky budúcej
slobody. O slovenských školách sa to nedá povedať na
celej čiare, ale je rovnako pravda, že mnohí a mnohí
vodcovia slovenskí — na príklad i najvyšší vodca
Štefánik — boli za svojeť a borbu pre národ odušev
není práve učiteľmi a to takými, ktorí nezapredali
rod i keď im bajonet rinčal za chrbátom. O dooách
poprevratových možno však povedať na celej čiare,
že • oslobodené Slovensko konzolidoval v prvom rade
učiteľ. Na procese konzolidačnom a národne očist
nom v mestách bralo učiteľstvo veľký podiel, osveto
vú prácu na vidieku viedlo temer úplne samo.

Pravda, toto je všetko práca tichá, nehlučná,
mravenčia, v ruchu a shone doby skoro zanikajúca, le
bo nerobí sa jej reklama palcovými literami a málo
sa podobné veci spomínajú. Nakoľko však stĺpy osve
ty sú najmocnejšími štípanú bytnosti národa a štátu,
história budúcnosti predsa kedysi uzná učiteľstvo za
prvých pionérov v oslobodenom štáte.A čo iný spôsob rozsievania kultúry: divadlo?

Kto to kedy počul, že by do prevratu v niektorej de- Fr. B.

Stanislav Leitmaim.

Nad valným Dunajom — i po ústraniach veleb
ných Tatier, v údoliach Krkonoš až hen po malebnú
Šumavu a taktiež po úrodných rovinách Hanej roz
vievajú sa radostné zástavy, hlásajúc svetu, že národ,
vzkriesený k životu po tisícročnom spánku, účtuje o
desaťročnej práci svojho nového života.

Národ bývalých zotročencov oslavuje deň splne
nia storočných túžieb a snov svojich otcov, lebo nosil
ešte i on bremeno poroby, žil tiež ešte v tej nanúte
nej stredovekej tme, lebo bol očitým svedkom odve
kých krívd a po desiatich rokoch jasno vidí rozdiel
medzi minulosťou a prítomnosťou.

Pred desiatimi rokmi vítali sme Slobodienku sťa
celá príroda nadchádzajúce jaro, ktoré ju kriesi k ži
votu a dnes zvelebujeme bohatou úrodou prekypujúce
leto, ktoré nás udrží pri živote i v budúcnosti .

Len poctivá a beziráročná práca donáša i koláče
a my dnes spokojne môžeme povedať svetu, že sme
pracovali svedomité. Naša práca je korunovaná úspe
chom, lebo ňou odstránili sme skab’ny a vvMili sme
Všetky prostriedky, potrebné k zúrodneniu pôdy.

žiadna obeť, ani krv najslávnejších našich bojov
níkov, nebola výnimkou pri dobývaní Slobody a osud,
ten ukrutný náš sprievodca, — i ten sa musel zlomiť
pri toľkej šľachetnosti, pri nadľudských činoch na
šich predákov a musel nám dať už raz voľnú ruku v
riadení vlastného osudu.

Len ten môže ozajstne sláviť dnešok, kto podrob
ne pozná i minulosť, avšak nehoden budúcnosti, kto
nečerpá z minulosti. A tu — tak sa zdá — neboli by
sme si dôstojní veľkému dňu, keby sme smeli predpo
kladať neznalosť minulosti v bársakom odvetví nášho
národa. Bolo by to len smutným dôkazom toho, že
sme ešte nie naskrze dospelí pre dnešok, že sme jed
noducho nie ešte životaschopní.

Nie je a naskrze ani nesmie byť úloha dneška,
otvárať tmavé chodby dávnej a zašlej minulosti, vedr

kto sa Slovák alebo Čech cíti, musí poznať bezotázne
smutnú históriu Bratislavy i Bielej Hory, lež účtovať
sme sa sišli, aby sme sdieľali radosťou oplývajúce
srdcia usilovných hospodárov fiäd hojnou úrodou.

K desiatemu výročiu samostatnosti.



i tí najzaťatejší neprajníci nám musia prisvedčiť, že
sme národ zralý a životaschopný.

Len ruky k srdciam a priznajme, si, že v týchto
povojenných časoch, ako by to bolo vyzeralo s nami
v skrachovanej monarchii, kde tiahly revolúcia za re
volúciou, choroby a hlad kynožily obyvateľstvo?!

Dnes voľné vyznávame náboženstvo srdca a na
vštevujeme tú školu, ktorá materinským, nám nado
všetko drahým jazykom svojim vštepuje zrnká vedy,
pravda vedy, založenej na historickej pravde. A brány
škôl sú otvorené každému jednako, nie ako predtým,
že len vyvolení boli ta púšťaní.

Blahorečme len osudu, že sme sa na veky odtrhli
a ďakujme tým, ktorí nás Vyslobodili.

Dnes náš roľník už nemozolí po panských ze
miach, aby skľudil dereš za odmenu, lež seje a žnie
len na svojom. V tejto posvätnej chvíli vkročme dp úbohých

chatrč osiralýeh matiek, ktorých synovia ležia roztra
tení po šírych končinách sveta, vzdajme im hold a
učme sa od nich hrdinskosti, lebo ony nám daly hrdi
nov, osloboditeľov, ztratily najmilších synov a pyšné
sú, lebo veď „padnúť za národ, ój, veď to nebolí ”

Teraz nás už neterorizujú slúžnovskí bačovia, ale
spravodlivé súdy bdia nad rovnoprávnosťou a krv z
krve našej zaručuje nám bezpečnosť dnu’i vonku. Po
šty, daňové úrady i vôbec všetky vrchnosti hovoria
s nami našim jazykom, lebo zasedajú v nich odcho
vanci našich škôl naše vlastné deti, ktoré sú už nie
nútené potulovať sa po cudzine za tvrdým chlebom.

Zabočme si i na posvätné Bradlo, kde Odpočíva
najslávnejší bohatier všetkých vekov, náš drahý Šte
fánik, a nadchnime sa jeho rodoláskou, ktorá nepo
znala hraníc v obeti za národ a napokon i svoje šľa
chetné telo venovala matke zemi, aby nás takto po
vzbudila k činu.

Toto všetko si musíme dnes otvorene povedať,
aby sme kľudne mohli položiť otázku na vážky; spo
kojnosť. a či nespokojnosť?

A konečne podívajme sa i do starobylého hradu
pražského na staručkého kormidelníka, na Masaryka,
ktorému staroba a rodinný krb neboly ničím, keď išlo
o našu budúcnosť a ktorý, ako pevne veril v oslobo
denie, dnes práve tak pevne verí v našu budúcnosť.

Zaiste bude mnoho kladných odpovedí i na tú
druhú otázku, lenže podívajme sa svetom! Mnohý sa
ponosuje na veľké dane, ale nepozoruje, že súsedia v
Maďarsku, Rumunsku, alebo i vo veľkom Nemecku
sa dusia pod neznesiteľnými ťarchami, iný kričí na
nezamestnanosť, avšak nezbadá, že ani tá svetovládna
ríša anglická nie je vstave zabezpečiť zárobok statisí
com, a čo by sme akoďaleko išli s otázkami, vždy by
sme našli odpoveď v svoj prospech a samozrejme ne
minul by nás údiv nad toľkými výkonmi a za tak
krátky čas.

Minulosť mu dala za pravdu, pripojme sa k nemu
teda pevnou nádejou i do budúcnosti. Verme s ním
spoločne, že keď sme za desať rokov pevne obstáli,
obstojíme vždy a prisahajme s Rázusom „na tie hro
by padlých našich bratov, prisahajme na zem čiernu,
čo nám drahou a svätou, prisahajme, hoc sa zdvihne
všetkých pekiel temä: otrokmi sme boli dosiaľ, viacej
nebudeme!” '

Veď predsa žijeme len desať rokov a nehynie
me hladom, ba naopak, vzmáhame sa so dňa na deň a

B.Fr,

ho štátu a naše osudy dosiaľ a my po desiatich rokoch
s nezmenšenou, ba zvýšenou láskou k nemu lueme.
Dali sme svojmu štátu do vienka demokratickú ústa
vu i volebný poriadok, ktoré platia za najlepšie v Eu
rópe, upevnili sme hranice svojho štátu tak, že sú ne
zmeniteľné. Yo vnútornom styku a pomere jednotli
vých národností vykazujeme tiež značné plus, lebo pri
tiahli sme k spolupráci v štáte i menšinové národno
sti a to najviac váži, lebo urobiť z bývalých nepria
teľov a zotročovateľov spolupracovníkov znamená naj

i ideálnejšiu ochotu k priaznivému spolunažívaniu a

celkové odstránenie vnútorného nepriateľa. Civilizo

vaný svet iste našim šľachetným štátnikom nezabud

ne, že týra, ktorí do nás do prevratu kameňom, od

menili sme sa vo vlastnom dome chlebom. Na poli
medzinárodnom získali sme si, činnosťou spolutvorcu
našej samostatnosti ministra dr. Beneša, dobré meno
národa a štátu znášanlivého, ktorému idea večného

[mieru a pokoja i za cenu ústupkov je najvyšším prí
kazom a vodítkom. Ako Sme pyšní na to, že s iskren
nou láskou uchovávame stolec prezidentský nášmu
najdrahšiemu vodcovi, rovnako tak hrdí môžeme byt
na to, a závidí nám to svet, že vďaka vnútornej kon
zolidácii zastupuje nás pred cudzinou jedon a ten istý
minister od prevratu dodnes.

V októbri roku 1918 dočkali sme sa vekopamät
ného dňa, keď po tisícročnej tuhej zime rozkvitlo naj
krajšie jaro nášmu národu v zábleskoch zorničky
Slobody, vtelené v uznanie nášho samostatného štátu.

Bol to tvrdý a ťažký spánok po tisícročie do pra
chu šľapaného národa, bol to dlhoročný, tuhý a ne
úprosný boj, v ktorom potoky slavianskej krvi kro
pily pôdu, než sme sa dočkali dňa vykúpenia. Preto
bol tým väčší jasot, tým väčšia radosť všetkých ro
duyerných príslušníkov nášho národa v prielome tak
slávnom, historicky vzácnom i keď tento prielom ne
mohol sa na Slovensku stať razom, i keď sa ešte skoro
celý rok po prevrate, najmä tu na Východe, začhvie
val náš milovaný kraj pod otrasmi pokusov protirevo
lúcie, pokusov o nastolenie bývalého vladárstva histo
ricky a štátoprávne neoprávneného.

Dnes, keď dožívame sa zavŕšenia najšťastnejšej
epochy dejín národa: prvého desaťročia, náleží nám
robiť bilanciu (súvahu), či sme dobre šafárili vo vlast-;
nom dome, či sme vykonali všetko, čo sme za daných
pomerov vykonať mohli, či vývoj išiel správnym sme
rom, ako i uvažovať o smerniciach pre budúcnosť,
hlavne o náprave a zdokonaľovaní.

žiadon pozorovateľ statočného smýšľania, nech
je príslušníkom nášho štátu, alebo posudzovateľom
zpoza hraníc, nemôže odškriepiť, že náš pohľad do
uplynulého desaťročia môže oprávnene naplňovať
vnútorným uspokojením i keď berieme do povahy
našu situáciu na poli medzinárodnom.

Zvolili sme si prezidenta vyšíého z najchudob
nejšej chalúpky slovenského kpčiM. riadilodičku náš,-

My sme vedeli stvoriť na rozvalinách rozklada
júcej sa, zboľševizovanej armády armádu vlastnú,
pevnú, ukáznenú a demokratickú, letore j príslušníci
majú dobrou výchovou ideu brannosti tak vštepenú,
ze našu vlasť v pádt nebezpečenstva budú vedieť ta
jiť, na jej oltár i životy klásť a víťazne obrániť, n-

y Do nového desaťročia.
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lanie, nevie dosiaľ dostatočne oceniť dobrodenia za
vedenia obecných knižníc-, ktorými je zapaľované
svetielko kultúry i v mysliach najchudobnejších v
najzapadlejšíoh dedinkách.

síce vysMžilých vojakov sú vďačné vojenskej správe (
lanie,

za poskytnutie najsúrnejších potrieb pre dnešný ži- vedei
vot, znalosti písania a čítania, položených základov svett
a vedomostí, potrebných dnešnému slobodnému, plno- najza

právnemu občanovi. To bol tiež kus ťažkej a zaslúž-
1

nej práce, to nás tiež v očiach cudziny a kultúrneho zákla
sveta povznáša, že sme vojenskú povinnosť žrebili po natoč
príkaze a vôli najvyššieho veliteľa brannej moci po- vytri
kračovacou školou našich mladíkov. —- Mnoho vyko- a syi
nal náš mladý štát aj v ohľade sociál. vymožeností, nredz
Osemhodinová pracovná doba, sociálne poistenie, pla- <

tená dovolená robotníctvu, snaha pozdvihovať životnú z
úroveň najdrobnejšieho človeka sú hodnotné výdobyt- ne re
ky z prvého desaťročia slobody. A čo keď uvážime v

g
. .

dielo pozemkovej reformy! či nie je to pravé vyšlo- te j0CA

hodenie z bolestnej chudoby, zavinenej pred prevra- nar>rť
tom hlavne tým, že držiteľmi polovice pôdy boli cu-

'
.

dziacki šľachtici, hoci ich bolo medzi obyvateľstvom ,
'

1%? Slovenský roľnícky ľud, tvoriaci 50% obyvateľ- ,

stva mozoli! a hladoval iba na 6% pôdy! A či to nie ľen je
je príkazom samej božskej spravodlivosti také kri-
kľavé nepomery v prospech trpiacich a biednych vy
rovnať? Veľké dielo spravila pozemková reforma, O

týchto veciach budú bilancovať jednotlivé strany tak, nof
ako sa im to hodí do krámu. My, nepolitikovia, ma

júc zornice stranickými okuliarmi nesputnané, musí-
- n .

nie hľadieť na tieto vymoženosti nestranne, teda u- -g
znanlivo. .

Už v druhom roku republiky dal pán prezident
základ krásnej ustanovizni Csl. č. Kríža, ktorá húžev
natou prácou na poli dvíhania zdravia ľudu a národa,
vytrháva tisíce biednych z náručia predčasnej smrti
a systematickým zdravotným poučovaním rozsieva
medzi občianstvom základy správnej životosprávy.

Celoštátne slety našich telovýchovných organi
zácií s úrovňou tak vysokou, že sme sa s nimi dôstoj
ne reprezentovali pred cudzinou, podaly svetu dôkaz,
že i ideu zvyšovania národného a občianskeho zdravia
telocvikom nezanedbávame, ale zdarné v tomto obore
napredujeme.

Oživotyorenie Matice Slovenskej, ktorá vydáva
ním dobrej svojskej literatúry už v dávnych dobách
burcovala národ k povedomiu a životu, toto oživotvo
renie z najdôležitejších tepien osvety národnej, do
náša i bude donášať ovocie neskonalej ceny. Zvýšený
literárny knižný trh oproti predprevratovému stavu,
až závratný rozvoj slovenského Časopisectva sú hod
notné dary slobody, ktoré nás pri spomienkach na vy
konanú prácu nemôžu nechať ľahostajnými. Celý rad
iných spolkov s cieľmi vzdelávacími zahájil u nás po
prevrate osožnú činnosť.

Ačpráve plesať majú a musia naše srdcia pri bi
lancii tak radostnej, nesmieme pre samé svetlá nevi
dieť i tiene. My v tejto historickej chvíli musíme si
pripomenúť i v čom sme pochybili, v čom sme ešte
nie na žiaducom stupni.

„Všetká moc pochádza z ľudu”, položili tvorci
našej ústavy do jej záhlavia. A len budúcnosť ocení
správne pochopenie našich vedúcich činiteľov, ktorí
predpoklady tomuto vznešenému heslu umožňovali a
pripravovali od samého vstupu do samostatného štá
tu zvýšenou pečlivosťou o školstvo a sústavne organi
zovanou ľudovýchovou. školstvo republiky reprezen
tuje sa úctyhodným pokrokom od najnižšieho typu
škôl materinských až po školstvo najvyššie; akade
mické. „Veľké veci spravil s nami Hospodin!” volal
ústami národa básnik Krčméry pri otvorení novej
budovy Matice Slovenskej a ozaj sú to veľké veci,
keď národ náš, ktorý pred prevratom zásluhou „ry
tierskeho národa” bývajúci na „Ostrove slobody” ne
mal ani jedinej svojskej školy materinskej, ani jedi
nej meštianskej, ani jedinej strednej, keď sa naša
reč iba ukradomky pod ustavičným praskaním utlá
čateľským korbáčom ozývala v niekoľkých cirkevných
ľudových školách, že ten istý národ má dnes do 3000
svojich ľudových škôl, mnoho meštianskych a stred
ných i svoju vysokú školu. A k tejto v dohľadnej do
be má pribudnúť ďalšia. Štátna pečlivosť o ľudový
chovu vykazuje tiež krásne výsledky. Bolo prirodze
né. že na pôde Slovenska s 30% negramotných a na
pôde P. Rusi, kde negramotných boly 2/a celého oby
vateľstva, ťažko sa pre samostatný štát dala pesto
vať demokracia mysliacich ľudí a tu vláda pokladala
si za prvú povinnosť zasadiť smrteľnú ranu analfa
betizmu, t. j. neznalosti čítania a písania. A vďaka
nenáročnej, tichej, ale húževnatej práci tisícich bez
menných ľadových vojakov — ľudovýchovných pra
covníkov, z veľkej čiastky sa to podarilo. Nie je azda
presvedčivejšieho znaku, že naša vláda dobre smýšľa
s ľudom a dobre chápe hlbokú pravdu, že iba vzdela
ný národ môže byť slobodný, ako to, že v jubilejnom
roku bol v prostriedku republiky v Brne celoštátny
•vjazd kultúrnych pracovníkov, kde formulovaly sa
smernice ďalšej, k všeobecnému vzdelaniu ľudu sme
rujúcej práce a javila sa tendencia zvýšenej pozorno
sti veci v slobodnom a demokratickom štáte tak dôle
žitej. Myslíme, že dnešná doba, postrádajúca hlav
ne u nás dosiaľ vypestovaného smyslu pre samovzde,-

Nadhoďme si len otázku svornosti. Chápeme už
dostatočne veľký odkaz dejín, ktoré nám krvavými vý
krikníkmi diktujú bezpodmienečnú potrebu svornosti?
Odpoveď je bolestná. Národ, ktorý sa očakávajúcej
Európe mal objaviť ako národ kvalít najčistejších,
najrýdzejších, poškvrnil svoje meno nedôstojnými
politickými ruvačkami i rozdrobením sa na hŕbu
straničiek a strán. V tomto ohľade nemožno neprizvu
kovať nutnosť nápravy. Za jestvujúcich pomerov
darmo by sme volali po reštrikcii strán, lebo každý
vodca svoju stranu pokladá na najpotrebnejšiu, ale
aspoň otupiť ostrie politickým bojcm, pripraviť stav
vzájomného rešpektovania sa ľudí i keď stoja v tá
boroch protivných, sú veci, po ktorých musíme volať
a za daných okolností dajú sa i previesť. V tomto
ohľade musíme sa napraviť, aby sme svornou prácou
udržali a rozmnožili dary 28. októbrom 1918 nám da
né, aby nás naši potomkovia nemuseli kedysi preklí
nať, lebo niet zhubnejších a nebezpečnejších nástrah
na slobodu národa, ako nesvornosť a škriepky vo vnú
torných vlastných radoch. Tri prúty Svätoplukove,
bitka pri Bratislave, kde pre nesvornosť synov Svä
toplukových kedysi tiež bol vyvrátený nás samostat
ný štát, krvavý výkrikník od Lipan, kde bratovra
žedná bitka zapríčinila pád demokracie českého ná
roda, bitka na Bielej hore, hrob jeho samostatnosti
nesmia zmiznúť s očú tých, ktorí osudom boli posta
vení viesť národ náš vo vlastnom štáte! Dokážme v
budúcnosti, že príslovia, ktoré o nás platily v minulo
sti ako národe nesvoraom, budú iba pohádkami mi
nulosti a nie viac prízrakom budúcnosti. Vo svornosti
a vytrvalosti v dobrom leží sila.

Demokratizmus! Má znamenať rovnaké hodnote
nie ľudí, nech sú akéhokoľvek pôvodu a postavenia
pred spoločnosťou, pred zákonom. Demokracia značí
ľudovládu. Ačpráve zmizla už nadutosť a povýšenosť
mnohých inteligentov, ktorí podľa príkazov bývalého
šľachtkko-yeľkopánskeho smeru mali pre pospolitý



ľud iba opovrhovanie a snižovanie, nedosiahli sme ešte
toho stupňa, aby každý učený človek bol najprostej
šiemu robotníkovi alebo roľníkovi bratom. To je tiež
jedon z veľkých úkolov demokracie: odstrániť hrani
ce spoločenskej povýšenosti, odstrániť i za bývalej
vlády umele pestovanú priepasť medzi inteligenciou
a ľudom, cez ktorú si nerozumeli a k sebe nemohla.
A zostane pravdou, že tí, čo ešte dnes ostávajú na
tej nesmyselnej výške, na ktorú sa sami neoprávnene
postavili a pre ktorú nemôžu rozoznávať predmety v
doline, že keby sostúpili a dosiahli pravého stavu po
znania, že by skrúšene museli vyznávať: moja vina.
Oni menujú náš ľud surovým a neznajú jeho ušľachti
lú dušu. Posudzujú knihu podľa dosák, do obsahu
nenahliadnu. Aj so strany ľudu treba sa prispôsobiť
novému duchu. Keďže na najvyššie miesta riadením
Prozreteľnosti dostali sa ľudia, ktorí mravnými prí
kazmi postavili inteligenciu do služieb ľudu a značná
čiastka sa skutočne nezištne do tých služieb postavila,
tu treba zavrhnúť už starú nedôverčivosť oproti
vrstvám vzdelancov, ktorá zkŕsla za stara, keď zlým
príkladom shora svedený, bol takmer každý inteli
gent škodcom ľudu. V demokracii myslí, duší, vzde
lania, verejného života i štátneho sriadenia musíme
v budúcnosti pokračovať ustavične, lebo nebola by
dokonalá demokracia, ktorá by sa postupom času ne
zdokonaľovala, nezlepšovala.

tikovia by si mali uvedomiť, že mravnosť v politike
nie je naivita (prostoduchosť), ale bezprostredne
nutným, základným jej kameňom, čujme nášho gé
nia, ktorého kosti tlejú na Bradle, ako nám zo zá
hrobia na cestu dáva heslo: „Láska, práca, pocti
vosť”. Toto nech je našim vodítkom a na cestách
budúcna nezblúdime.

Ale svoje chyby a nedostatky nepripomíname si
preto, aby sme klonili hlavu, ale opačne, aby pozna
júc ich, mali sme chuť, vôľu, i silu a vytrvalosť na
praviť ich v budúcich dobách. My budeme naprávať,
čo sme pokazili. Chceme a budeme pokračovať v u
pevňovaní štátu, vo zvyšovaní a rozmnožovaní slobo
dy a lásky k národu, neustaneme na ceste sebavzde
lania a vzdelávania ľudu, až v každej chalúpke budú
noviny a kniha na stole, až úroveň národa bude na
takom stupni vzdelanostnom, že smelo budeme môcť
konkurovať so štátmi najkultúrnejšími na každom
poli a v každom ohľade. Musíme prelomiť hate ne
tečnosti k sebavzdelaniu i u tých najkonzervatívnej
ších. My musíme pokračovať v sociálnej pečlivosti,
až nebude ani jedných smutných očú z hladu, až ne
bude otrhancov, ktorých postati sú ešte dnes výsme
chom civilizácie. Musíme dokončovať hospodárske o
slobodzovanie slavianskych národov vo svojom štáte,
aby i na tomto poli platilo: „My sme tuná doma, my
sme tuná páni.”

Jedna z chýb, ktorú nám právom vytýkajú je, že
trpíme ako národ mladý (samostatne mladý) prílišnou
vziietlivosťou a ľahkým zápaľom, čo má za následok
romantizmus a nedostatok vecnosti v počínaní. Ako
každý jedinec, tak i národ dospieva najprv smyslami,
potom citami a napokon rozumom. Ako národ sme
na druhom stupni tohoto vývoja. Pri vstupe do ďal
šieho desaťročia treba revidovať sklony i povahu ná
roda, aby sme na veľkom javisku sveta stáli ako ná
rod vážny a vážený, za svoje činy úplne zodpovedný.
Múdri ľudia učia Sa zo svojich chýb a týmito idú k
pravde. Nastúpme tú cestu. Poučme sa z vlastných
chýb minulosti.

Cudzinci vyspevujú chválospevy na pokrok na
šej vlasti, menujú ju zázračným dieťaťom Európy.
Teda neprznime si ju sami nesvornosťou, rozorvano
sťou, nespokojnosťou s vládou a špinením do vlast
ného hniezda. Kde cítime nedostatky, kde vidíme
chyby, tam pracujme k náprave húževnaté, ale nie
cestou násilia, urážok a výpadov, ale ideou lásky a
ukáznením, používaním prostriedkov, ktoré každý ob
čan slobodnej republiky má k dispozícii.

„Štáty sa udržiavajú silami, ktorými vznikly”,
povedala hlava nášho štátu. Na akýchže podkladoch
a ideáloch vznikol náš štát? Na podklade pravdy bož
skej a historickej, na podklade túžby po oslobodení
trpiaceho zpod rabstva vládcu-tyrana, vládcu neopráv
neného a nespravodlivého, na snahe po zrovnopráv
není ľudí s ľuďmi, po príkaze samého Boha, ktorý
nás všetkých stvoril k svojmu obrazu. A čím sme
ho vybojovali? Spoločnou prácou a borbou Slovákov
a Čechov, sdružením a bratstvom hláv, modzgov i
rúk českých i slovenských, spoločným utrpením,
spoločnými potokmi krvi i českej i slovenskej, spoloč
nou borbou proti spoločnému nepriateľovi. Nás nevie
dla túžba odvety proti tyranom, len láska k svojeti
a oprávnená potreba mať vlastný dom nad hlavou.

Týmto ideálom slúžme teda i ďalej, pracujme v
spoločnom súručenstve, i keď obloha spolunažívania
sa časom zatieni, lebo spoločne išli sme v borbe, spo
ločne v utrpení, spoločne buďme i v časoch radosti,
keď borba vydala ovocie.

Alkoholizmus! Pijavica šeredná, vred ošklivý a
hlodajúci na srdci národa. Koľko zla tento zlovestný
satan a vládca vykonal medzi nami v minulosti, koľ
ko zla plodí ešte i v prítomnosti! V odalkoholizovaní
svojej krajiny málo sme pokročili. Kraj je ešte za
plavený krčmami príliš početnými, pálenkou i denatu
rovaným špiritusom. My máme pravda v popredí re
publiky abstinenta, ministra zahraničia abstinenta,
ale málo abstinentov v parlamente. Teda na smrteľnú
ranu alkoholizmu shora rátať ešte dlho nemôžeme.
Myšlienku abstinencie, t. j. zdržovania sa liehových
nápojov musíme začínať zdola: každý od seba. Ob
medziť sa, prestať piť a pôsobiť na brata, súseda, ka
maráta, aby prestal tiež. Kiež by ďalšie desaťročie
samostatného nažívania mohlo priniesť ten blažený
stav, aby Slovensko, o ktorom sa nedá odtajiť, že bolo
a ešte je zaplavené alkoholom, bolo krajinou triezvosti.

No aj iné buriny tu ešte príšerne šarapatia z
doby predprevratovej, hlavne z časov válečných. Ak
chceme, aby povojenná očista bola dokonalá, musíme
zase vopred každý sám seba oslobodiť od nebláhých
necností, ktorým vznik dala bývalá nemravná utláča
teľská doba a vojna. Luhavosť, záľudnosť, prospechár
stvo, úmysel a snaha ťažiť z podnikov verejných na
úkor najbližších spoluobčanov a celý rad s touto ve
cou súvisiacich nedobrých vecí hyzdí ešte naše po
vahy a život verejný i štátny. Poslúchnime varov
ného hlasu Masarykovho, ktorý od prevratu nabáda
národ: „Obroďte sa mravne”, lebo len to je pevné,
že čo stojí na mravnom základe. Hlavne naši poli-

Každý i najnepatrnejší čloyek môže byť v tom
to diele ďalšieho budovania štátu a dvíhania národa
nápomocným.

Vstupujme do nového desaťročia nielen s heslom
na rtooh, ale s pevným úmyslom v srdci ho vykoná
vať: „V novom období všetko pre národ a našu dra
hú, krvou a slzami vykúpenú vlasť.”

Peniaze a žena sú dve veci, ktoré bývajú mno

hým príčinou všetkého nešťastia a biedy.
Tyran nepozerá na spôsob boja, len nech dosiah

ne úspechu.



Do Omsfca prišiel gen. Štefánik 18. decembra
1918. Jeho vlak bol umiestený na výhybke mestského
nádražia, medzi riekou Irtyišou a nábrežím (po rus
ky ua viatke) spolu s vlakom hl. veliteľa spojenec
kých vôjsk v Rusku, gen. Janina.

Situácia revolučnej armády československej v Ru
sku nebola na sklonku 1918. roku závidenia hodná.
Armáda naša bola otrasená fyzicky i morálne. Bolo by
však nespravodlivé odsudzovať ju ako celok a nebrať
v náležitú úvahu stupňované úsilie nášho vedenia, aby
sa naša armáda udržala ako disciplinovaný vojenský
celok a preto nevziať v úvahu dosiahnuté výsledky.
Revolučná armáda československá v Rusku doplňovala
sa napriek ľahostajnosti alebo nepriateľstva v pro
stredí úplného chaotického rozkladu. Inšpirovaná lá
skou k otčine, bojovala od Volgy k Tichému oceánu a
neskoršie na naliehanie spojencov si razila cestu znova
až na Ural, a to skôr, než mohla prísť spojenecká po
moc. Revolučná armáda československá po päť me
siacov a proti nepriateľovi desaťnásobne silnejšiemu
držala front 1400 km, zaisťujúc spojenie v zázemí na
8000 km. Vytvorila vlastnými silami úplne celú vojen
nú službu, uviedla znova v činnosť fabriky na vo
jenný materiál, želenice, zachránila tisíce osôb a za
miliardy majetkov, odrazila v kritických chvíľach ná
por germanofilov a boľševikov, valiacich sa k Vý
chodu a týmto poskytla ruskej armáde možnosť
vzkriesenia.

Po svojom príchode do Ruska bol veľmi zasmu
šilý, unavený a ťažko chorý. Pokrmu pre nevylieči
teľný žalúdočný neduh skoro nepožíval. A pri tomto
jeho úloha na fronte bola veľmi vysilujúca: navšte
voval pluky, baterie, hovoril dlhé hodiny s rozčúle
nými vojakmi revolucionármi, ktorí dobromyseľne
tvrdili, že už vykonali dosť, že už túžila domov, že
sú ponechaní príliš dlho bez pomoci spojencov, že to,
čo sa v ruskom ovzduší od nás žiadalo, že sa už prieči
rozkazom Masarykovým. Bolo treba veľkého sebaza
prenia pre ťažko chorého gen. Štefánika pri vykoná
vaní tohoto posolstva.

Vyskytovaly sa pravda plány prebiť sa domov.
Myslelo sa na skorú možnosť podniknutia ofenzívy
na Perm—Vologdu—Archangeľsk,alebo keď táto ne
bola uskutočnená pre ohromné vzdialenosti a úplnú
anarchiu zadného ruského vojska, počítalo sa s kon
centráciou českoslov. revolučného vojska pri čiernom
mori pozdĺž rieky Uralu a odtiaľ plavbou cez Kašpi
cké more dostať sa do Gurieva alebo Baku a odtiaľ
vlakom domov. Tieto plány boly však neuskutočniteľ
né. Neskoršie, keď gen. Štefánik navštívil admirála
Kolôaka a snažil sa ho upokojiť, dodal, že naše ve
denie nebolo nadšené postupom, ktorým sa zmocnil
vlády, ale inak pripúšťal, že sa tento prevrat stal bá
zou, na ktorej bola rekonštrukcia Ruska jedine mož
nou. Generál Štefánik kládol veľký dôraz na obno
venie dobrých stykov medzi Čechmi, Slovákmi a Rus
mi : „Česi a Slováci” hovoril Štefánik vo svojom tele
grame, poslanom do vlasti, „bojujúc proti boľševizmu,
potláčajú v ňom násilie a rozvrat, chcú prispieť k
víťazstvu Ruska demokratického, ich city a fakt, že
boli intímne účastní života Ruska, vysvetľujú ich zdr
žanlivosť oproti diktatúre. Omsk mal by sa predo
všetkým zaoberať otázkou frontu a zaistiť duševný
pokoj vojska. Všetko, čo oslabuje front, je zlá po
litika.”

Prejavujúci sa vtedajší morálny úpadok bol len
následkom nadľudského utrpenia, ustavičných námah
a nekonečného nervového napätia. Dobrovoľníci revo
lučnej armády v Rusku, ktorí pri chatrnom ošatení
museli znášať štyridsaťstupňové mrazy v cudzej zemi,
odlúčení od civilizovaného sveta, číselne oslabení mno
hými epidemickými chorobami a veľkými ztratami v
bojoch, pod neustálymi dojmami nedostatočnej odol
nosti ruského frontu, našou krvou a našimi obetami
postaveného a držaného, vzdialení od rodnej zeme,
o oslobodení ktorej toľko snili a kam vášnivé túžili
preniesť svoje úsilie, nemohli bojovať s bývalým zá
palom. Boly pravda v našich radoch aj neskoršie krás
né chvíľky heroizmu. Naše pluky bily sa hrdinsky
pri dobytí Kunguru pri vtedajších operáciách proti
Permi. Ale hoci to boly výkony nadľudské, vojsko
naše potrebovalo záchranu, potrebovalo autoritu, ku
ktorej by prilnulo s láskou. A týmto záchrancom náš
ho revolučného vojska v Rusku bol prvý minister vo
jenstva čsl. vlády generál M. R. Štefánik.

ZO ŽIVOTA NAŠICH LEGIONÁROV V TALIANSKU:
CS. ODDIEL U 7. ARMÁDY (BRESCIA) PRED PRÍSAHOU,

Príchod generála M. R. Štefánika na Sibfr.



V noci s 21. na 22. decembra bolo povstanie
v Omsku. Veliteľ záložného pluku major Kroutil za
istil poriadok v rayone pluku, dal strážiť železničný
most cez rieku Irtyš, rýchlym opatrením zabránil ne
pokojom v susednom zajateckom lágri. Výborné služ
by preukázala tu kontra razviedka, ktorej velel v rus
kých službách sa nachádzajúci pluk. Zajíček. Na o
chranu vlaku gen. M. R. Štefánika bola vyslaná pol
rota zál. pluku. Omsk ostal pokojný. Ale susedné Ko
lumzino s fabrikou a stanicou na západnom brehu Ir
tyša — bezprostredne za mostom, ostaly v rukách
povstalcov...

v Rusku, ku ktorému viazalo Štefánika veľmi initím
né priateľstvo, spečatené dávnou prácou pre našu
svätú vec, nástojil na jeho návrate do vlasti. Štefánik
však to v ten čas odmietol. Niekoľko dní sa zdržal v
Jekaterinburgu, kde sa venoval urovnaniu politickej
situácie spolu s našim pol. plnomocníkom Bohdanom
Pavlúom a k vôli tomu, aby dokončil vytvorenie správ
nych orgánov, ktoré sa malý stať náhradou za zrušenú
Odbočku č. S. N. R.

Iné riešenie, ako rýchly presun osi. vôjsk za front
na zaslúžený odpočinok po tak veľkých útrapách fy
zických a morálnych — nebolo možné. Preto aj túto
vec riešil gen. Štefánik otcovsky prezieravým spôso
bom. Jeho rozhodnutie zahnalo sbiehajúce sa mraky
nad naším revolučným vojskom v Rusku a dopomohlo
k jeho reorganizácii a neskoršie k jeho evakuácii do
oslobodenej vlasti.

Zdravie Štefánikovo sa ten čas značne zhoršilo.
Záchvaty a mdloby bývalý častejšie a jeho zdravot
ný stav sa komplikoval tým, že sa dostavovala srdeč
ná slabosť. Gen. Janin, hl. veliteľ spojeneckých vôjsk

B—a.

Ani z národohospodárskeho hľadiska nevyzerá
to pre nás pochvalne. Veď dávame ročite na 720 mi
liónov Kčs za tabák do cudziny, poneváč nám vlast
ný nestačí.

Je zaujímavým zjavom pre ľudstvo, čo korunu
tvorstva, ale nie priveľa pekným a dôstojným, že člo
vek si zvykol — ačpráve to nevyvolala potreba —
omamovať sa rôznymi jedmi. Najznámejší z týchto
je alkohol, obsažený v liehových nápojoch a nikotín,
ktorý je v tabáku a jeho výrobkoch. O tomto pre
hovorím niekoľko slov.

Je ťažká vášeň to fajčenie. Pamätáte, ako ná
ruživí fajčiari na fronte dávali posledný kus chleba
za fajčivo a ako radšej nejedli, len aby mohli tej
to zlopovestnej vášni vyhovieť? Nie je to hrozné, keď
pán prírody a koruna tvorstva poslednú skyvu chle
ba obetuje za protihodnotu zdravie podrývajúceho
jedu?

Predovšetkým treba povedať, že tabákový dym
neobsahuje, ako sa to všeobecne myslí, iba nikotín,
ale okrem tohoto zlopovestného jedu ešte osemnásť
iných jedov, rovnako zhubných a otravných.

Je otázkou, ako tento zlozvyk obmedzovať a ako
mu predchádzať. U dospelých málokedy sa odvyk
nutie podarí, lebo tvor, ktorý sa vyhlasuje za pána
prírody, nie je ani pánom seba samého. Pravý, do
konalý a celý muž má si však vedieť rozkázať, sa
ovládnuť a držať svoju vášeň na uzde.

Opakujem: neslúži korune tvorstva ku cti, že
takéto omamovanie zaviedlo a urobilo ho i predme
tom nebezpečného priemyslu. Veľká úmrtnosť robot
níkov tabákových fabrík, ktorej výmluvný obrázok
podáva štatistika, je smutnou a výstražnou obža
lobou ľudstva rovnako ako ich slabé a bledé potom
stvo. Pisateľ týchto riadkov odučil svojho času štyroch

svojich zamestnancov vo vojenskej kancelárii fajčiť
takto: Zaviazali sa mi vždy na určitú dobu čestne a
písomne, že sa zdržia fajčenia pod pokutou, so zre
teľom na ich príjmy veľmi vysokou, ktorá mala byť
vyrubená v prípade nedodržania slova v prospech
menáže mužstva. Po vypršaní termínu mali vždy nie
koľko dní zase povolených fajčiť. Termíny zdržania
sa fooly stupňované a medzitermíny fajčenia zkraco
vané až odvykli úplne.

Fajčenie je zlozvyk všeobecne rozšírený. Fajčia
ri otravujú seba a okolie všade: v úradoch, vo vla
koch, v hostincoch a nesvedomití otcovia i v domác
nostiach, áno ešte i na posteliach, aby svojim milým
kazili vzduch.

Je skoro všeobecne rozšírený mylný názor, že
fajčenie dospelému človekovi neškodí. No, nechajme
hovoriť chemikov a lekárov. Badatelia dávno už do
kázali, že 5 kvapák nikotínu usmrtí človeka, že 8
kvapák v 4 minutách usmrtí koňa, že semeno, kto
ré za rovnakých podmienok v nádobe s čistým vzdu
chom krásne vyklíčilo a pekne vyrástlo, že v inej ná
dobe, v ktorej bol tabákový dym, zakrnelo. A lekári
vám zo svojej prakse potvrdia, že za drahé peniaze
kupujú si fajčiari nervózu, zkornatenie tepien, po
rušenie zräku, dýohadiel, zažívadiel, istú vyhliadku
na pľúcnu tuberkulózu a iné.

Nakoľko však výsledky u dospelých pri tom naj
väčšom úsilí ostávajú minimálne, treba v tomto sme
re obrátiť zreteľ hlavne na mládež a to už od naj
útlejšieho veku. U mládeži celá methoda i tajomstvo
úspechu je formulované jedinou vetou; „Nepriúčaj
sa tomuto zlozvyku.” Bol som veľmi často pýtaný,
ako to, že nefajčím. Odpoveď mám vždy tú istú a
veľmi jednoduchú: „Nenaučil som sa tomu.”

Poučujme mládež o škodlivosti fajčenia. Stavaj
me jej pred oči logickú stránku veci: „Za jed, ktorý
vpravuješ fajčením do tela máš ešte platiť?” Obra
cajme zreteľ i na hospodársku stránku abstinencie
od fajčenia. Nechajme mládež, aby si sama vyrátala,
koľko usporí, keď nebude fajčiť, koľko to robí za rok,
za 10, 20, 30, 40 rokov, keď usporené čiastky sa
složite úrokujú, alebo sú ukladané na životné poiste
nie, Jedno je isté a pevné a nikým nevyvratiteľné,
že priemerný fajčiar za celý život prefajčí a do vzdu
chu daromné vypustí sumu, ktorá stačí na dom.

V súčasnej spoločnosti je jedným z najhorších
zlozvykov fajčenie dám. Je to pošetilosť nad iné
smiešna. Dáma, chcej'ica, aby bola pokladaná za dámu
vyšších kruhov a spôsobov, fajčí. Aj tie, ktoré sa
opičia po mužoch by malý počuť výstrah lekárskych,
ktoré dosviedčajú, že ženy z fajčenia dostávajú ťaž
kosti srdca, nechuť k jedlu, mdlé oči, nečisté vlasy,
špatné zuby a špatnú pleť! Aká to pochabosť! Na
jednej strane vydávajú veľké sumy na udržanie či
stej pleti, vlasov a zubov a na druhej si ich svojvoľ
ne nivočia. .

Omamovanie nikotínom.



Jedno vel’ké zlo je, že mládež v zapálení cigaretle
vidí falošnými okuliarmi, ktoré jej zkazená spoločnosť
nasadila, akýsi znak dospelosti, znak dokonalého, úpl
ného muža, pána. Proti tomuto ničomnému názoru
treba ustavičného, zdravého poučovania.

Od Trenčína prichádzal osobný vlak, preplnený
vojskom i ľudom do stanice Svinná. Tu stál na tretej
koľajnici nákladný vlak, prišli od Topolčian. Nešťast
nou náhodou bola výhybka osobného vlaku prehode
ná na tretiu koľaj a nastala srážka. Celé nádražie bo
lo zahádzané vozňami. Vagón na vagóne čnel vysoko,
rušne boly do seba vrazené. Zpod trosiek vytiahli
troch mŕtvych. Trať sa pomaly uvoľnila a vlaky opäť
slobodne ohodiiy. Odtedy sa žiadna nehoda nestala.
Povrávalo sa, že to vykonal maďarský-strážnik.

Nefajčiari, všetci do boja! Nielen chrániť si
vzduch pred zkazením v úradoch, domácnostiach, vla
koch atď., ale i živým slovom pracovať pre ideu ne
fajčiarsku. Sviatoční fajčiari, odrieknite sa i svojej
sviatočnej cigaretle, aby ste príkladom úplnej zdr
žanlivosti pôsobili v prospech dobrej veci! Tak sa všetko skončilo k dobrému, vlasť naša

bola oratovaná a nepriateľ zahnaný. Vec naša zví
ťazila, avšak stála i mnoho námahy. Spomeňme si
aspoň modlitbou v našom desiatom výročí na tých hr
dinov, ktorí za nás, za našu lepšiu budúcnosť položili
životy. Buďme im vďačnými navždy a prosme Boha,
aby nám soslal vždy ochrancov a národných bojovní
kov, akým bol i náš nezapomenuteľný Milan Rast. Šte
fánik, generál a národný hrdina. Sláva mu a sláva
všetkým, ktorí za našu vlasť priniesli obete. Boh buď
im milostivý.

Rud. Dranačka.

Chodil som už druhý rok do školy. Všetko len
maďarsky sa vyučovalo, aj na ulici iba maďarsky
mondokovali. Hja, veď je to rok 1918. Jaseň dopria
da ku koncu, a tu zavše počuť divné slová, ktorým ja,
malý žiak, málo rozumiem, no viem, že niečo vážneho
sa deje. Starší si pozvrávajú, ako to, čo to len bude.

Priblížil sa koniec októbra. V Prahe je vraj re
volúcia. O niekoľko dní vypuklo to už i u nás. Všetko
išlo dosiaľ hladko, vojaci vracajú sa s frontu, všade
spev sa ozýva, no i to ustane.

Vojtech Farkaš.Tu naraz vraj maďarské vojsko prichodí. Idú na
Čechov, oni si vraj „Felvidék” nedajú. Ďasne z rána
počuť pukanie pušiek i rapot guľometov. Majú i jed
no delo, 'ktoré robí veľa Muku. Guľky pískajú, každý
sa ukŕča do chalupy, aby nedostal toho „božieho nade-
Jenia”. Pancierový vlak na trati tiahne zároveň s ni
mi. Celá obec bola maďarskými vojakmi zaplavená.
Tiahli zo iSvinnej do Jastrabia. Chystali sa až k Tren
čínu, no nedotiahli ani do Jastrabia.

Klamné predstavy sú chorobné myšlienky, ktoré
nezodpovedajú takým vjemom, aké chápeme zdravým
rozumom. Každý z nás pozná najjednoduchší príklad
klamnej predstavy: keď pozeráme oblokom z jacha
júceho vlaku, zdá sa nám, ako by polia a telegrafické
stĺpy utekaly a vlak, ktorý nás vezie, ako by stál. Ale
hneď poznáme, že sa klameme; a tým sme sa aj pre
svedčili, že často vnímame klamné i veci, blízke k
nám. Práve preto sa stáva, že čím ďalšie leží vec, na
ktorú myslíme, od hraníc našich vedomostí, tým ča
stejšie sa pomýlime v jej riešení. Také nebezpečie
omylu nám hrozí, keď na príklad chceme čítať z duše
cudzieho človeka, keď ešte sami séba dokonale nepo
známe.

V našej dedine inteligencia: notár, učiteľ, po
štárka, všetko tuhí Maďari, radujú sa tomu, že „Fel
vidék je opäť v dobrých rukách”. Ale na druhý deň
sláva im splasla.

Maďarská garda nedotiaMa ani k Jastrabiu, pred
večerom sa už vrátili do Svinnej a napokon ustupo
vala až k Bánovciam. Častým zjavom je i úsilie mladých a nezkúsených

ľudí v takých odboroch, v ktorých nemajú dostatoč
ných vedomostí a dopustia sa potom ťažko napravi
teľných Chýb. Podobné je to i u starých ľudí. často čí-

Ráno všade ticho, akoby sa včera nič nebolo pri
hodilo. Okolo ôsmej hodiny všadiaľ valí sa akési čud
né, divné vojsko, čo to? Veď to nie sú Austriaci ale
bo Maďari! To sú Česi a Slováci. Vpredu ide pecho
ta, potom jazda, a za nimi delostrelectvo. Jedon vo
jak zabehol i k nám; „Sú tuná Maďari?” — „Pán
Boh vie, kde tí odpočívajú!” znela odpoveď. Celé voj
sko ide ďalej, ani nezastanúc tiahne k Bánovciam a
dolu k Nitre.

Nastalo čistenie v obci. Prídeme do školy, učiteľ
ka celá bledá, hovorí nám čosi maďarsky. My si jej
málo všímame. Myslíme, len čo sa to okolo nás robí.
Vojska všade plno. Okolo desiatej ráno už príde do
triedy prvý čsl. četník, a vyzýva učiteľku '(učiteľ me
dzitým ušiel) v mene zákona, aby vyučovala sloven
sky. A k nie, tam je Maďarsko! Potom sa nás pýtal,
ako sa chceme učiť. Pravdaže všetci sme kričali: slo
vensky, slovensky! Učiteľka od jedu ušla do bytu, a
potom odišla do sladkej Maďárie, Menovala sa Botka,
snáď Slovenka.

Prišiel nový učiteľ, potom notár, slovenská pošta,
jedným šmahom sa to premenilo. Notárku i poštárku
odviedli vojaci preč. Cestou sa im vzpieraly, no, utŕ
žiac niekoľko buchancov, šly pokojne. Vojsko sa v
Svinnej motalo stále až do jari 1919. Vtedy, v lete,
stalo sa tu veľké železničné nešťastie. ODPOČINOK PRED NÁSTUPOM.

Prevrat y nás.

Klamné predstavy
a fantázie.

Z MANÉVROV NAŠEJ ARMÁDY.



tame v novinách, že ľudia, ktorí strávili svoju mla
dosť v pilnom štúdiu, v úsilovnej práci, ostárli a uro
bili také priestupky, aké by neboli urobili vo svojej
mladosti.

silne zakročiť, aby vykorenily povery. Smutným zja
vom sú i výmysly málovzdelaného ľudu o „bosor
kách”. Istý učenec spomína, že v modernej dobe (roku
1910) udali osobu na jednom pruskom policajnom
riaditeľstve, že je bosorka. A podobné prípady nie sú
ani teraz zriedkavé.

Ako jedinec, práve tak i celé rodiny a spoločno
sti si vytvoria rôzne klamné predstavy, z ktorých naj
známejšie sú povery rôznych druhov. Najviac zrej
mé sú povery tam, kde ľudia si vykladajú o takých
veciach, ktorým vôbec nerozumejú. Takéto povery
urobia niekedy mnoho starostí i vrchnostiam. Prí
kladom toho je i nasledujúci prípad. R. 1296 vo
Frankfurte istý mladík kúpil od židovského pekára
pečivo. Keď ho rozlámal, zbadal, že dnu je pečivo za
krvavené. Mladík svoj objav rozhlásil po celom me

ste, aby dokázal odvekú poveru, že židia upotrebú
vajú k príprave pečiva kresťanskú krv. Rozzúrení me
šťania pekára zabili a ich počínanie prešlo široko-ďa
leko, až dostavil sa ojedinečný prípad v dejinách ľud
stva : okolo desaťtisíc židov bolo pobitých pre zakr
vavené pečivo. Až o 600 rokov neskoršie — r. 1820 —
bola vysvetlená tajnosť zakrvaveného chleba. Dvaja
talianski bakteriológovia Bartolomeo a Bizio objavili
cudzopasnú hubu (Erythrobacillus prodigiosus), kto
rá žije na chlebe a svojou barvou pôsobí, že chlieb
zdá sa byť zakrvaveným.

Čím je človek vzdelanejší, tým ťažšie podlieha
klamným predstavám. Veda však dokázala, že mnoho
je i múdrych ľudí, ktorí vytvárajú si klamné pred
stavy. Mylné fantázie nie sú závislé ani na pohlaví,
ani na rase, ani na povolaní. I učenci svetového mena,
ktorí sú zakladateľmi mnohých dobrých učení, spá
chali niekedy veľké chyby vo svojom premýšľaní
Spomeniem len jeden prípad. Keď v XIX. storočí vo
vzdelanom svete tak často sa hovorilo o pôvode sveta
a človeka, vytvárali odborníci rôzne mylné náuky.
Vezmime Francúza Cuviera. Tento učenec hovoril, že
svet od prvých počiatkov prešiel mnohými zmenami,
katastrofami, ktoré pôsobily, že žijúce tvorstvo kaž
dého veku, ohraničeného katastrofami, bolo od seba
sa líšiace. Toto učenie sa nijako nedalo potvrdiť, až
anglický geolog Lyell dokázal, že katastrofy, ktoré
spomínal Cuvier, boly len jeho fantastickým výmy
slom. Vznikol urputný boj medzi priaznivcami Fran
cúza a Angličana. Väčšina sa pripojila ku Cuvierovi.
Lyell s obrovskou energiou úspešne bojoval za pravdu
proti klamným mienkam a blúdom.

Zaujímavá povera panuje i medzi francúzskymi
včelármi. Keď zomre včelár, jeho rodina zahalí ka
ždý úľ čiernym šatom, aby včely neulietly a aby nena
sledovaly ducha zomrelého včelára.

Proti klamným fantáziám ľudí treba mnoho
pracovať a takých ľudí liečiť. Najistejším liekom je
poučenie dotyčného o pravde a o skutočnosti vecí.
Liečenie takýchto duševne chorých začnime už v ich
detskom veku, lebo vývinom rozumu vyvíjajú sa i ná
zory na prírodu, na svet a keď tieto názory vnímame
správne, vtedy sme dokonale ozbrojení proti klam
ným predstavám a fantáziám.

Poznanie, žé naše klamné predstavy sú neprav
divé a špatné, pôsobí na človeka veľmi nemile. Denne
čítame o samovraždách, z ktorých 90 % majú svoj
podklad vo vytriezvení z klamných predstáv, alebo i

z povier. Proti takým nebezpečiam nás chránia rodi
čia, spoločnosť, zákony, ktoré niekedy musia až ná-

1918—1928.

V záplave národných práporov sa skvejú mestá
a osady československej republiky, aby prejavily ra
dosť a nadšenie z desaťročného trvania tohoto nové
ho štátu. Úprimná radosť zračí na tvárach; národným
zápaľom sú naplnené srdcia; hlasy radosti a odušev
nenia sa ozývajú ozdobenými ulicami každého mesta
ä osady československej republiky, lebo roku 1928 o
slavujeme desaťročie jestvovania toho štátu, ktorého
základy boly 28. októbra 1918 položené. Pri stavbe
tejto veľkolepej historickej budovy objavilo sa aj
mnoho nedôvery, ako to aj pri zakladaní nových pod
ujatí a závodov býva. Ale táto budova stojí na pev
ných základoch a tí, čo nedôverovali v pevnosti bu
dovy tejto, teraz zahanbení musia uznať, že budova
je pevná a vie vzdorovať všetkým útokom nepriaz
nivých vplyvov. I táto okolnosť je príčinou, že jubilu
jeme, oslavujeme lOročnú prácu tých, ktorí na kon
zolidovaní tohoto mladého štátu pracovali a svojou
svedomitou a cieľuprimeranou prácou dopomohli k
upevneniu československej republiky.

rily si cestu k národnej a občianskej samostatnosti.
28. októbra r. 1918 v rámci neslýchaného oduševne
nia davov shromaždili sa najvýtečnejší českí národov
ci v Prahe, aby zaujali stanovisko za utvorenie no

vého, samostatného štátu. Nadšená myšlienka sa u
jala a ozvena tohoto dejepisného prejavu odráža sa
na krásnych slovenských vrchoch. Turčiansky Sv.
Martin, žriedlo slovenskej kultúry dňa 30. októbra r.
1918 zachytí myšlienku Prahy a podáva hneď aj
odpoveď, v ktorej tam shromaždení slovenskí národní
činitelia v mene slovenského národa podávajú brat
skému národu českému svoju pravicu, aby v rámci
sjednoteného štátu svorne a oduševnene pracovali na
rozkvete novej republiky. Tieto dni smelo sa môžu
pomenovať súhvezdím nového, voľnejšieho života, v
ktorom otvára sa peršpektíva voľného pohybu zjav
nejšieho národného života a všetkých dosiaľ dlhú dobu
zanedbaných národných hodnôt. Teraz, pri desaťroč
né] oslave tohoto veľavýznamného dejepisného mo
mentu vieme si oceniť na pamätnej doske dvorany
Tatra Banky na pamiatku zvečnený text slovenského
osvedčenia, lebo tu bola vydržiavaná tá veľavýznamná
schôdzka slovenských národných predákov.

Tohoto jubilámeho roku mimovoľne sa obnovujú
pred nami tie udalosti, ktorých priestorom boly roku
1918 Praha a Turčiansky Sv. Martin. Tieto dva žia
race body pravej národnej kultúry roku 1918 sa spo
jily, aby sjednotené v jedon štátny celok vysielaly
žiaru slobody, rovnoprávnosti a osvety. Dva dosiaľ od
cudzené, aôkoľvek jazykom, zvykami, obyčajam, pova
hou príbuzné národy sa spojily, aby spoločným na
máhaním, svornosťou a jednomyseľným počínaním bo-

úplná dohoda bola utvorená medzi českým a slo
venským národom, ktorá sa stala najistejšou zárukou
uspokojuj úcej jednotnosti dvoch bratských národov.
Kto by sa odvážil akýmkoľvek spôsobom trhať túto
jednotu; kto by z tohoto dejepisného mozaiku čo len
jedno spojítko, jedon kamienčok chcel vylomiť, je

Jubilujeme.



dávok; túžili ste po národnom obrodení a teraz my
sami panujeme, sami vládneme, a nikto nás nemôže
viac ujarmiť. Objavila sa úplná národná samostat
nosť vo svojej skutočnej kráse a forme a ovocie tej
to samostatnosti požíva každý občan tohoto štátu.

vrahom československej republiky, vrahom národné
ho oslobodenia.

Jubilujeme, lebo utvorenie československej
republiky je dejom tak veľkého významu, že v deje
pise takmer páru nemá. Jestvovali sme, ako národy,
ale boli sme národne ujarmení a nebol nám poskyt
nutý národný rozvoj. Slovo naše neprišlo na váhu a
hlasy po slobodnom vývine národnom odznely vždy
na prázdno. Asi celé dve storočia sa pracovalo za ná
rodný vývin, ale obsah a hranice tohoto národného
vývoja nikto nevedel pomenovať. Skrýval sa v me
lancholickej túžbe po národnej slobode bez pravdivé
ho označenia jej rozmerov. Slovenskí básnici: Ján
Hollý, Ján Botto, Andrej Sládkovič, Svetozár Hurban
Vajanský a Pavel Országh Hviezdoslav, ktorý isa aj
dožil československého štátu, nadšeným básnickým
duchom, vzletnými slovami prejavovali nádej na ná
rodnú slobodu ujarmeného národa slovenského. V tom
istom národnom duchu písali aj českí básnici tým
cieľom, aby raz striasli putá ich národne utláčajúcej
rakúskej nadvlády. V básniach prejavená túžba neod-

Kto by nezažil pravú, nerušenú radosť v 'tomto
jubilejnom roku, keď sledoval všetky etapy nášho no
vého štátu! Len jedna kvapka zármutku sa mieša do
jubilejnej radosti. Hrdina slovenského národa, ktorý
veľké obete priniesol za tento cieľ a boril sa stále cez
najväčšie ťažkosti, uzrel pravda národne oslobodenú
slovenskú zem, ale ovocia u slovenského národa vzác
nej práce svojej sa nedožil. Slovenský národ však aj
v tomto jubilejnom roku s povdiačnosťou spomína jeho
významnú a z národného nadšenia prekonanú prácu
v prospech voľného rozvoja národa slovenského.

Oslavujúc lOročné jubileum československej re
publiky, neomylne prichádzame k najvážnejšej otáz
ke, čo nás oduševňuje a povzbudzuje k oslavám tohoto
jubilea? Schádzame sa, rozprávame, pojednávame jed
notlivé čiastky jubilejných slávností, chceme priniesť

X *

PREŠOV: MASARYKOVA ULICA.

nielen obvyklé už formy osláv, ale žiadame viditeľ
ným spôsobom zvečniť pamiatku tejto veľavýznamnej
historickej udalosti. Čo nás príma k tomu ? Čo môže
me ďakovať 'tomuto novému štátu, ak jubilujeme nie
len dľa formy, ale dľa obsahu ?

znela na prázdno; ale nemala výkonnej moci. Pripra
vila pôdu pre národné obrodenie, vzbudila národné po
vedomie a z času na 'čas bola vzpruhou k drobnej
práci národnej. Ale ako aj mohutná lipa nevyvinie
sa behom niekoľkých rokov, ale potrvá aj dlhšie sto
ročia, dokiaľ dosiahne sily a mohutnosti, aby mohla
vzdorovať silným víchriciam, podobne aj k uskutoč
neniu samostatného československého štátu bol tento
dlhý vývoj potrebný, až konečne priaznivým dejepist
ným obdobím a zasiahnutím terajšieho prezidenta T.
G. Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika,
dr. Beneša, terajšieho zahraničného ministra do de
jín svetovou vojnou zaujatých a znepriatelených ná
rodov, zrodila sa v mysli týchto výtečných mužov my
šlienka : za každú cenu splniť a uskutočniť túžbu ná
rodných buditeľov. Drobnou prácou pripravená pôda
umožnila tento odvážny krok a čo sa zdalo byť pred
tým nemožnosťou, stalo sa skutočnosťou. Kdeže ste
ospevovatelia národnej slobody ?! Iste aj vy by ste o
spevovali ovocie vašej hrudnej práce. Málo vás do
žilo sa tejto samostatnosti, ale my -povďační za vašu
prípravnú prácu aj vo vašom mene oslavujeme desať
ročné trvanie československej republiky. Snívalo sa
vám akiste po uvoľnení niektorých národných požia-

Boli sme národne uväznení; neboli sme pánom v
svojom dome, ale cudzí živel vládnul nad nami. Ne
mohli sme sa po svojej vôle vzdelávať, utiumené boly
naše rty; jarmo maďarčenia a neručenia ležalo
na našich ramenách. Ak prehovoril inteligent na Slo
vensku slovenské alebo v Česku české slovo, ak za
spieval slovenskú alebo českú národnú pieseň, ak odo
bieral slovenský alebo český národný časopis, očaká
valo ho prenasledovanie, utláčanie; -stíhal ho často aj
trest, ba aj hmotnou ztratou musel zaplatiť svoje opo
vážlivé počínanie. Pravému národovcovi bola cesta na
predovania úplne zastavená.

J u b i 1 ujem e, lebo v československej republi
ke máme možnosť národného vývinu, ba teraz sa to
stalo našou povinnosťou, aby sme žili národnou láskou
k republike.

J u b 11 u j e m e, lebo nielen forma štátu sa zme
nila, keď sa stal demokratickým štátom, ale jubiluje
me zvlášť preto, poneváč zmenily sa aj zásady v lep-



Jubilujeme, lebo československý štát snaží
sa, aby každý občan nadobudol popri týchto hodno
tách aj primeraný blahobyt a aby zavládla spokojnosť
vo všetkých vrstvách národa. V tomto ohľade ešte
mnoho práce čaká na zákonodarcov; život vždy pri
náša nové problémy, mnohé otázky k vyriešeniu, ale
isté je, že jestli každý občan pochopí svoju povinnosť
ku štátu a svojou prácou prispeje ku konzolidovaniu
štátu, toto desaťročné jubileum bude začiatkom no
vých, snáď ešte radostnejších a blaženejších jubileí
československej republiky.

šie. Nastúpila nám úplná sloboda a to sloboda reči,
sloboda národná a sloboda občianska. Tá prv nenávi
dená a opovrhnutá a zazlievaná reč slovenská, čo si
dosiaľ nemohla raziť cestu do lepších domov, teraz
ozýva sa nielen v úradoch a v školách, ale vkliesnila
si cestu aj do salónov, kde prv bola rečou neznámou
alebo príliš obyčajnou.

Jubiluj e m e, lebo zavítala k nám aj občian
ska sloboda, ktorú si veľké vrstvy národa snáď viac
vedia oceniť, ako slobodu národnú. Dnes skoro polor
vica národa má volebným právom prístup do zákono
darstva, uplatňuje svoj vplyv vo všetkých odvetviach
spoločenského, hospodárskeho a krajinského života.
Počas starého štátu len poniektorí mali možnosť na
zrieť do štátnych a obecných agendí. V novom štáte
československom nerozhoduje cenzus, nerozhoduje
výška dane, nerozhoduje rod alebo povolanie a za
mestnanie. Uplatňuje sa heslo rovnosti.

V tejto nádeji volám na slávu československej
Republike a skvelú jej budúcnosť, ako aj dobrobyt a
spokojnosť občanov vidím len v stálej a neúnavnej
práci, lebo len prácou možno si zadovážiť dobrobyt a
len práca nás chráni podľa Voltaire-a pred dlhou
chvíľou, pred hriechom a pred nedostatkom.

Píše čitateľ z Medzilaboriec.

Aôpráve neslávi náš milý časopis ešte desaťročie
svojho trvania, je však v jubilejnom roku republi
ky na mieste spomenúť cesty, ktorými sa tento
nepolitický vzdelávajúci týždenník — jediný svojho
druhu na Slovensku — v prvom desaťročí slobody
poberal.

znaním utrpenia a gigantickej práce našich vodcov a
borcov. Túto prácu „Slov. Ľudu” treba podčiarnuť,
lebo nemôžeme dokonale a z plných sŕdc milovať, čo
nepoznáme. História je učiteľkou národov.
, 4. Učí nás znať pravý demokratizmus. Heslo de

mokracie, ktorá až po vojne s obrovskými zmenami
na mape Európe i zmenami v celkovom nazeraní ľud
stva na pomer človeka k človeku — tvorov pred Bo
hom rovnocenných — prišla k úplnému uplatneniu,
pre ktorú sme však nemali prípravy a výchovy a teda
sme jej nerozumeli, potrebovalo náležitého osvetlenia
a vžitia. A tu robil „Slovenský Ľud” platné služby.
Karhal inteligenciu, ktorá sotrvávala v namyslenej
povýšenosti oproti ľudu a vyzýval ju k sostúpeniu k
ľudu a k práci pre ľud. No, opačne karhal i výstreľky
so strany tých, ktorí nechápajúc správne význam
slobody a demokracie, mysleli, že sa toto heslo môže
vybíjať v neúcte oproti úradom a predstaviteľom
štátnej a vládnej moci.

Redakcia zo skromnosti bilanciu svojej doteraj
šej činnosti nevystavuje na obdiv. Je na nás, čitate
ľoch, aby sme pri príležitosti jubilejných osláv sami
to urobili a jej užitočnú , ale opravdu ťažkú prácu
ocenili.

Kultúrni pracovníci zo Slovenska na jednom
shromaždení jednohlasne a otvorene vyhlásili, že
„Slovenský Ľud” je najlepší časopis, ktorý v našich
pomeroch a v našej krajine najviac prospieva vše
tkým vrstvám národa. Tvrdenie tak kategorické, vy
chádzajúce z úst bezsporne povolaných a oprávnených
nemohlo vzniknúť bez náležitého uváženia a opodstat
nenia. Nože si zrekapitulujme v jakých šľapajách krá
čal náš „Slov. Ľud”: 5. Hlásal od samého počiatku dôsledne a systema

ticky potrebu svornosti. Naše rozoštvané politické
pomery, ktoré hnaly človeka proti človekovi, súseda
proti súsedovi, brata proti bratovi, si to priamo vy
nútily, aby tu bol orgán, ktorý by spájal rozvadených
občanov i cez vodu a oheň a ktorý by im otvorene po
vedal pravdu, že také trenice vedú národ iba do zá
huby.

1. Dvíhal vždycky národné povedomie, že táto
činnosť je prepotrebná, neodškriepi nikto, kto neza
tvára oči nad skutočnosťou, že zhubný vplyv maďari
zácie, ktorá najhlbšími koreňami zakotvila v mestách,
ešte svojimi neblahými účinkami a následkami v oslo
bodenej našej krajine značne po prevrate dlho stra
šila a šarapatila a v mnohých mestách dodnes straší.
Nemravné a hnusné odrodilstvo vždy rezko bičoval,
posilňoval lásku k svojeti a slovenčine a tým pomá
hal Slovenskej Lige, Slovenskej Matici, Osvetovým
Sborom na poli národnostnej a rečovej očisty našich
miest.

6. Učil novému, vyššiemu a lepšiemu životu. Do
všedného prachu života, ktorý je často až drsný svo
jou bezohľadnosťou, svieti nám ideálmi, prízvukova
ním obrodenia mravného, ako to žiada náš p. prezi
dent a naučenia sa slúžiť i vznešenejším, (duchov
ným) veciam, než sú denné starosti a záujmy hmotné.
Redakcii podarilo sa sdružiť okolo seba ľudí rovnako
smýšľajúcich, a tak možno tento časopis nazvať „or
gánom idealistov”.

2. Posilňoval lásku k štátu. Pracoval opravdu ne
zištne v intenciách štátnych a štátotvorných, po
vzbudzujúc city pravého vlastenectva, ktoré od vlasti
nežiada, ale jej obetuje, ako to hlásali naši velikáni
Kollár a v novej dobe menovite za svetovej vojny
— Štefánik. Ako bolo treba budiť a pestovať lásku
k svojmu vlastnému štátu vtedy, keď ešte neusporia
dané poválečné pomery, hospodársky rozvrat, hlad a
nedostatok bránily konzolidácii, môžu najlepšie potvr
diť osvetoví pracovníci.

7. Venoval náležitú pozornosť i otázke hospodár
skej svojpomoci. Dobre bol pochopený fakt, že iba ho
spodársky blahobyt privedie hlad po učení a vedení a
preto príležitostne prinášal články a úvahy národo
hospodárske, smerujúce k zvýšeniu roľníkovej pro
dukcie. Obzvláštneho zdôraznenia dostávalo sa tu
vždy heslu „Svoj k svojmu”. Áno, ak sme slobodní
národnostne a politicky, vymaňme sa i z područia ho
spodárskej nenašskej nadvády.

8. Otázku sebavzdelania prijal „Slovenský Ľud”

3. článkami z minulosti slávnej i bôľnej a životo
pismi našich velikánov učil najširšie vrstvy národa
slovenského znať svoju minulosť, čerpať z nej pouče
nie pre prítomnosť i budúcnosť a oduševňovať sa po-

Imrich Klas.

Bilancia „Slovenského Ľudu“.



Slováka. Hlásal vždy nielen to, aby sa knihy čítaly,
ale aby sme sa učili na ne i niečo obetovať.

za jednu z prvých zásad a smerníc. Borba s tmou, s
neuvedomelosťou a nevedomosťou iba tak bude úspeš
ná, keď necháme žiariť a prežiariť ju lúčami kultúry.
Preto idea sebavzdelania je v našej republike, a me
novite v našej krajine, živelnou otázkou dňa. Takmer
v každom čísle nájdeš, ct. čitateľu, riadky, ktoré ho
voria k nám výzvou: „Uč sa, ľud a národ slovenský!”

13. Velice poučné holý vždy jeho kapitoly zo
zdravotníctva. Zvýšeným hlasom volal po rozumnej
životospráve a všemožným spôsobom poučoval o naj
elementárnejiších zdravotných požiadavkách. Zásluhy
nášho časopisu na tomto poli vyniknú tým viac, keď
si upovedomíme, ako je úžasne zaostalý náš ľud po
stránke zdravotníckej a najmä keď priznáme si okol
nosť, že pri nízkej cene môže a nateraz i skutočne
vniká aj do chalúpok najchudobnejších.

9. Bojoval ustavične a neúmerne proti najväč
šiemu zloduchovi, ktorý ubíja naše dedinky, ohlu
puje ľud a hlodá na zdraví celého národa: proti al
koholu. Nepiť, oslobodiť sa od alkoholu, to je azda
najprednejší úkol na nivách nášho Slovenska! „Slo
venský Ľud” koná túto prácu článkami vedeckými,
lekárskymi i mravne-výchovnými, stavaním čitateľ
stvu pred oči príklady dobré i odstrašujúce.

14. čítajme jeho rubriku: Dopisy! žiadne osobné
výpady, žiadne huckanie, ale obraz kultúrneho ru
chu a pokroku v našich dedinkách á mestečkách!
Tvrdím, že v nejednej dedinke dostali chuť zahrať si
divadlo a si ho i skutočne zahrali, aby nezostali poza
du za obcami, o ktorých predstaveniach sa tu refe-

10. Veľmi početne zastúpené holý vždy články
výchovné, smerujúce k popularizácii výdobytkov vied

vo Vŕbovom.

vychovávateľských a ich rozumnému používaniu i k
sebavýchove, k zdokonaleniu vlastnej povahy. Seba
výchova je nutná súčiastka nášho života: „Dnes mu
sím byť lepši, ako som bol včera”. To musí byť zása
dou nás všetkých. Len tak je možný mravný život. A
čím je dobrá výchova detí, ku ktorej „Slovenský Ľud”
neprestáva nabádať? To je záruka lepšej budúcnosti,
lebo aké budú deti, taký bude národ.

rovalo.
15. No i našim gazdinkám sa časopis zavďačil

prinášaním ozaj užitočných a osožných rád pre do
mácnosť a kuchyňu.

16. V poslednej dobe teší sa pozornosti i rubrika
„Právny radca”. Je to tiež jedna z naliehavých po
trieb nášho ľudu, aby dostal odbornú právnu poradu,
a to zadarmo. Možno povedať, že čo čitateľ zašporu
je na jednej takej porade u pravotára, má predplat
né na celý rok tohoto radcu a poučovateľa i vychová
vateľa.

11. „čo meč vybojoval, škola zachová”. Toto
heslo v žiadnom časopise na Slovensku neprišlo k ta
kému uplatneniu, ako práve v „Slov. Ľude”! A toto je
tiež životná potreba kultúrneho pozvihnutia Sloven
ska. Nielen naučiť láske ku škole, ktorá je už dnes
úplne naša, ale i vychovať k tomu, že dnes, ak má
škola splniť zvýšené požiadavky, vyvolané duchom a
pokrokom doby, musíme sa všetci naučiť i niečo obe
tovať na školu. Táto otázka je pálčivou najmä pri
školách neštátnych, kde vecný náklad spočíva na ple
ciach autonomných činiteľov, s ktorými sa často mu
sí viesť opravdový boj čo len o takú elementárnu po
môcku, akou je mapa.

Som si povedomý, že v krátkych riadkach nedaly
sa shrnúť všetky tie hodnoty a vznešené zásady, kto
ré vykazuje „Slov. Ľud” za 8 rokov svojho jestvova
nia. No i z načrtnutého je zrejmé, že vyčerpáva vše
tky ľudovýchovné potreby nášho ľudu a kraja a že j )

svojím obsahom časopisom najpovolanejším a naj
osožnejším — pravou príručkou všetkých pracovní
kov ľudovýchovných, pravým vychovávateľom a bu
diteľom najširších vrstiev. Redakcia môže byť na vy
konanú prácu hrdá. Treba si len priať, aby jej ušľach
tilé snahy došlý v ďalších rokoch aspoň primeranej
odmeny — čo najväčším rozšírením tohoto časopisu.

12. Rovnako usilovne pestoval lásku k dobrej
knihe. Ak odvádzame ľud od alkoholu a krčiem, tre
ba za túto „zábavu” dať náhradu. Nemôže byť náhra
dy lepšej, ako pekná a užitočná kniha. Vydavateľstvo
„Slov. Ľudu” samo i dobré knihy vydáva. Tu je jeho
Každoročný kalendár, ktorý pre cenný obsah a pri
nízkej cene by mal a tiež mohol byť na stole každého

Slovenský brat, ohjim si mať, ľúb verne objatú:
zem slovenská je tvoja mať, miluj zem tú svätú!

(A. Sládkovič.)

„MÁRNOTRATNÝ
Predstavila ev. mládež \

SYN.”
mládež



rozumenie slovenskej verejnosti.
Bôľne sa to vysloví, ale skutočnosť
to ukazuje. Sami nevieme čo máme,
kde by sme snáď nepatrným da
rom moc pomohli a čo by mohla
byť naša pýcha i pred cudzinou.
Nevieme dostatočne cítiť so svojim
hližným a potom, veď dnešná doba
tak rýchle letí, že je človeku dosť
ťažko zastaviť sa a dôkladnejšie
sa poobzerať vôkol seba ...

rázok 1. znázorňuje, ako taká vec vyze
rá. Ako vidno, pozostáva z dvoch čia
stok, medzi sebou spojených. Horná
čiastka je väčšia a je zasunutá do dve
riek v kachliach. Vzadu má otvor a ko
mínek, čo je skryté vo dverkách, vpredu
má svoje dverká, ktorými kúrime. Dolná
čiastka je menšia, má vpredu popoľní
kové dverce a je medzi ňou a hornou
čiastkou rošt’. Aby kachličky vpredu ne
spadly, sú podstavené dvoma týčkami
(T) železa. Tým je objasnené všeobecne
a pristúpime k zhotoveniu. Najprv spra
víme vrchnú čiastku (obr. 2). Je závislá
na otvore dveriec v izbových kachliach,

P. Krchňák.

Ňa budúce prinesieme celkový
obraz Domova slovenských mrzáč
kov, ktorý sám o sebe bude volať,
kde by mala celá slovenská verej
nosť zasiahnuť svojou pomocnou
rukou.

— V Košiciach bude vysoká ško
la technická. V rozpočtovom výbo
re poslaneckej snemovne vyhlásil
minister školstva a nár. osvety dr.
Milan Hodža, že osnova zákona o
utvorení slovenskej vysokej školy
technickej v Košiciach je už vypra
covaná. Táto technika bude mať
predbežne len dva-tri odbory a do
budovaná bude postupne a behom
niekoľko rokov bude úplná.

lebo zadná stena kachličiek musí byť tak
veľká, aby sa dala do tohoto otvoru za
sunúť. Mocne čiarkovaný obdiaľnik na
obr. 2. ukazuje otvor dveriec. Celé
kachličky sú zhotovené zo železného
bľachu takej sily, ako je v sporáku trú
ba na pečenie buchiet. Nebojte sa, že
sa vám skoro prepália. Vydržia dlhšie,
ako liatina. Najprv spravíte dľa obr. 2.
plášť, teda boky bez dna a vrchu. V zad
nej stene sa vyrežie otvor pre komínek,
v prednej obdiaľnik pre dverce. Na hra
ne, kde budete ispojovať, preťažíte cez
roh a zanytujete. Komínek zhotovíte dľa
obr. 3. Smerom von sa trochu shieha, čili
je užší (viď obr. 3.). Na širšej strane
je ohnuté a nastrihané. Spojí sa opäť
nytovaním. Komínek musí byť veľmi

Tento obrázok je nie umeleckého
prevedenia, ale zachycuje predsa
ťažké stopy krutého osudu. Je to
9-ročný chlapček Jožko Monček,
žiak H. ročníka ľudovej školy v
Domove slovenských mrzáčkov v
Slávnici. Narodil sa bez pravej no
hy a bez pravej ruky.

a—————b—mammmmmmmmmmtmmmr

Doteraz ešte nemáme štatistiku,
ktorá by nám vedela povedať, že
koľko podobných mrzáčkov máme
na Slovensku. Ich počet bude však
iste veľký, keďže denne dochádza
jú žiadosti o prijatie do jediného
ústavu toho druhu na Slovensku,
ktorý dnes školí a učí remeslu 59
detí, úbohých to slovenských
mrzáčkov.

(Úsporné kachličky.)

Je všeobecne známe, že v kachľových
peciach veľmi mnoho zhorí. Preto za
obstarávate si na jaseň úsporné železné
kachle, ale tie majú zase nevýhodu, že
musíme stále kúriť, lebo ináč máme hneď
v izbe zimu. Vyskytly sa v poslednom
čase malé sporáčky, ktorých sa upotre
buje v spojení s kuchyňským sporákom.
Ale tento nám zase na vykúrenie nesta
čí. Ktorí máte kachle, môžete si veľmi
ľahko v domácej dielne zhotoviť násta
vec, ktorý robí neoceniteľné služby. Ob-

Obraz, ktorý nám poskytne po
hľad na tieto deti, je žiaľny. Mno
hé z nich sú len hŕbky tela, steles
nená to bieda života. A predsa!
Telo ťažko zmrzačené, ale duch sa
aspoň vyrovnáva normálnym zdra
vým ľuďom, ba niekde i predsti
hne. Teda život rovnocenný, ktorý
sa musí za cenu všetkých obetí za
chrániť. Asi na takýchto základoch
vznikla požehnaná myšlienka v r.
1922 založiť Domov, výchovný ú
stav na Slovensku, ktorý sa bude
s otcovskou láskou starať o výcho
vu a vzdelanie týchto úbohých detí.
Práca ťažká, ktorá musí byť stále
sprevádzaná s nevšednou trpezlivo
sťou a láskou.
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tesne vrazený do otvoru. Ak je toto ho
tové, prikročíme k upevneniu vrchu tej
to čiastky (stropu). Tým cieľom ohneme
okraje bľachov v šírke % cm a to hore
i dole, pretože po upevnení stropu bude
me dávať dno.

Teda vopred strop. Položíte zhotove
ný plášť kachličiek dľa obr. 5. na kus
bľachu, ktorý vstrihnite tak, aby pre
čnieval dokola o Vz cm viacej, ako pre
ložený kraj, potom prehnete cez okraj
a dobre sklepete (viď pri prednej hrane
na obr. 5.) a keď je hotové, prehnete
nahor (obr. 6.), čím zabezpečíte dobré
spojenie bez nytovania. Teraz zhotovíte
dverce dľa obr. 7. Obrázok ukazuje zre
teľne, ako zhotoviť a preto netreba zby
točného popisu. Sú z toho istého bľachu,
ako kachličky, ale môžu byť i zo slab
šieho.

Sme v počiatkoch. Denne nám
treba prekonávať ťažké prekážky
a uberať sa k cieľu: postaviť mr
záka do ľudskej spoločnosti čo se
bestačného občana, ktorý nesmie
byť na ťarchu druhým. Jedna z
najväčších prekážok je však nepo-

Teraz zhotovíme plášť dolnej čiastky.
Je menší ako horný (viď obr. 1.) a má

Slovenskí mimkň.

DOMÁCA DIELŇA

Šetrite palivom.



lupe. Joz. Novotný.

** Proti boleniu hlavy dobre ú

činkuje citrón, rozkrojený na polo
vičky a priložený na spánky. Pri
pevní sa obväzom, čím je citrón
šťavnatejši, tým lepšie účinkuje.

$ DOMÁCNOSŤ *

A HOSPODÁRSTVO
Ti
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** Pletené vlnené veci sa smú ** Okná, postriekané farbou,
prať len vo vlažnej mydlovej vode alebo maltou, sa najľahšie očistia
z dobrého, vyzkúšaného mydla, v horúcim silným octom. Tak sa či
ktorom farba nepúšťa. Do vody stia aj kachle, znečistené pri ma
pridá sa na jeden liter vody kávo- ľovaní,
vá lyžička sódy. Vec nesmie sa ani ** Zeler liekom. Istý londýnsky
mädliť, ani žmýkať, len jemne ma- časopis pojednáva o účinnosti ze
čkať a vo vode máchať. Perie sa ieru, ako lieku proti reumatizmu a
dva razy v mydlovej vode, potom lámkovým chorobám. Recept znie:
sa vymácha dva razy vo vlažnej Varí sa 30 gramov zeleru v pol litre
vode. Vyprané pletené veci z vlny vody, až sa táto do polovice vyparí,
sa nesmú vešať, nechajú sa odkva- Výťažok sa sleje do fľaše, ktorá
povať a sušia sa potom v chládku, sa pevne zakorkuje a schová. Pa
rozložené na bielej látke, na ktorej cient užíva denne dva razy po jed
sa musia za vlhka urovnať do pô- nej kávovej lyžičke s trochou vody.
vodnej formy. V kúre sa pokračuj e 14 dní, potom

** čistenie benzínom. Jedine sa preruší a dľa potreby sa neskor
pravý spôsob odstrániť mastné šie zase opakuje. Recept pochádza
fľaky zo šatstva je tento: Hárok od muža, lámkou celkom ochrome
pijavého papieru sa na trikrát’ slo- ného. Po 14dennom liečení mohol
ží a dá sa pod fľak, ktorý sa dosta- vykonať už dlhšiu cestu bez veľ
točne benzínom navlhčí, prikryje kých ťažkostí. Tento prostriedok sa
sa inou vrstvou papieru a teplou, ešte u mnohých iných pacientov
nie priveľmi horúcou žehličkou sa výborne osvedčil,
stlačí, žehlička nesmie byť priho-

iba otvor pre dvorce, ktoré sú tiež men
šie, ako každé popoľníkové. Ináč je prá
ca úplná tá istá (obr. 5.), lenže miesto
stropu ubedníme tu dno. A teraz musí
me obe čiastky spojiť k sebe. Dno hornej
čiastky má výrez, do ktorého tesne za
padá dolná čiastka.

Odmeriame najprv veľkosť dna i s po
trebnými okrajmi, potom vystrihneme
tak veľký otvor, aby sa tam mohla
vsunúť dolná čiastka, ktorá sa zadrží o

okraje. V týchto sa zanytuje (obr. 9—D
je doska tvoriaca dno, Z značí záťažky,
ktoré sú prinytované ku dnu). Poneváč
takto získaný otvor by bol priveľa veľ
ký, musíme naň položiť železnú plotnu
V a na takto získaný menší otvor rošť.
Na obr. 8. je horná čiastka znázornená
bodkované, aby bolo vidno dnuká. A te
raz zhotovíme podstavce zo železa tvaru
litery T (obr. 9.), nazývaného preto T
železo. Nie je nešťastím, ak ho zhoto
víte i z plochého železa.

V kachličkách kúri sa drobným uhlím
alebo koksom. Veľmi skoro rozžeravia
a sdielajú teplo kachliam, takže keď v
kachličkách nehorí, udržuje sa v izbe
teplo. Je pravda tiež jasno, že i pri na
hodilom rýchlom ohrievaní vykonajú
veľmi dobré služby, takže sú skutočne
úsporné a pri tom lacné. Zhotovte si ich
a nečakajte, až budete mať mraz v cha-

rúca, aby sa šaty nezapálily. — Chlebová torta. Rozotri 7 dkg ma
** Topánky vlhkom ztvrdnú. To- sla, za stáleho miešania pridávaj: 28 dkg

mu sa zabráni, keď ich natreme cukru, 8 žĺtkov, potom asi 18 dkg olupa
j.. , - nyeh mandli a 18 dkg strúhaného ohle

parafínovým olejom, ktorý udrzu- ktorý si predtým pokropila 4 lyžica
je kožu mäkkou a robí ju trvanli- mi rumu, pridaj trošku citrónovej kôry
VOU. Namočíme handričku V oleji a a naposledy z 8 bielkov tuhý sneh. Cesto

Obuv riadne natreme. +
daj do vymastenej, žemľou posypanej

** n x- i • • tortovej formy a nechaj pomaly jednuProti krvácaniu Z nosa J e pi ud- hodinu piecť. Studenú tortu rozkrájaj a
ké pohybovanie čeľusťmi, ako pri naplň orieškovou nádievkou. Nádievku si

žuvaní, účinným prostriedkom. De- priprav takto: miešaj 10 dkg masla, 10

ťom sa má držať V ústach čistý, dkg cukru, z Vz citrónu šťavy, 12 dkg
. , , mletých orieškov a 2 kávové lyžice rumu.

niekoľko raz slozeny papier, aby Tort
'

slož a polej ibielou poievou.
sme ich k žuvaniu prinútili. I — Polievka z husacích kúskov. Tak

Denga
je zvláštny druh chrípky, ktorá je
rozšírená na juhu, hlavne na Bal
káne. Nedávno písaly noviny o veľ
kej chrípkovej epidémii v Grécku,
kde na státisíce robotníkov muselo
opustiť továrne, dielne, prístavy,
úradníotvo kancelárie, lebo one
zdravelo dengou. Obchodný ruch v
Athénach a iných mestách gré
ckych úplne utíchol, lode kotvily v
prístavoch, bez toho, že by mohol
byť tovar nakladaný alebo sklada
ný. Nákaza preniesla sa do Juho
slávie a postupuje od juhu k seve
ru. V Skoplji onezdravelo na 30.000
ľudí. Nemoc má ráz malárie s vy
sokou horúčkou, často až 41 stup
ňov a prejavuje sa bolesťami nôh.
Priebeh nemoci je ľahký, pacienti
neumierajú. V Skoplji na príklad
nezomrel vôbec nikto. Horúčky
miznú v dobe 3—6 dní a za 8 až 13
dní nemoc za opätných bolestí nôh
odchádza. Veľká väčšina nezdra
vých, hlavne otužilých, pracujúcich
sedliakov a robotníkov nemoc pre
chodí. Epidémia rýchle prichádza
a rýchle odchádza. Dosiaľ nie je
bezpečne zistené, či zanecháva ne
jaké vážnejšie následky.

** Lakové topánky ostanú dlho zvané „droby”, totiž žalúdok, krk, hlavu

pekné a neztvrdnú, keď ich očistí- a krýdla a iné kúsky čisto oprané a oči
, ,, i - t ,, stene var so všetkou zeleninou a sol ou.

me hned PO každom vyzutí Z pia- Jdäkké kúsky pokrájaj na menšie kúsky,
chu jemnou, bavlnenou látkou a Žalúdok na slížky. V maslovej zásmažke
keď ich namastíme občas olejom, zasmaž sekanú zeleninu, petrušku, zalej
alebo smotanou, ktorá sa dobre ja precedenou polievkou, vlož do nej pre

, , ’
, , , . cedene kúsky a nechaj dobre povariť,rozotre, aby neostaly pruhy na to- ]e( j> polievku máš niesť na stôl, daj do

pánkach. nej varenú ryžu alebo smažený hrach.

K ucteniu pamiatky slovenských
mučeníkov, popravených r. 1918
v Kragujevaci, ponúkame

v umeleckom prevedení. — Cena Kčs 5‘ —, s portom Kčs 570.
Dopošle nakladateľstvo-kníhkupectvo
„Slovenského Východu“ v Košiciach.
Obraz nemal by chýbať v slovenskej
rodine, škole a verejnej miestnosti.—

1ETMY OBRAZ

S MENAMI VŠETKÝCH POPRAVENÝCH



Pozdravujem čitateľov , ySlov. Ľudu” a
„Vesny”. —aký.

nevzdelanosti. Najmä na našom východe,
kde maďarizácia hlboko pustila svoje
korene a ľud bol málo otužovaný, nejde
osvojenie týchto nových hodnôt tak
snadno.

preto vynaloženie veľkých peňazí na
poľnohospodárstvo sa nevypláca. Preto
vykonáva sa na farmách pomocou naja
tých ľudí len tá najnutnejšia práca, a to
trvá v lete 2 alebo 3 mesiace. Ostatný
čas na farme (hoci z 3—4 tisíc akrov
pozostávajúcej) ostáva len farmár sám.
Na túto prácu sa môže dostať náš vy
sťahovalec. Za letnú prácu na farme
platia 2—-2Vz funty šterlingov týždenne
a stravu. Z práce prepustený robotník
čoskoro utratí svoje úspory a potom buď
sa pustí na žobrotu alebo ide pracovať
(od svitu do mrku) len za jedlo a byt.

— Ryžový pudding. 12 dkg ryže uva
ríme s 8 dkg olúpaných a ustrúhanýeh
mandlí v mlieku a necháme vychladnúť.
8 dkg masla treme až sa zpení, pridáme
potom 6 dkg jemne tlčeného cukru, 4 žĺt
ky a 1 bielok, trošku soli a dobre vmie
šame ryžovú kašu. napokon umiešaj z
troch bielkov tuhý sneh. Daj do vymaste
nej puddingovej formy asi V2 hodiny v
pare variť. K puddingu podávaj vanilko
vý krém alebo vínovú penu.

Naša dedinka, len z 23 domov pozostá
vajúca, rozprestiera sa v údolí rieky To
ryse. Obyvatelia zaoberajú sa poľnoho
spodárstvom. Keďže dedinka je tak ma
lá, nemáme ani vlastnej školy, deti mu
sia chodiť do súsednej, asi na polkilo
metra vzdialenej dediny Brecejoviec.

Ľudia sú tu hodne zaostalí. Máme
pravda tuná aj šesťdesiat sväzkovú kniž
nicu, ale malý je o ňu záujem a keď si
časom už tú knihu niekto vypožičia,
zaiste viacej k vôli obrázkom, ako k vôli
čítaniu.

Hodnota našich peňazí
a Plodinová burza

3. Živobytie (jedlo, oblek, byt) tuná je
trikrát’ drahšie ako v našej republike.musely z technických príčin z tohoto čí

sla vystať. Ostávam v dokonalej úcte:
Jeden z tisícov nezamestnaných. Mládenci si radšej posedia pri pohá

riku v krčme, ako by sa mali čítaním,
alebo niečím poučným unúvať. Tam oby
čajne potom hulákajú do noci a čo je
smutnejšie, často maďarské spievanky.
Táto zaostalosť sa môže pravda pripiso
vať čiastočne tomu, že v dedine nie je
škola, ani žiadon vzdelávací podnik, ale
z väčšej čiastky netečnosti obyvateľov.

Ale úfajme, že cez druhé desaťročie
prenikne lúč vzdelanosti a osvietenosti i
do týchto dedín.

J. Gajdoš, študent.

HOSTIE PRI TOPOĽČIANKACH.
Deň 16. septembra t. r. značí pre našu

obec vzruch, nadšenie, radosť... Ne
všedná udalosť roznietila jej tichosť a
melanchóliu, rozvinila srdciami všetkých,
ktorá bude mať v nás skvelé spomienky.

Je to dostavenie rím.-katol. ľudovej
školy. Počiatok stavby siaha do roku
1914 avšak neblahé prerušenie svetovej
vojny a jej následky oneskorily uskutoč
nenie tohto plánu až na rok 1928. 14 ro
kov uplynulo nad započutou stavbou bez
cieľne, (následkom povojnovej drahoty
stavebného materiálu), až konečne decé
nium našej samostatnosti nám prinieslo
skvelý dar, jej dostavenie. (Dosiaľ sa
učilo v starej, chatrnej škole, požiadav
kám doby nezodpovedajúcej.)

Slávnosť vysvätenia novej školy bola
spomenutého dňa o 10. hodine, za prítom
nosti dôstojného p. dek. Jakaboviča, p.
šk. inšp. Ozábala a za účasti veľkého,
rozradostneného počtu občanov a dietok.
Pán dekán Jakabovič prehovoril o histó
rii novostavby, spomnel obetí a nákladov,
dlžoby, spomnel láskavej, skvelej subven
cie p. prezidenta T. G. Masaryka a v ná
deji úplného a zdarného pôsobenia odo
vzdal školu verejnosti.

Po úprimnej reči p. šk. inšp. Ozábala
nasledovaly precítené prednesy básničiek
žiakmi a žiačkami. Za doslovu p. staro
stu Ďuriača a za dozvuku národných
piesní slávnosť bola skončená.

Naša obec dostala, čo jej bolo potreb
ným. A teraz ? Slová prosby prechvieva
jú našimi perami: Pomáhaj, Bože, náš
mu obetavému učiteľstvu, daj, aby krás
na trojtriedna nová táto škola priniesla
úžitok, daj, aby nám bola svätyňou prav
dy a vzdelania!

S pozdravom:

Bude tomu onedlho rok, čo som napí
sal niekoľko riadkov do „Slov. Ľudu” o

našej dedinke. Márne som čakal, že aj
niekto iný niečo o nej napíše. Preto chy
tám sa pera, aby som opäť niečo spo
menul. Dňa 30. septembra t. r. mali sme
u nás krásnu slávnosť v rámci desiateho
výročia našej samostatnosti: posviacku
hasičskej zástavy. Prv, než začnem písať
o slávnosti, spomeniem niečo o zástave.
Miestny hasičský sbor má pravda ešte
svoju zástavu, ktorá je však veľmi stará.
Preto bola usporiadaná sbierka a kúpe
ná nová zástava.

V nedeľu ráno o pol 7. hod. bolo pri
vítanie hostí na stanici. Z celého okolia
sišlo sa mnoho hasičov; všetci boli oble
čení v rovnošate; v sprievode hudby a
v popredí s p. okresným hasičským ná
čelníkom prišli na dvor novej obecnej
školy, kde bola poľná omša. Po omši bola
posviacka. Na slávnosti bol prítomný aj
p. centrálny riaditeľ št. železiarne a oce
láme v Podbrezovej so .svojou paňou,
ktorá bola krstnou matkou zástavy. Po
posvätení rečnil p. okresný hasičský ná
čelník o význame zástavy. Všetci prí
tomní boli dojatí jeho ohnivou rečou, v
ktorej podrobne vylíčil dôležitosť zásta
vy. Jeho reč bola odmenená búrlivým
potleskom. Nasledovalo vbíjanie klincov
do zástavy.- V obecnom hostinci bol spo
ločný obed a hneď v záhrade pod alejou
jabloní usporiadaná bola letná zábava,
ktorá sa tiež znamenite vydarila. Zá
hrada bola preplnená hosťmi, ktorí prišli
podporiť hmotne hasičov, veď oni sú ka
ždému v čas nebezpečía požiaru nevy
hnuteľné potrební. Teplé jasenné poča
sie vytvorilo v obecenstve znamenitú
náladu. Bola to zábava slušná, zabávali
sa tu i starí ľudia — až 60-roční. Keď
sa stmilo, prešli do sálu, kde sa v zába
ve pokračovalo.

Mnoho ľudí bude dlho pamätať na tú
to peknú slávnosť, v ktorej bolo mnoho
poukázané na smierenie ľudí — opak to
nešťastných vojen. Podobné slávnosti
sú mravne ušľachtilé a malý by byť po
riadané čím častejšie; menovite teraz,
keď slávime desiate výročie našej samo
statnosti.

Náš obrázok predstavuje obidve strany
jubilejnej československej desaťkoruny,
ktorá bude vydaná v počte 1 milióna
kusov k tohoročnému 28. októbru. Minca
je zhotovená podľa návrhu prof. Umele

cko-priemyselnej školy O. Španiela.
F. Ď. Vesnický.

U nás bola úroda ovsa u raži veľmi
zlá, pri raži sa ani zasiate zrno nevrátilo.
Aj zemiakov je málo, lebo bola veľká su
chota a iné sa u nás neurodí. živíme sa
z lesov, z dobytka, ale zp, dobytok mä
siari málo platia a mäso predsa predá
vajú za 12 Kčs; vrece múky stojí 320
Kčs a dennú plácu mám 14 Kôs. Tak ako
sa môžem vyživiť?

Matej Trgelec.

Každý, kto sa rozhodne ísť do Austrá
lie na prácu, nech si zapamätá toto:

1. Austrália je mladá zem a preto fa
brík, ako si ich predstavuje robotníctvo,
tu niet. To, čo tu je, sú malé dielne, mon
tujúce dohromady výrobky druhých zemí,
alebo skladištia, na výrobky cudziny. V
takých dielňach je zamestnané (v každej
jednej) celoročne len niekoľko robotní
kov a keď prichádza letná sezóna, ku
každému z tých stálych robotníkov sa
prinajme na výpomoc po niekoľkých o
sobách. Títo výpomocní robotnici sú za
mestnaní len 3 alebo 4 mesiace, a potom
prepustení. Túto sezonnú prácu dostanú
väčším dielom len Angličania.

2. Austrália trpí velice nedostatkom
dažďov (nepršiava i 3—7 mesiacov) a

S veľkým záujmom čítam dopisy z
rôznych strán Slovenska, uverejňované v
„Slovenskom Ľude”, z ktorých sa dá vy
cítiť, ako kultúrne ba i hmotne sa po
stúpilo nielen v mestách, ale i na dedi
nách v prvom desaťročí našej samo
statnosti.

Ale, bohužiaľ, mnoho je ešte aj takých
dedín, ktoré naďalej ostávajú vo tme

ZÁVADKA NAD HRONOM.

ŠEŇAKOVCE (ž. XX.)

LOPEJ (ŽUPA XVIII.)

í D O P I S Y í
MELBOURNE (AUSTRÁLIA).



do úschovy a spravovania, dáva na tieto
zálohy (pôžičky) do 80% ceny za lacný
úrokomer.

ste sa zodpovedali, nie ste povinná hra
diť liečebné útraty.

Obecná rada spojene s kultúrnymi či
niteľmi hanisčanskými usporiadala dňa
30. septembra jubilejnú slávnosť 10. vý
ročia našej samostatnosti. V spomenutý
deň bola slávnostná sv. omša v rím. kat.
kostole, po ktorej o 11. hodine obecné
zastupiteľstvo malo slávnostné zasadnu
tie. Popoludní o 3. hodine pokračovala
slávnosť v kláštore milosrdných sestier
Sv. Kríža. Program bol veľmi pestrý.
Slávnostným rečníkom bol miestny ved.
notár Eduard Fuchs. Priestranná miest
nosť bola preplnená, takže veľká čiastka
oslavujúcich bola nútená ostať na dvore.
Ku zdaru slávnosti veľmi prispel učiteľ
Eduard Horňák so sestričkami Sv. Krí
ža. ktoré ozaj dokázaly, že v prospech
našej vlasti a pre národ mnoho užitoč
ného vykonávajú. Slávnosť bola dokon
čená sbierkou na pomník nášho básnika
Hviezdoslava. Potom bola zdarilá vese
lica v miestnom Potravnom spolku.

„Robotník”. Výroba pleteného tovaru a
teda aj punčoch je síce samostatnou re
meselnou živnosťou, keď však toto pre
vádzate len ako vedľajší priemysel okrem
svojho hlavného zamestnania, je táto čin
nosť vylúčená z predpisov živnostenské
ho zákona a netreba ju vôbec ani ohlásiť.

Majiteľ záložného úpisu môže žiadať,
aby banka prepísala záložnjý úpis na ur
čité meno, alebo aby úpis na určité meno
znejúci, bol opäť prepísaný na úpis, sved
čiaci doručiteľovi.

Banka je ústav krajinský, verejný, -ne
zárobkový, lebo zisky obchodovania ban
ky idú pomerne len v prospech dlžníkov
a vkladateľov banky, štát a Česká kraji
na sú okrem rezervných fondov banky,
základom jej pôsobnosti a preto poskytu
je sirotčiu istotu (pupilárnu bezpečnosť).

Úrokomer týchto záložných úpisov sa
nemení, ostáva trvalé rovnaký. Tejto vý
hody úspešne využívajú náboženské ob
ce a iné organizácie, spolky, fundácie
atď. k zabezpečeniu rovnakého a stáleho
výnosu z peňazí, uložených v týchto zá
ložných listoch. Len tak možno kalkulo
vať vopred a zabezpečiť vdovám, sirotám,
štipendistom a iným beneficientom ka
ždoročný stály a najväčší dôchodok.

Hypotečná banka česká poskytuje
dlhodobé pôžičky na poľnohospodárske
majetky a domy. Tiež udeľuje lacné úve
ry na cenné papiere pupilárnej istoty.
Prijíma vklady na vkladné knižky a bež
né účty, tiež cennosti každého druhu do
úschovy a správy.

Zakupovaním 6 procentových sloven
ských záložných listov Hypotečnej banky
českej.

Až 6 % čistých a nesnížiteľných úrokov
pri sirotskej istote docielite nákupom
týchto cenných papierov.

Hypotečná banka česká (driev Hypo
teční banka království Českého), naj
starší emisný ústav v celej republike, za
ložený roku 1865, vydáva naterazPrítomný.

6 % záložné úpisy
na podklade hypotekárnych pôžičiek, po
volených na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi prostredníctvom svojej filiálky v
Bratislave (expozitúra v Košiciach), kto
rá bola založená podľa zákona zo dňa 11.

júla 1922, č. 238. Sb. z. a n.

(Vedie dr. J. Kynčl.)
Dopisy, tejto rubriky sa týkajúce, nech
sú adiesované na redakciu tohoto časo
pisu. V dopise nech je udaná značka na
odpoveď. Dotazy nepodpísané nebudú

vybavené.

Daň rentovú z úrokov platí banka zo

svojho.
Preto je uloženie vždy výhodnejšie,

ako na vkladnú knižku alebo účet. kde
túto daň nesie ukladateľ. = Dr. Vollmann: „Potratáŕství jako

lidová nemoc”. Nebezpečie, príčiny a po
tláčanie. Preložila dr. Jaromíra Húttlo
vá. Vyšlo ako 29. sväzok -Kníh k ozdra
veniu ľudstva nákladom B. Kočího v
Prahe I., Masarykovo nábrežie 14. Cena
Kčs 8. Toto dielo veľmi časové a nalie
havé, nie je len spiskom lekárskym. Rieši
bystrým spôsobom aj otázky sociálne,
hospodárske, národné a eugenické. Je
výstrahou i svedomím dnešnej ľahkováž
nej dobe, pohrávajúcej si nezodpovedne
s najvážnejšími tajomstvami života a
zasahujúcej svojvoľne do zákonitosti
prezreteľnej prírody. Treba sa zamyslieť
nad faktom a údajom, ktoré uvádza a
kritizuje toto dielo, písané so zreteľa
ušľachtilé ľudského, a treba dôrazne
prisvedčiť tvrdým dôvodom, vychádzajú
cim z hlbokého štúdia človeka i spoloč
nosti, ktoré tuná autor -podáva. Knižka
je dôležitá nielen pre sociologov, národ
ných hospodárov a lekárov, ale menovite
pre široké ľudové vrstvy, ktoré by si
malý dôkladne povšimnúť všetkých jej
kapitol, aby poznaly nebezpečia, veľké a
bezprostredne blízké, ktoré hrozia budú
cim generáciám národa a spoločnosti.

„J. P, 70.” Odpredávate!’ nemovitosti
je povinný vydať kupiteľovi listinu, spô
sobilú ku vkladu vlastníckeho práva, vo
Vašom prípade teda riadne podpísanú
kúpnopredajnú smluvu spravidla až po
zaplatení dojednanej kúpnej ceny. Keď
teda kupiteľ už dva roky pozemok použí
va a dosiaľ kúpnu cenu nezaplatil, môžte
právom od neho sa domáhať nielen okam
žitého zaplatenia istiny, ale aj na ňu pri
padajúcich úrokov, dajúc mu súčasne k
dispozícii riadne vyhotovenú a podpísanú
kúpnopredajnú -smluvu.

Záložné úpisy Hypotečnej banky Če
skej, ústavu so šesťdesiatročnou -skúse
nosťou, získaly takej dôvery v širokých
kruhoch verejnosti, že zo všetkých uklá
dacíoh, cemiých papierov vykazujú na
burze najstálejší a najvyšší kurz. Behom
svetovej vojny boly prijímané v neutrál
nej cudzine na miesto zlatého platidla,
čo je zaiste najlepším uznaním.

Záložné úpisy -sú teda uznané najbez
pečnejším ukládacím papierom, zúroko
vanie a -splatenie ich je zaručené:

hypotekárnymi pohľadávkami banky,
vtelenými len na prvé miesto, umorova
-cími fondami, zvláštnym fondom pre za
istenie práv majiteľov záložných úpisov
a celým majetkom banky.

Za všetky záväzky banky ručí podľa §
3. stanov Česká krajina a u slovenských
záložných úpisov dľa zákona zo dňa 11.
júla 1922, č. 238. Sb. zák. a nar., daná je
podporná záruka československého štátu.

V smysle toho istého zákona požívajú
záložné úpisy sirotskej istoty a hodia sa
teda zvlášte k -ukládaniu sirotských peňa
zí, verejných fondov a majetku verejných
ústavov.

„Zvedavý ž.” Vaša svokruša má len
právo používania bytu a preto nemôže
vydávať byt do používania ďalším oso
bám, nakoľko takéto právo čo osobná
služobnosť je neprenositeľné, ale majiteľ
práva môže ho výlučne len pre svoju
osobu používať. Malo by teda zakročenie
u súdu nádeju na úspech.

„Heslo”. Potomci poručiteľovi majú
záko-míý dedický nárok na rovnakú čiast
ku pozostalosti, pri čom treba dať v del
bu a pripočítať k pozostalosti všetko, čo
dostali ešte za života poručiteľovho. Keď
teda táto zásada nebude porušená, môže
te v spomenutom smysle Váš -majetok
medzi Vaše deti rozdeliť.

Tieto záložné úpisy vydávané -sú -v ku
soch po 100, 200, 1-000, 2000, 10.000 a
20.000 Kčs s polročnými kupónmi, splat
nými 1. marca a 1. septembra, alebo 1.
júna a 1. decembra.

= Čísla 30.—32. bibliograficko-vzdelá
vacieho vestníka „Literatúra”, venované
je pôvodnej českej zábavnej literatúre.
Na 104 stranách veľkého formátu priná
ša okolo 5000 kníh všetkých českých spi
sovateľov. Túto publikáciu, ktorá priná
ša i mnoho zaujímavých literárnych
článkov, pošle záujemcom zdarma Zeme
delské kníhkupectvo A. Neubert v Prahe,
Hybemská 12. Žiadajte však výslovne č.
30.—32. „Literatúry”.

„Brčík”. -Súsed nemá zásadne žiadneho
práva k tomu, aby viedol odkvap so -svo
jej budovy na Váš pozemok, leda žeby
mal k Vášmu pozemku t. zv. právo slu
žobnosti odkvapu. Keď tejto okolnosti
niet, môžete mu zakázať vedenie odkva
povej vody na Váš pozemok, lebo v opač
nom páde mohol by si Váš -súsed získať
behom rokov riadne služobnostné právo.

Uvedené záložné úpisy sú splatné naj
neskôr v 45 rokoch a v prípade slosova
nia, ktoré je vždy dva razy ročne: 2. ja
nuára a 1. júla, vyplatia sa -v úplnej me
novitej hodnote.

Úroky sa vyplácajú už 4 dni pred
splatnosťou bez všetkých srážok u po
kladníc Hypotečnej banky českej v Pra
he, v Bratislave, v Košiciach a u všet
kých peňažných ústavov v republike.

Záložné úpisy možno kúpiť u Hypoteč
nej banky českej, filiálky v Bratislave,
u expozitúry v Košiciach, u centrály v
Prahe a prostredníctvom všetkých vý
značnejších peňažných ústavov a ban
károv.

= Honoré de Balzac: „Žertovné povíd
ky”. Diel H. preložil D. M. Vyšlo ako 72.
sväzok „Nejlacinéjší české knihovny”
nákladom B. Kočího v Prahe I., Masary
kovo nábrežie 14. Cena Kčs 5.40 výtisku
brožovaného a Kčs 9.40 výt. viazaného.

„Zvedavý A. S.” Vaša manželka i jej
sestra môžu žiadať o uvoľnenie ich si
rotských peňazí u poručenského úradu I.
stolice, nachádzajúceho sa v sídle býva
lej sirotčej vrchnosti. Proti prípadnému
odmietajúcemu výroku možno si -sťažovať
u nadriadených úradov.

„Nevinná X.” Keď môžete svedkami
riadne dokázať, že poranenie súsedovho
dieťaťa nebolo spôsobené Vašou krávou,
ani dákou inou okolnosťou, za ktorú by

= T. Hrubý: „V soumraku lidstva”.
Román budúcnosti. Sošiť 25 až 34. Ce
na sošita Kčs 1.80. Vydáva nakladateľ
stvo B. Koči, Praha I., Masarykovo
nábr. 14.

Hypotečná banka česká prijíma zálož
né úpisy za najvýhodnejších podmienok

JUBILEJNÁ SLÁVNOSŤ V HANISKE.

Ä® možno nnliepii®
uBožiť peniaze?

PRÁVNY RADCA

LITERATÚRA



Fín Haluška cestuje vzlietal.
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118. „Pang!” reťaz sa roztrhla, pán Ha- 119. Keď pán Haluška hasičom poďako- 120. Na lúke sa však pásol býk, ktorému
luška z,robil najkrajší akrobatický pre- va*

? a šľachetnú pomoc v jeho nehode, sa táto návšteva nepáčila, lebo so sklo
,, ,

leteli rýchle ďalej k domovu! Ale čo- nenými rohami a gúľajúc očami sa pomet a ťazka guia spadla ... a pravé ha- skoro pocítili v žalúdku podozrelú prázd- nich rozohnal. „Tak musíme pristáť na
sičskému náčelníkovi na hlavu. A bolo ao* u ’ Prejavujúcu sa občasným vrčaním, streche!” riekol pán Haluška, pri čom ši-

Preto sa rozhodli tuná pristáť, v majeri kovnou manipuláciou kormidlom, dostal
po jeho krásnej prilbici! azda dostanú pohár mlieka. skutočne „Pegasa” na strechu stavania.po jeho krásnej prilbici!

= Z príležitosti 10. výročia nášho
oslobodenia pristupuje Topičovo nakla
dateľstvo k sošitovému vydaniu gran
diozného bohato ilustrovaného diela
(4° form) „Vzkríšení samostatnosti če
skoslovenské” z pera známeho spisovateľa J. O. Novotného, povolaného znalca
všetkých literatúr, zaoberajúce sa naším
odbojom zahraničným i domácim. Dielo
písané prístupným, kronikárskym slohom
bude obsahovať celú válečnú históriu do
ma i za hranicami, pokiaľ súvisí s naším
odbojom; bude to politický úplne ne
stranná história nášho oslobodenia od
sarajevského atentátu 28. júna 1914 až
do . návratu prezidenta T. G. Masaryka
do vlasti 20. decembra 1918. Dielo bude
bohato sprevádzané obrazmi, prinesie
početné, dosiaľ úplne neznáme válečné
snímky fotografické, plány a mapy
bojišťa. Sošit po Kčs 4.50. Na 5 sošitov
predplácajte Kčs 23, na 10 sošitov Kčs
46 i s poštovým. Dodá každý kníhkupec
alebo nakladateľstvo P. Topič, Praha L,
Národná tr. 11.

„Pozrite, pán domový, steny na mojom
byte sú tak mokré, že z nich voda pria
mo tečie”.

Po výbornej večeri mladý pán smelo
popýta dcérku za ženu. Dali mu ju vďač
ne. Mladík je blažený a žartuje s malým
švagríkom: „No, synku, vieš čo ? Vezmem
ti sestričku. Nehneváš sa?”

„Čo? Vám po stene aj voda tečie? To
som ani nevedel. To budete mať dobrú
vodu na pitie, preto mi na budúce platíte
o MO Kčs viac”. A. P,

Chlapček odvetí: „Ja nie! Však sme
vám zato dali večeru”.

„Mama, ešte som ti ani nepovedal, akú
ohromnú prácu som za teba spravil”,
chváli sa malý Jožko.

„Čože?” spytuje isa ho mama.
„Vytrhal som všetky listy z kalendára,ktoré ty každý deň vytrhávaš, aby si na

budúce nemala toľko roboty s tým”. A. P.

Lekár k chorému chlapcovi: „No, ukáž
mi jazyk, synček!”

Chlapec: „Neukážem!”
Lekár: „A prečo?”
Chlapec: ,yPreto, lebo aj včera som

ukázal jazyk pánu učiteľovi... a ... ešte
ma i dnes chrbát od toho bolí”. A. P.

Istá staršia dáma rozprávala v spoloč
nosti o smrti svojej matky. Jedna prí
tomná sa ozve:

„Dávno už zomrela vaša milá mama?”
„Už je tomu tridsať rokov”, odvetí tá

zaná, ale — spamätajúc sa — rýchlo do
dala: „ale ja som sa len oveľa neskoršie
žatým narodila”.

Nechcela, aby ju považovali za tak
starú. A. P.

J. P., Harvelka. Nohavice si pýtajte
od firmy, ktorá to oznamuje vo svojom
inzeráte a nie od nás.

B. G., Veľ. Oblokovce. Jedno za dru
hým príde.

P. M., Bŕeclava. Vašu záležitosť vyba
ví administrácia.

Učiteľ: „Povedz mi, synku, koľko je
20 a 8!”

žiak: „Dvadsať a osem je tridsaťdva”.
Učiteľ; „Tridsaťdva? A to si sa od

koho naučií?”
V spoločnosti divadelných hercov bola

reč o láske herečiek. Jedon z nich žartov
ne hovorí: „Ja viem, kto už každej here
čke u nás milostné slová šepkal”.

Každá sa ohradzovala: „Mne veru
nikto!”

žiak: „Od otecka”.
Učiteľ: „A čím je tvoj otec?”
žiak: „Kelner u »Jeleňa«”. A. P.

objednávali čitatelia tohoto časopisu tkáčske
výrobky z mojej tkalcovnc v Náchodc a z
môjho filiálneho závodu v Chroustoviciach.
Po vojne podarilo sa mi vybudovať v hlav
nom meste republiky taký závod, že môžem
každému zákažníkovi poslúžiť tovarom naj
lepšej jakosti za ceny najlacnejšie. Nemeš
kajte preto a objednajte hnecf pre seba a

svoje deti od chvalne známej firmy

„Aj vám, všetkým, ba ešte ste tie mi
lostné slovká i opakovaly”.

„Kto to bol?” zaujímajú sa druhí.
„Divadelný šepkár to bol”, odvetil

figliar. A. P.

Hosť: „Pán hostinský, táto teľacina jecelkom zlá. Ani je nie taká čerstvá, ako
tá, čo som tuná pred týždňom jedol”.

Hostinský: „Ako môžete také povedať,
pane! Však je to z tej istej!” A. P.

ALOJZ STODOLA, lexlilný podnik.

Praka-VMrady, Londýnska č. 14
1 balík 30 m krásnych látok a 12 vreckoviek
za Kčs 170'—, Každý balík obsahuje 6 m látky
na mužské šaty do štrapácie, 6 m módneho
barchetu na šaty, 6 m silnej módnej látky
na dámske pracie šaty, 6 m flanelu alebo
zefíru na košele, 6 m plátna alebo kanafasu.
Celkom 30 m látky a 12 vreckoviekJen za
Kčs 170'— dobierkou vyplatené. — Ďalej 3
m súkna 140 cm šírky na úplné pánske šaty
na sviatok, celé 3 m len za Kčs 80*— až 90‘—.

Synček: „Otecko, pán učiteľ povedal,
že je hodvábnik morušový užitočné zvie
ra. Pravda je to?”

Otec: „Hlúposť! Ba naopak, je to veľ
mi škodlivé zviera. — účty šiat tvojichsestár vždy len hodvábnik zapríčinil.”

„Ale, povedzte mi, strýčko, netrápivás svedomie, keď tak neskoro prídete z
krčmy domov?”

„Svedomie ma netrápi, ale moja stará
vždy”, odvetí skrúšeným hlasom strýko.

A. P. A. P.

VESELÁ CHVÍĽKA

Voda na pitie. Tie deti.

Práca.Bál sa.

Zradila sa.

LISTÁREŇ

Pozná ho.

Figliar.

Pred svetovou vojnou

Z tej istej (preriekol sa).

Tak je.
Trápenie.



„Nie, nie! Moje miesto je tu s mučeníkmi! Daj i

mne mučenícky veniec! Prečo ma obchádzaš? Prečo
urážaš ? Daj i mne palmu mučeníckej slávy, akú dru
hým rád rozdávaš!”

„Choď preč, choď !” povedal Ivan s vzrastajúcim
hnevom.

„Neodídem!” prehovoril tvrdohlavé šialený.. Za

chytil sa konského postroja, ale čoskoro sa zrazu
rozosmial a začal prstom ukazovať na Ivana: „Podí
vajte sa! Podívajte!” povedal, „čo to má na čele? Čo to
máš na čele Ivaško? Narástly ti kozie rohy. I tvoja
hlava sa zmenila v psiu!”

Vtedy na znak Ivanov pisár obrátil sa k ostat
ným odsúdeným a prečítal im obžalobu zo sprisaha
nia proti gosudarovi, zo zámeru vydať Novgorod a
Pskov litovskému kráľovi i zo zločinného styku s tu
reckým sultánom.

Chystali sa ich odviesť — niektorých ku kotlom,
iných k šibeniciam, alebo aj k iným popravným ná
strojom.

Oči Ivanove zahorely.
„Preč, blázne!” zakričal a vytrhol kopiju z rúk

najbližšieho opričníka a rozohnal sa s ňou na blázna.Ľud začal sa hlasité modliť:
„Hospodine! Hospodine!” rozliehalo sa po ná

mestí, „smiluj sa nad nimi, Pane! Prijmi rýchle ich
duše!”

Krik rozhorčenia rozľahol sa v ľude.
„Nedotýkaj sa ho!” bolo počuť v národe, „nedo

týkaj sa šialeného. Naše hlavy sú v tvojej moci, ale
blázna sa nedotýkaj!”„Modlite sa za nás, spravodliví! Mučeníci!” kri

čali niektorí z ľudu. „(Spomeňte si na nás, až prídete
do cárstva Božieho!”

A šialený sa ďalej usmieval polodetsky, polo
bezumne.

Opričníci, aby prehlušili tieto slová, začali hro
movým hlasom vykrikovať:

„Prebodni ma, cár Saul!” hovoril odhrňujúc si
kríže, ktoré visely na prsiach: „bodni sem, tu do sa
motného srdca! Čím som horší od tých spravodlivých?

Pošli i mňa do cárstva nebeského, či závidíš nám, že
nebol by si tam s nami, cár Saul, cár Herodes, cár
pekelný?”

„Hor’ sa, hor’! Nech zhynú nepriatelia gosu
dara!”

Ale v tom okamihu sa zástup zavlni], všetky
hlavy obrátily sa v jeden smer a bolo počuť výkriky :

Kopia sa zachvela v rukách Ivana. Len jediný
ešte okamih a bola by sa vbodla do pŕs šialeného, ale
nový krik ľudu ju zadržal vo vzduchu. Cár sa s veľkou
námahou ovládol, zlomil svoju vôľu, ale búrka musela
sa vybiť.

„šialený ide! Podívajte sa, podívajteže sa! Blá
zon ide!”

A opravdu na konci námestia zjavil sa človek asi
štyridsaťročný, s riedkou hriadkou, bledý, bosý, len
v plátenej košeli. Tvár jeho bola neobyčajne mierna
a na ústach ihral mu podivný, detský, dobrodušný
úsmev.

S penou na ústach a s iskriacimi sa očami, s po
zdvihnutou kopijou, stisol koňa a vrhol sa skokom do
zástupu odsúdených. Bolo to tak prudké, že iskry vy
strekly zpod konských podkov a prebodnul prvého,
ktorý sa mu nadabil do cesty.

Zjav toho človeka uprostred toľkých tvárí ja
viacich hrúzu, strach alebo zverskosť, ostro sa od nich
odrážal a mocne na všetkých účinkoval. Námestie
ztíchlo, popravy sa zastavily.

Zakiaľ sa bol on vrátil na svoje predošlé miesto,
skloniac okrvavenú kopiju, opričníkom sa už podarilo
zahnať šialeného.Všetci dobre poznali šialenca, ale ešte nikdy

nikto nevidel taký výraz na jeho tvári, ako dnes. Pro
ti zvyku preskakoval občas kŕč tými usmievajúcimi
sa ústami: ako by s miernosťou zápasil akýsi druhý,
nezvyklý cit.

Ivan kývol rukou a kati pristúpili k práci.
Na bledej tvári Ivana sa objavil rumenec; jeho oči

sa rozšlrily, zväčšily a na čele vyvrely a nabehly mu
modré žily a nozdry sa mu rozšírily — — —

Naklonený do predu, zvoniac púťami a železnými
krížikmi, ktorými bol celý ovešaný, predieral sa šia
lený rozstupuj úcim sa' národom a šiel priamo k
cárovi. Keď konečne nasýtený vraždením, obrátil koňa a

obišiel námestie, vzdialil sa, sám postriekaný krvou,
v sprievode opričníkov, obklopený svojim okrvave
ným plukom. Vrany, sediace dotiaľ na chrámových
krížoch a na hrebeňoch striech, zamávaly jedna po
druhej krýdlami a začaly sa spúšťať na hromady zmu
čených údov a na mŕtvoly, visiace na šibeniciach — —

„Ivaško, Ivaško!” kričal z ďaleka, hrabal sa v
drevených ružencoch a usmieval sa, „Ivaško, nuž a na
mňa si zabudol?”

Keď ho Ivan zazrel, chcel obrátiť koňa a podísť
na druhú stranu, ale šialený už stál vedľa neho.

„Podívaj sa na šialeného!” pokračoval ten a chy
tal za úzdu cárskeho koňa, „prečo nerozkážeš popra
viť aj blázna? čím je Vaška horší od ostatných?”

Boris Godunov nebol toho dňa medzi tými, ktorí
prišli s Ivanom. Ešte deň predtým ponúkol sa, že vy
prevadí litevských poslov.

„Pán Boh s tebou!” odpovedal cár a vybral hrsť
zlatých peňazí z ozdobného mešteka, ktorý mu visel
na zlatenej retiazke u pásu. „Na, Vasja, choď pomo
dli sa aj za mňa!”

Druhého dňa po poprave bolo námestie očistené
a mrtvé telá posvážané a pohádzané do kremlovskej
priekopy. Tam moskovskí mešťania vystavili niekoľko
drevených chrámov na kostio.ch a na krvi, ako sa o
tom vyjadrujú drievne letopisy.Šialený nadstavil obe dlane ale hneď ich odtrhol

a peniaze -sa rozsypaly po zemi. Prešlo mnoho rokov; dojem strašnej popravy vy
mizol z pamäti národa; avšak dlho ešte stály pozdĺž
kremlovskej priekopy tie skromné chrámy a tí, ktorí
prišli sa do nich modliť, mohli počúvať panychídu za
pokoj umučených a zabitých z rozkazu cára a velikého
kniežaťa Ivana Vasiljeviča štvrtého.

„Juj, jaj! Páli to!” vykríkol fúkajúc si do dlane a
potriasal prstami vo vzduchu, „prečo si tie peniaze
rozžeravil v ohni? Prečo si ich v pekelnom ohni roz
pálil?”

„Choď preč, Vasja!” opakoval netrpezlivé cár,
„nechaj nás, tu niet pre teba miesta!”

Povesť z časov Ivana Hrozného.

Napísal A. K. Tolstoj. — Preložil K. Podolinský

(Pokračovanie.)

Knieža Strieborný.

(Pokračovanie.)



snaživých, výmluvr.ých, k návšteve
súkromných zákazníkov,

vyplácajúci sa a bez námahy, keď
budú predávať z mojej veľmi obsaž
nej kolekcie dámske a pánske látky,
vlnený tovar, barchety, flanely atď.
Podrobné nabídky si vyprosuje fa
František Schmldt, Krnov č. 414
obchodný dom súknom.

Zdarma do HÄMERLESKU
konca roku bude —

zasielaný odborný,
obrázkový časopis
pre roľníkov, c o

vateľov králikov, t
hvrlinv. holubov.hydiny, holubov.
včiel a milovníkov Greener zátvor Kčs
zahrád, „RÁDCE 870--, lankasterku
ČESKÝ ROĽNÍK“ Greener Kčs 650 --,
v Predmestí pri bez Greeneru Kčs
Pferove. Prihláste 480'—, fiobertku 6
sa o neho. 1702 alebo 9 mm Kčs

Informácie udeľuje ochotne a bez
platneZbytky delénov, krásne, moderné vzorj

Kčs 3.50 za 1 m, 3 až 8 m dlhé. Zbytkj
na váhu Kč 35.—, zbytky zimných látoí
Kčs 4.—, 20 m tlače, krepu, delénu, ze
fíru, batistu, perlovky, šifonov Ka
76.—, 30 m Kčs 130.—, 20 m košeľovýcl

výborný druh Kčs 100.—, flane
lov Kčs 80.—, šatových zefírov Ka
HO.—, 30 m 150.—, delénov Kčs 76.—
20 m kanafasu Kčs 88.—, tlače Kčs 80.—
25 m zbytkov z delénov, tlače, flanelov
šifonov, zefírov, sýpkovín, kanafasu
barchetov, látok s hodvábom Kčs 110.—
alebo 3 m látky na oblek o 10 m zbytkov
za tú istú cenu. Delén na celé šaty Kčs
14.—, košele zefírové Kčs 12.—, 14.—,
žehlená s 2 goliermi Kčs 22.—, Cena bez
konkurencie. Spodky krizetové Kčs 11.—
kalikové Kčs 8.—, s franc. pasom zdo
bené Kčs 18.—, zástery Kčs 7.—, až
Kčs 10.—, blúzy Kčs 15.—, sukne zdo
bené Kčs 16.—, dámske košele Kčs 8.—,
výborná jakosť Kčs 9.—, 10.—, 15.—
kanafas Kčs 4:80, sýpkovina Kčs 6.—,
véba Kčs 2.90, oblek súkenný Kčs 200.—,
cajkový Kčs 60.—, 90.—, 100.—. 150.—,
nohavice cajkové Kčs 18.—, 20.—, 32.—,
strojnícky oblek Kčs 48.—. Výborný
druh jelenice pre ťažko pracujúcich, tak
zvaná Čertova koža, 1 m Kčs 21.—, no
havice Kčs 58—, hotový oblek Kčs
200.—, lacnejší druh Kčs 8.—, nohavice

Kčs 24.—, oblek Kčs 90.—.

110 -—, browning
7.63 Kčs 130--, bi
cykle Kčs 1150'—,
stroje na šitie Kčs
800'—, všetko nové,
pri udaní zamestna
nia a objednávky
vyše Kčs 200"—
predá na splátky a
pošle bez dobierky

na ukážku:
F. Dušek, tová
reň zbraní, Opoč
no pri Náchode 47.
Obrázkové cenníky
za Kčs 3 v znám
kach. Zástupe! sa
prijímajú. 1545

Praha II., Václavské nám. 58.Páni cestujúci
Telefón: 27501.vymluvnía v roľníc

kych kruhoch zná
mi, na províziu sa
prijmú. — Pánovia
z oboru hospodár
skeho majú pred
nosť. Ct. nabídky
pod zn.: Vysoká
provízia do adm.
t. č. 1710

Telegramy: Cunard Praha.

len veľkoplodné!l!
marhule, broskyne, ovocné stromy atď. Všetko v
bezradnej jakosti, z vysokej drsnej polohy ponúka
Balln a Nuhlfček (predtým Sporá)
vetkozávod Kfiatovy na Šumave
Cenníky zdarma. — Len z vysokej a drsnej po
lohy možno očakávať zdar ovocných stromov.

K18 ROČNÉMU VÝROČIU

ČESKOSLOV.REPIRLIKY
Pre celoročnú potrebu a pre mokré počasie do
porúcara každému zaopatriť si so sebou do vrecka

nepremokavú kožnú pláštenku
imitáciu rybacej koža C. O. V., len 150 gr vážiacu
impreg. výborne osvedčenú proti premoknutiu,
pohodlne složiteľná ako zápisná knižočka do vre
cka, so sebou nositeľná, veľmi trvanlivá a pevná.— Výborne sa pre každého hodiace, pre dámy,
pánov (deti) atď., pri dáždi, snehu a výlety, pri
športe v poliach, lesoch. — Reklamná cena so
zvláštnou kapucou i s púzdrom iba Kčs 40*—,
2 kusy Kčs 70*— franco dobierkou zasiela firma

Anton Maršik, export Praha Xtl.
Londýnska ulica číslo 57.

mal by každý Slovák kú
piť si knihu, ktorá najviac
opisuje históriu prevratu
a útisku Slovákov v Ma-
d’arsku. — Táto kniha je;

Fabrické sklady textilného tovaru
výroba bielizne a záster

SLOVENSKA ZEM J. Stránský, Mladá Vožice

Niekoľko okres-
Najlepší nákupný prameň !ných zástupcov

prijme firma Olto
Koreň, Bohot
pri Trenčíne. 1677

1 kg sivého, dobrého polopá
iX*”* raného peria 15, 18 Kčs. polo

biele' o páraného 20, 22 Kčs.
clíS-X bieleho prachového páraného

peria 25, 30. 35 Kčs, lepšia ja*

.M kosí 40’ 50 Kčs, jemného polo-
S Prachového páraného peria ĎO

7o, 80, 90 Kčs. Od 5 kg počína
júc vyplatené. — Hotové periny z hustotkanej sypko
viny, asi 180/120 cm velké, dobre plnené 100, 125, 140,160,
ISO, 210 Kčs. Podušky, asi 80/60 cm veľké, 28, 38, 45,60,
75 Kčs. Zásielky na dobierku, výmena dovolená alebo

peniaze zpäf. 1331

Holandské
hyacisntové

Poštou ' o Kčs 2‘— viac cibul
.
e’ tuli Pánov.

Vydala a rozposiela za í18 ™1307’ íac
.
ety a

vopred poslané peniaze m,e teiaz
,

k jasen
alebo na dobierku firma nemu sadzamu do

stanete na.ilacnej-
JilLllfS KHSTRA,MtkqNc
a naklaúaíel, Košice, Hlavná č. 99. Bohumil Paäŕik

a spol, odborný se-
menársky obchod
Praha 1., Paríž
ska trieda f. 13.

Na ulici.
Obšírny cenník a vzorky zdarma.

Praha°Vinohrady, Americká
s ulica číslo 2S/754, (Cechy).

D a m a : „Prečo plačeš, chlapče?”Chlapec : „Lebo ma vybili”.D á m a
: „A prečo ťa vybili ?”

Chlapec: „Lebo som plakal”.

Žiadajte cenník. —
Telefón číslo 32.636

Do NEW-Y®iMy a
KANADY

Inzercia je
hnacou silon
v obchode!

Výhodná nabídkal!

Lacné české perie

vlastivedný sborník, do
ktorého prispeli svojimi
prácami skoro všetci slo
venskí spisovatelia.Kniha
vyšla vo dvoch dieloch.

I. diel: Časť všeobecná, (sošité)
Kčs 12‘—

II. diel: Jednotlivé župy, (sošité)
Kčs 10 —

Oba diele spolu sošité len Kčs 20'—
V úhľadnej väzbe .... Kčs 30’—

KTORÍBUDÍZiROBOK

NOVÉ OHROMNÉ
ZLACNENIE CIENI

CUNAHD LBNE

HA.UKilo

HUDÚ umov

.Malého oznamovateľa* 1 prijíma
ráčia ’za hotové zaplatenie.

1 slovo v rubrike „Služby a práce“ , * 40 hal
J „ v „ „Kúpa a predaj • . 60 hal
1 .. v „ „Rôzne“ 60 hal
1 v „ „Nabídky k sňatku“ 60 hal
1 ,, v „ „Dopisy“ 60 hal
Inzeráty do „Malého oznamovateľa* 1 prijímaadministrácia ’za hotové zaplatenie.

Odchody expresných lodi
z Cherbourgu a Havru:

Berengaria 20. okt. Carmania 27. okt.
Tuscania 20. okt Auaon a 27. okt.
Alaunia 20. okt. Aquitania 3. nov.
Mauretánia 27. okt Lancastria 3. nov.

Zábavné plavby.



Je Vám zbytočné objednávať
si pôvodné dosky, lebo za Kžs 10*- dodá Vám firma

J. BABE&, knihár, Košice, HEexindrova 12.
celoplátené dosky i s väzbou

• v nasledujúcich veľkostiach a barvách:
veľkosť 21X15 v barve červenej, veľkosť 18X13 v barve zelenej,
veľkosť 19X14 v barve modrej, veľkosť 17X12 v barve oranžovej.
Všetky druhy majú na doskách Irojbarevnú tlaí, na chrbáte peknú
zlatú ozdobu s nápisom knihy. Poštou objednané väzby rýchle vy
bavím, pôšt. hrad! objednávateľ, balenie však nepočítam zvlášť.

Chcete sa zhasiť rheumaftizmu, dny?
Sťahovavé, pichajúce bolesti v údoch a kĺboch, opuchnuté údy, zkrivené ruky a nohy, cu-

BUl kanie, pichanie, sťahovavé bolesti v lôznych častiach tela, ba dokonca slabosť očí sú často
následky rheumatizmu a dny, ktoré musia byť odstránené, lebo ináč choroba pokračuje. HaB

Ponúkam Vám vlád
BB \ Ví4\\Ä///\ liečivú pitnú kúru, ktorou sa rozpúšťa
HH \ 'flfflí mo^ová kyselina a ktorá podporuje vý- / \ x 0 / / \
KÍ \ W/ or n \ mcnu látok a vylučovanie. Nie je to tedy / á \

VJ/ K- v TLj žiadny takzv univerzálny alebo tajomný J 1 y/ A \
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l/Tv—N Každému zadarmo wnA/ f | B
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Bg|| II l Iv Hneď mi napíšte a dostanete z mojich X \ A //H i/ \ ,\ \ skladov, sriadených vo všetkých zemiach, \\
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spätí I l * r úplne zdarma a franko jednu zásielku na \\ III//íl bJJ jL-\ zkúšku i s poučením. — Presvedčíte sa \\
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Dfäes jrdôíežätýdeň^I 4ŠPlzdarma rezdalovaf pi 1®-00® krabKieic p
I \ tEO-CREM-u. “sJB I

Tento ideálny prostriedok k pesteniú
H krásy odstraňuje pehy, vyrážky, pupence, stopy neštovíc, vrásky, záhyby |Pi vrásky pri očiach, červenosť pleti, červenosť nosu, šedú pleť, ako aj všetky |
Síl vady krásy a nečistoty pleti. Pleť stane sa bielou, mäkkou, čistou a kvit- |||

a núcou ako pleť dajakého dieťaťa, takže každá dáma vyzerá o 10 rokov |
mladšia. Tiež Vy dostanete jednu krabičku TEO-CREM-u

úplne zadarmo,
ppj keď nížeuvedenú poukážku hneď dopošlete na adresu: Dr. Miroslav

Kemény, Košice 12/25, poštová schránka 12/25, Slovensko. H
na jednu krabičku TEO-CREM-u zadarmo.

i| PaufcázKa - g
||| Pošlite poukážku ešte teraz, skôr než odložíte noviny, lebo ináč na to za- m
t* bodnete. Tisíce dám chváli TEO-CREM a čo všetci chvalia, bude mať aj
WS pre Vás cenu. Krabica na zkúšku Újsírse zdarma. Sp

stredu v Košiciach. — Redakcia, na ktorú sa majú posielať všetky články
,s s y - h o u 1. č. 3. — A d m i n i s t r á c i a, na ktorú sa má posielať predplatné,
h o ul. č. 3. Predplatné na c e 1 ý r o k s mesačnou knižnou prílohou 20

i, n a š t v r ť roka 5 k o r ú n. S obrázkovou a beletristickou prílohou „VESNA"
k 38 k o r ú n, n a štvrť rok a 9.50 kor ú n. Rukopisy nevraciame a neod
v,' a I d. —Zodpovedný redaktor Vincent N á v a r a. — Tlačou Štátnej kníh
• Používanie novinových známok povolené pod číslom 81.461—IV. b. 24.
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HOMPOLEC. ||| p0 gjjte poukážku ešte teraz, skôr než odložíte noviny, lebo ináč na to za-

Lodeny a módne pánske vlnené látky vše- j||| bodnete. Tisíce dám chváli TEO-CREM a čo všetci chvalia, bude mať aj
tkých druhov lacno dodá a vzorky pošle. hS pre Vás cenu. Krabica na zkúšku sdaFnta.

24145

COSULICH LINE - TERST

„Šinula“ a „Vulgania“
24.000 brutto rejštríkových tún

33.500 konských síl a miesto pre 2280 cestujúcich

Expresné spojenie do Severnej
a Južnej Ameriky.

Informácie zdarma

u generálnej reprezentácie PRAHA II.,

Václavské námestie C. 67-18.

Prvotriedny kresfanský špeciálny závod

Oznaná najlepší a najreelnejšf nákupný prameň

lacného českéhoperia
1 kg nového šedého
polopáraného Kčs
15*— a 18—, polo
bielc prachové Kčs
20*— a 22--, biele,
párané, prachové
Kč 25-—, Z0\—> 35*-
a lepšie Kčs 40’-— a
50—, jemný, biely
pánsky prach Kčs
60'—a 70 —, najjem
nejší sňahobiely po
lo prach KCs 80*— a
90*—. Hotovéveľké

periny z príma sypkoviny, dobre plnený Kčs
100--, 120 1—, 140*-, 160—, 190*— a 200*—,
polštáre Kčs 28*-, 36’—, 45-—, 58‘— a 73*—

na dobierkou.
Nechodiace sa vymením alebo peniaze vrátim.

Obšírny, bohato ilustrovaný cenník zdarma.

H000LF BLAHU!, veľkoobchod

perím, DESEH1GE č. 27. Šumava.

KALENDÁR
SLOVENSKÉHO
ČUDU 1q9qVYJDE NA ROK

Lodeny a módne pánske vlnené látky vše
tkých druhov lacno dodá a vzorky pošle.

„SLOVENSKÝ ĽUD” vychádza každú stredu
a dopisy cieľom uverejnenia: Tordássy-
inzeráty a reklamácie: Tordássy-h
k o r ú n, n a pol roka 10 korún,
(i s knižnou prílohou) na celý rok
kláclame. — Vydavateľ Ján G r u n v.

tlačiarne v Košiciach. —

obrovské prepychové motorové lode


