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Rouseau mal na Tolstého vždy veľký vliv. Vliv tento javil sa v celej

jeho činnosti literárnej, vo výchove svojich detí a v každodennom živote.

Celý čas druhej cesty venoval štúdiumu tomuto, navštevoval školy,
skúmal jednotlivé systémy vyučovania, oboznamoval sa s chýrnymi
pädagogmi na pr. s Diesterwegom, prezeral mimo toho aj árešty atď.
Precestoval skoro celú Európu. Y ten čas napísal známe diela »Tri

sestry«, »Rodinné šťastie«.*)
Roku 18G1 vrátil sa do Ruska. S celou svojou horlivou dušou

venoval sa teraz výchove sedliackych detí. Založil známy časopis peda
gogický »Jasnaja poljana« a obecnú školu na svojom panstve. Škola
táto vzbudila po celom Rusku, ha v celej Európe veľkú sensáciu.

Tolstoj formuloval svoj vyohovateľský programm asi následovne: »Uôiteľ
musí hľadeť zaiuteressovať svojich žiakov, nesmie nikdy neúspech vo

vynauôovauí pripisovať deťom, ale sebe. Deťom sa musí necháť tá
najväčšia voľnosť. Solovjev líči Jasuo-Poljanskú školu takto: »To bola

prvá v pravom smysle slova slobodná škola. Školáci prichádzali a od

chádzali, kedy sa im páčilo, robili iba to, čo sa im ľúbilo, učili sa len
tie predmety a tak ďaleko jak samy za dobré uznali, bez všakového
nútenia, bez najmenšej disciplíny, vyjmúc tú, ktorú si samy želali.
Nesedeli v laviciach, než pomiestily sa kde kam bolo lepšie: jedni
ležali na bruchu, druhí sa rozvalovali na stolici, tretí čupeli kdekoľvek
v kúte u okienka, žiadneho nútenia, žiadnych prikázaní sa nedopustilo.
Úloha učiteľova pozostávala iba v tom, aby interessom samého učenia
doviedol vnímanie a pozornosť školákov sústredňovat a robiť poriadok.
A hla v tejto republike boly prednášky veľmi úsjješné a školáci na
učili sa školu a učenie ľúbiť. Učitelia boli preniknutí tou istotou, neraz

vyslovenou Lvom Nikolajevičom : »každé nútenie, je škodné a ukazuje
na nedostatok samej rnethody a prednášky. O čo menším prinútením
školáci sa učia, tým lepšia je methoda a naopak*. Učitelia v čele s Lvom
Nikolajevičom snažili sa vypracovať, čo možno najlepšiu methodiku pri
najväčšej voľnosti školákov. Škola Jasno-Poljanská zanikla po 3 rokoch,
nie preto žeby nebolo bývalo úspechu, ale preto že nebolo školákov
a pre 150 obyvateľov nevyplatilo sa školu na ďalej vydržovať. So
školou zanikol aj pädagogický žurnál »Jasnaja Poljana«. Idei vychova
teľské ale nezanikly. Západná Európa sa ieh chopila, tak že dnes
veľká čast francúzskych a nemeckých škôl je spravovaná, keď aj nie

úplne tak ako Solovjev líči Tolstojovskú školu, tak aspoň ideelne po
dobne ako táto bola vedená.

'j Slov. Poklady 1891 preložené od J. Škultétyho,



Roku 1862 oženil sa Tolstoj s dcérou Dr. Behrsa, Sofiou Andre
jevnou. Život rodinný, že je u Tolstých veľmi šťastlivý. Žena chápala
jeho svetové náhlady, keď aj nesúhlasí úplne s nimi, a prispôsobila sa

jemu. Život Tolstého, je ten jednoduchého sedliaka, takým spôsobom
žije aj väčšina jeho detí.

* *
*

Koľko niektorý vynikajúci človek pre kultúru istej doby značí,
nemožno urôit iba zo summy spoznaných, poťažne nájdených právd,
než vôbec z účinku a formy týchto právd poťahom na výšku energie,
vytrvalosti a dôslednosti, s ktorou sň od hlásateľa do života uvádzané,
alebo aby sme s Tolstým hovorili: »od výšky praktickej lásky«, od
ktorej všetko závisí.

Sláva Tolstého zakladá sa preto nielen na jeho umeleckej činnosti,
ktorú musíme presne rozlišovať od činnosti takzvanej špekulatívnej,
filosofiokej, než aj v mnohom na láske k ľudu a pojme pravdy, ktorý
je uňho tak vyvinutý, že mu dakedy aj pochybné veci do pera diktuje.
Učenie Tolstého nieje tak veľmi jasné a určité a nezodpovedá v mno

hom logike a dôslednosti ako si to výstrední tolstojisti snáď myslia.
Ovšem, pri štňdiume a posudzovaniu Tolstého musíme byť veľmi opa
trní, už aj preto, že mnohé veci zaobalí raz do formy poetickej, druhý
raz do tak ťažkej prosaiky, tak že je ho ťažko rozumel Ďalej nemožno
o veľkom géniovi, ako je Tolstoj len tak cez pleco hovoriť, ako to

býva v istých časopisoch, i slovenských »módou«. Jestli vôbec dakedy
spisovateľ mal právo požadovať od kritiky, aby bola spravodlivá a

objektívna oproti nemu, tak to môže menovite Tolstoj žiadať, pred
ktorým každý, aj s jeho náhľadmi nesúhlasiaci človek úctu musí mať.

Neidera v nasledujúcich riadkoch sústavne kritisovat učenie Tol

stého, ani jeho umelecké diela, veď necítim v sebe ani to povolanie,
ani potrebnú zralosť pre takú prácu — načrtam len daktoré myšlienky,
ktoré som si pri štúdiume jeho diel bol utvoril.

Veľká chyba u všetkých veľkých mužoch bola, je, a akiste aj
bude tá, že nie sú vstave častokráť byť nestrannými, že si zaľúbia da

jakú ideu, ktorá sa im zdá správnou a pre túto ideu sa stávajú stran

níckymi. Veľký umelec vie aj tú najslabšiu ideu priformiť tak, že sa

nám zdá na prvý pohľad správnou a svätou. Vývin, kultúra, sústava
človečenstva neznamená v krátkosti nič inšie iba summu všetkých vli
vov psychologických, ethických, náboženských, historických, sociologi
ckých atď. Istý druh našich pochopov je odvislý od hore uvedených
faktorov a preto ani skoro nemôžeme byť úplne objektívnymi. Preto
hovoriť, že daktorý stojí, nad kultúrou, že ju nepotrebuje, že je ona



jako taká zlá, to sa mi zdá príkrym, výstredným. Tolstoj zavrhuje našu

kultúru, ktorú menuje pseudokultňrou, na celej čiare a hlása novú
kultúru zo starých časov, ktorú ani my ani on náležité nezná. A práve
táto kultúra, keď aj v mnohom hnilá, všetky tie summandy tohoto
kollektívneho výrazu, spravily Tolstého tým, čím je. Veď ony vštepily
mu ten altruismus, tú humánosť a lásku k biednemu ľudu, ony vyvi
nuly ovšem s pomocou jeho intellektu jeho ethieké názory; práve tá
história, ktorú zavrhuje, oboznámila ho s Kristom atď., ovšem on snáď

myslí žeby bol tým istým, aspoň čo sa týka duševne-mravnčho stavu,
keď by sa bol narodil z matky afrikánky. Že by ľudský intellekt do

viedol bez istej výchovy utvoriť si také správne pochopy, ako vycho
vaný, vypestovaný, o tom pochybujem, ale odhliadnuc od tohoto, fak
túra je, že náš intellekt je odvyslý od zovňajšku, od oblasti: túto
pravdu nezmenia ani jedna — ani desať výnimok. Preto má kultúrna
výška štátu, na duševný stav podrostu veľký, keď aj nie rozhodujúci
vliv a štát môže, súc v dobrých rukách mnoho robiť pre blaho ľudu.
Preto ale, že dnes tá naša kultúra ešte je len v zárodku, že je málo

vyvinutá a že preto aj ten štát akosi nepravidelne pracuje, a že tá
moderná veda je ešte taká chudera, žc sa jej nemožno pýtať také veci
ako sa pýtaval Tolstoj; to všetko ešte nezapríčiňuje oprávnenosť za

vrhovania kultúry. Negovat po Tolstojovsky, znamená negovať vývin,
evolúciu, lebo my dnes neznáme druhú ako tú, ktorú sme zdedili a
ktorá sa tvorila cez tisícročia. Ďalej neukázal nám Tolstoj, ani tí druhí

myslitelia tohoto oboru, jestli je tá druhá kultúra možná a jestli tá
bude neodvislá od tradície a slabých stránok našej ľudskosti. Všetko
to želanie po láske a pravde je veľmi pekné, vinie práve tú gloriolu
okolo Tolstého, ale to je ideál iba theoretický, ktorý sa môže v praxi
prevádzať len od Tolstého snáď úplne, alebo ľudí podobnej duševnej,
štruktúry. Tá nová kultúra by sa mohla, dľa mojej mienky iba na
základoch starej vystaviť. Prečo ale potom túto rúcať, veď Tolstoj sám

uznáva, ovšem nepriamo dobré stránky tejto starej kultúry, prečo nie
reformovať a obnovovať? Učenie Tolstého prichádza mi byť podobným
istým theoriam socialistov. S akou autoritou a určitosťou hovorili Saint-
Simonisti, Marx, Louis Blanc atď. každý pre seba, o tej budúcej slo

bodnej ére, keď — »sa každému dostane dľa potreby, a každý dľa

svojich síl bude museť pracovať*. — S akou radosťou hovorili o tom
»Zukunftstaate« a s akou presnosťou vývodili, že len s revolúciou
možno tento »Zukunftstaat« dosiahnuť. Dnes sme o 50 rokov starší a

vidíme, že theorie tieto sú od samých socialistov dávno už pochované.
Práve ako u socialistov, odhliadnuc úplne od jednotlivých druhov anar

chismu, tak aj u Tolstého tá budúca kultúra, ten »Zukunftstaat«, bez



štátu, bez vrchnosti, keď každý bude jednať len día svojej vôle a dla
svojho dobrého zdania, keď sa človečenstvo nebude brániť zlu zlým,
keď sa budú všetci milovať atď., je velmi nejasná a neurčitá a preto
nemôžeme si žiaden konkrétny pochop o nej urobiť.

Človečenstvo musí hľadať tú pôvodnú formu žitia; s druhými
slovami: musí žiť prostejšie, jednoduohejšie, lepšie, — vraví Tolstoj. Máme
ale garanciu v ruke, že človečenstvo v pôvodnom stave, ale povedzme
len v prvých kresťanských dobách bolo lepšie ako teraz? Kto nám to
môže dokázať? História nám nič menej ako toto dosvedčuje. Hľa,
formy a spôsoby žitia boly jednoduohejšie, prostejšie ako teraz, žeby
ale v celku život vtedajší bol býval lepším, svätejším, žeby blahobyt
vtedajší bol býval príjemnejším, to nemôže nik dokázať. To zlo sa
v podstate asi tak prevádzalo, ako teraz. Tie temné stránky nášho

terajšieho života sň blizko nás, preto sa nám zdajú o mnoho horšími ako
tie ďaleké, v minulosti zašlé.

V tom je asi Tolstoj stejný s modernou massou, v ignorovaní
a neuznávaní histórie a historického smyslu. Len že východisko
u tamtej je špinavý materialismus, neznajúci žiadnu vlasť, žiaden domov,
žiadne povesti, bájky, žiadne anekdoty a legendy nám tak milé, u Tol
stého prílišné generalisovanie, tak, že keby posudzovali sme ho dakedy
dla jeho slov a nie dla skutkov, bol by on nie dobrým Rusom, než
Boh vie jakým Nitzscheovským nadčlovekom. Ubi bene, ibi patria
dominuje so stanoviska plného brucha a vrecka takmer všade u tak

zvanej modernej spoločnosti. My Slováci vieme najlepšie v čom sa

javí, tento nehistorioký smysel na príklad u nás — v odnárodňovaní
a v umelom fíakovaní na historických pravdách. Tam nežili Slováci
— nie — to je od pravekov maďarské — ! ? A privandrovaný žid

dohromady s tou druhou massou verí tomuto, veď oni nemajú histo
rického smyslu, veď oni vedia práve toľko z maďarskej histórie, čo zo

slovenskej — a keď to potom spletú — nie je div. Tu nesmieme spliesť
históriu, so stanoviska vedeckého, s historickým smyslom, ako menujem
ten istý cit, tú istú lásku k minulosti našich predkov, našej domoviny,
lásku k tým bajkám, povestiam, legendám atď. a ktorá sa v ľude
našom javí tak silne — veď celý jeho konservatismus zakladá sa tak
mer na láske k jednoduchému slovenskému sivotu. História, ktorú Tol

stoj neuznáva, alebo jej väčšieho významu neprivlastňuje, je tá najsil
nejšia osnova patriotismu a samostatného povedomia občana, mala by
sa intensívnejšie pestovať nielen už v detskom veku, než aj neskorej
u odrastlých. Tolstoj neuznáva históriu, ale práve s tohoto dôvodu,
lebo pestuje vraj nejednakň lásku k ľudu. História odchováva človeka,
ktorý svoju domovinu, svoju matku, svoje deti, svojich priateľov a pri-



buzných, svojich rodákov viac miluje ako tých druhých, cudzích. Histo
rické smýšíanie je zakladateľom patriotismu a patriotismus zdá sa Tol
stému škodlivým. »Patriotismus, je mysticismus. Náboženský mysticis
mus bol v minulosti silný, a teraz je hlavne patriotismus (patriotis
tický mysticismus) silným, s ním treba sa boriť«.

»Yo Francúzsku patriotismus robí, že vládne bouržoasia; v Ne

mecku, že je polovica mládeže vojakmi; u nás v Uhorsku, že 7 millio
nov Maďarov potlačuje 10 millionov Slovanov, Rumunov a Nemcov. *)

»Dakedy počuje človek v celkom presnej forme, vyrieknutý úsudok.
Jeden môj priateľ povedal: »Tie prostriedky, ktoré francúzska vláda

používa proti anarohismu, ukazujú, že proti nemu niet pomoci, že je
primooný. S liberalismu spňštajň len, aby si kožu ochránili. Jediný
liek je krestanstvo«.

Dobre, jediný liek je kresťanstvo. Súhlasím, — len či patrio
tismus protirečí kresťanstvu ? Môže ten patriotismus zato, že ho
istí ľudia zneužívajú? Môže kresťanstvo zato, že robili v stredoveku
a čiastočne aj dnes z neho, čo chceli, že pomenovali kresťanstvom dačo,
čo bolo práve opak. Môže kresťanstvo zato, že ľudí trisnili a pálili
v mene kresťanstva ? Môže kresťanstvo zato, že v jeho mene nekre

sťanský smýšľajúoi, na pápežskom prestole sediaci ľudia viedli križácke

vojny ?

A vzdor všetkému, idea kresťanskej lásky zvíťazila a tak aj opra
vdový patriotismus zvíťazí, poneváô sa neprieči pravému kresťanstvu.
Tu vidíme tú starú chybu, ktorú som už raz bol označil, totiž, že Tol

stoj prílišne generalisuje. Preto, že menom patriotismu Maďari utláčajú
Slovákov a iných, preto že menom patriotismu v Nemecku je mnoho

vojakov atď., preto nemusí byť patriotismus zlý. Postaviac logickú vetu
dľa Tolstého, prídeme naposledy k závierke, že kresťanstvo je tiež dačo

zlého, lebo v jeho mene sa strašné veci ôinily a aj činia. Patriotismus
je dľa mojej skromnej mienky láska k svojeti, láska k matke v širšom
slova smysle. Tým, že milujem Slováka, ako mojho rodáka viac ako
cudzinca, nemusím Maďara nenávideť. Keď dám radšej svojmu bratovi
almužnu ako cudzincovi, tak to nie je hriech, činil by som opačne,
jednal by som oproti svojej prirodzenosti. Nie rozum, ale cit mi šepká,
núti ma, že musím milovať matku, otca, brata, sestru atď. viac ako
cudzinca. V tom ale je dľa Tolstého práve to zlo. My máme milovať

všetkých rovnako. Nerovná láska je fons všetkého zla, poneváô zapríči
ňuje boj medzi jednodtlivcami a jednotlivými skupinami a národami,

*) „SI. Pohí.“ Roč. XV. Str. 1(15. Tieto slová povedal Tolstoj Dušanovi
Makovickému.



„Život je činnosť fysická, podriadená rozumu. Rozum je onen záhon,
ktorému musí byť pre blaho podriadená fysická povaha človeka. Láska
je jediná rozumná, ľudská činnosť“ .... „Len keď by boli India bo

hovia, len vtedy smeli by India milovať vyvolené, len vtedy by bola

prednosť, ktorú dávame jedným pred druhými, skutočnou láskou. Ale
ludia nie su bohovia a nalezajú sa v takom stave, pri ktorom všakovó
živé bytosti žijú na úkor druhých, hltajúc sa navzájom v priamom a
obraznom smysle; človek, ako rozumná bytosť to musí videť a vedet.
Musí vedeť, že každé telesné blaho, dosahuje jedna bytosť na úkor

druhej«. My nesmieme teda v našej láske žiadneho rozdielu robiť, mu

síme rovnako milovať zlodeja a nevinné decko, hubitela nášho a nášho

najlepšieho priateľa, poneváô, kadenáhle milujem nerovnako, ide to na
úkor druhého a zapríčiňuje zlo. i

»Európa kráča po dráhe pokroku a osvety a predsa väčšina Indí

je nešťastná — preto preč s osvetou a pokrokom*. V tom má Tolstoj
pravdu, že isté fásy pokroku a osvety nepokračujú vždy súčasne aj
s polepšením blaha ludu, myslím tuná na velkň massu, žeby ale kul
túra — pokrok a osveta — neboly pre blaho ludské nie urobily, alebo

žeby blahu ludskému priamo škodily, to ovšem musíme popierať. Tol

stoj zavrhuje učenosť, knihtisk, znalosť čítania atď. a predsa on to

bol, ktorý jednoduchý Ind učil čítať, písať a poôtovať, on to bol, ktorý
založil Jasno-ľoljanskú školu, aby učil školákov tomu škodlivému čí
taniu. Že vraj znalosť čítania ničí mravne národ. Tolstoj by potom
musel byť tiež medzi tými ničitelmi, lebo on mnoho a velmi mnoho
kníh napísal, ktoré sa velmi často čítajú a čítať budú. Videli by sme

jasne tie tiene minulosti, museli by sme uznať, že ačpráve sa ludu
dnes dobre nevedie, že sa mu vtedy ešte horšie viedlo. A čo polep
šilo aspoň troška blahobyt ludu? Velkou čiastkou znalosť čítania a

písania, že by ludia prvobytní, kultúrou nenakazení boli šťastlivejší a

lepší ako terajší sedliak čítajúci časopis, majúci aké také známosti a

novodobé zvyky, to je skrátka paradoxom
Kam nás povedie veda, respektíve kultúra, jestli ku dobrému či

zlému, jak ďaleko sa bude človečenstvo vyviňovať po tej novej dráhe,
či dospejeme k tomu blahobytu, ktorý bol tak jasný pred očami velkých
mysliteíov francúzskej revolúcie, to dnes nemožno určiť. To jedno vieme
a to vie aj Tolstoj, že sa tí myslitelia mýlili, predpokladajúc, že veda
z mocní všetko, že veda urobí človečenstvo šťastlivým. My sme tú vieru
ztratili. Ale čo robit? Isť nazpät, dla Tolstého? Zavrhnúť všetko a

začať prostý život sedliacky? Nuž ale môžeme vôbec nazpät, môžeme

prírode nadiktovať, jestli pozostáva prírodný zákon v boji, dajakú druhú
regulu? Je ale zákon prírody morálny? Akiste nie, ale ani zlý nebude.



Práve tak veľký fanatism bol u našich predkov ohľadom pokroku a

zvíťazenia toho »dobra«, jako je dnes u istých ľudí ohľadom sily intel
lektu a vôle. Jak sa mi zdá, my nemôžeme, aô sme tvory rozumné,
s rozumom naším úplne disponoval. Tento rozum je spojený s telom
a toto telo nás hatí v mnohom. U nás niet slobodnej vôle v smysle
Tolstého. Kaše telo nás hatí tak veľmi, že možno skoro hovoril, že

telo a rozum vplívajú na dajaký účinok adäquatne. Mať tak silnú vôlu
ako Tolstoj, je zriedkavosl, jestli je ale možno vychoval človečenstvo
s tak veľkou energiou a vôlou, to my ovšem vedel nemôžeme.

Každý nech pracuje telesne i duševne, nech nežiada úžitok práce
cudzej. A ako si to Tolstoj predstavuje? Bohatí ľudia zrieknu sa svo

jich pozemkov, peniaze nech prestanú, každý nech ide v potu tváry
pracovat na pole, do lesa, nech si sára svoje potrebnosti zhotovuje atď.
»KecT som počal rozdávať peniaze, videl som, že peniaze ako také, nie
že nie sú blahom, než že sú zlom, zbavujúcim človeka hlavného blaha
— práce . . .« a Tolstoj predsa dáva almužnu, predsa pomáha ľudu,
aô vie, že je to zlé. A vzdor tomu má Tolstoj vo všeobecnosti pravdu,
keď hovorí, že peniaze, či subsuramovaná práca, je zlom či lepšie pove
dano, stáva sa dom. Len že toto zlo by zo sveta nezošlo, keď peniaze
zavrhneme, poneváč peniaze ako také nepredstavujú to zlo. To zlo

dnešnej kultúry je kapitalismus, vulgo peniaze.
Lenže tento kapitalismus sa vyvinoval cez storočia a preto ne

možno sa ho tak len cez noc striasť. Tolstojov positívny názor svetový
je zbudovaný na základe subjektívneho soznania o prevrate nášho
žitia. Tolstoj myslí, že jak on, tak že sa môže každý, kadenáhle spoznal
zlo, emancipovať od zdedených a mu vštepovaných názorov a foriem.
Ten pomaly napredujúci, zdĺhavý vývin Tolstoj chce zdolať, či nahradiť
silou rozumu a dobrej vôle.

Popri negácii kultúry, ktorá je dľa Tolstého akýsi výkon zlého
ducha ľudského, nie teda výkon prírody, ktorú ľudská spoločnosť, jestli
nechce aby úplná záhuba ju postihla, zavrhnúť musí, je najobľúbenejšia
idea Tolstého, idea neprotivenia sa zlu zlým, či násilím. Tolstoj sa

vyslovuje na niekoľkých miestach svojich spisov priamo, neprotiviť sa
zlu vôbec. Budem sa pridŕžal ale len hore uvedenej versie. Definíciu
berie v priamom slova smysle, nenecháva žiadnej výnimky ani vtedy
nie, keď naše výkony nemôžeme postaviť pod súd zdravého rozumu,
na pr. pri výkonoch čisto reflektorických. Keď mňa dakto bude zabíjal,
ja nesmiem ublížil svojmu vrahovi, ale trpelive si musím necháť nôž
vraziť do pŕs. Dľa tvrdenia Tolstého, on by sa neprotivil násilím, ani
v tak krajnom prípade, keď by pred jeho očima rezal vrah vraj jeho



vlastné decko a keď by v rozčúlení a strachu pred smrťou dakto
v zápase so zlodejom tohoto ubil, učinil by vraj »velikij griech«.

A čo máme v takom prípade robiť? Predsa každému človekovi
je vrodzená láska k životu, to predsa žiadon psychológ nemôže zapierať,
pred smrtou sa bojí každý, buď to už pred smrťou ako takou, alebo
aspoň pred bolasťami, ktoré vidí takmer stelesnené pred sebou? Teda
neprotiveť sa zlu násilím, v takom prípade znamená priamo hnať člove
čenstvo do náručia smrti? A bol by toto účel prírody? Prečo nám
táto potom vštepila strach a odpor pred smrťou, prečo nám dala pud
a schopnosť rozmnožovať sa? Tolstoj požaduje od ľudí lásku a táto
láska sa má día našícli pooliopov v tom javiť, že podporujeme vraždu?
A predsa týmto sa podporuje vražda ?! Láska musí byt dla Tolstého
aktívna, keď ale nechám pred raojíma očima zavraždiť moju mať bez
toho, že byoh sa všemožným spôsobom bránil tomu, tak moja láska
oproti mojej matke nie je aktívnou. Tolstoj povedá, že práve, poneváč
miluje, neprotiví sa násilím. Tieto dva pojmy neprotivenie sa zlu a
láska, zdajú sa mi byt v priamej protive. Láska,pozostáva v tom, že
sa snažím bôle blížneho umenšiť, respektíve jeho blahobyt zvýšiť. Láska
pozostáva nielen v odriekaniu sa, lež vôbec v činnosti, keď na to príde
násilnej. To, čo tvrdí Tolstoj žeby on zostal nečinným pri vraždeniu
svojho decka, alebo jak to neprotivenie sa zlu líči v »Hlúpom Janovi«,
to zkrátka neverím. Tu prevládal uňho jeho subjektívny rationalism.

A predsa, ae celková idea neprotiveniu sa zlu je nemožná, je
v nej zárodok veľkej ethickej pravdy Kristovho výroku: »keď ťa udre
dakto na pravé, nadstav mu ešte ľavé líce«. Nie v celkovom neproti
veniu sa zlu, než v čiastočnom je dla mojej mienky tá pravda. »Miluj
blížneho svojho ako seba samého«, veď tento výrok Kristov nám po
vedá — abych sa tak prostonárodne vyslovil, — že máme nielen bli
žného milovať, než aj seba. Tolstojov výrok povedá čiastočne: »Miluj
bližného svojho viac ako seba«. Takto aspoň rozumiem smysel, či

analysm absolútneho neprotivenia sa zlu. Veď, keď sa nechám bezo
všetkého zavraždiť, neznamená to, že ja seba, totiž svoj život menej
milujem ako život vraha? Neznamená to, že seba, svoje deti, rodičov,
alebo s Tolstým hovoriac, bližného, ktorému som snáď vyživovatelom
menej milujem, keď sa bez všetkého protivenia nechám zabiť a keď

tým dodatočne zničím toho bližného ktorého som živil? Tu vidím tú
veľkú priepasť medzi neprotivením sa a láskou.

Tolstoj vysvetluje slová Kristove strannícky. Ethická pravda po
vedá nám: »drž sa stredu, netrať svoje svedomie nikdy a nikde!«
Nezabi človeka, poneváč ťa urazil, nepolám mu ruky, nohy preto, že



ta udrel. Vôbec tvoj boj so sebabližným môže byť v pravom slova

smysle iba v sebeobrane.
Ale Tolstoj vie, či cíti, že neprotivenie sa zlu znamená v prírode

smrť. On ovšem sa smrti nebojí, pre neho to niet nič strašného. Nuž
ale je ten život tak bezúčelný, že ho zavrhujeme, niet na ňom nič

dobrého, máme sa všetci samovrahmi stat? Pessimismus Tolsteho ide
vôbec tak ďaleko, že chce aj iným spôsobom ešte človečenstvo do

hrobu položiť. Podotýkam tuná idee »Kreutzerovej sonáty*. Smyselná
láska je prameň zla, smyselná láska zapríčiňuje všetky druhé, človeka

pustošiace neresti, ergo plodenie je hriech, alebo dfa slov jeho; »nižší

stupeň činnosti telesného človeka*. Dla »Kreutzerovej sonáty* musí
sa vyššia vrstva človečenstva plodenia zriecť. Človek vyššieho vzde
lania nesmie mat deti, ženu, poneváč manželský život je len legaliso
vaná proštitúcia a proštitúcia je nemravnosť, jako vôbec plodenie. Toto

je smrť pre človečenstvo; to akiste nie je vola prírody. Zneužitie sexu
elného pudu je ovšem. proti prírode, príroda sa aj v takom páde pomstí
a keď by sa aj nepomstila, svedomie nám povie, kedy sme spáchali
hriech. Stud veími účinkuje pri pohlavnom obcovaní. Vyvinutý stud
môže človeku plodenie tak zoškliviť, že ho jednoducho zatracuje. Vy
vinutý stud u Tolstého, ale ešte viac jeho prílišný rationalism mu
diktoval »Kreutzerovu sonátu* do pera.

(Pokračovanie).

Koželušstvo. Toto odvetvie priemyslu je na Slovensku dobre
známe už od starodávna a miestami požíva znamenitý chýr. Rozpadáva
sa na výrobu továrničku a remeselnícku.

Slovenské továrne na spracovanie koží v Lipt. Sv. Miku’áši patria
medzi najlepšie v Uhrách a lahko súťažia i so zahraničnými firmami.
Sú to: Prvá severouhorská kožová továreň Kováč a Stodola, Peter
Hubka, Juraj Lacko, Ján Pálka, ďalej v Nemeckej Lupči (lipt. st.)
Ruman a Kalman. Výroba zahrňuje: holienky, kože podšívkovó, na

topánky, ľahké a ťažké kraviny, telaciny brnavé, hladké aj vráskované,
voloviny a bujačiny, podošvy, krpcové, brnavé a dubené tercy atď.
Väčšina výrobkov ide do Rakúska a na Balkán, potom do Nemecka. —

Viac podobných tovární je v rukách židovských.

(Pokračovanie).

Priemysel a obchod v službách národa.



V celku nachodíme 19 tovární na spracovanie koží a síce v Pre
šporskej 2 (Prešporpk), v Nitrianskej 1 (Y. Bošany), v Trenčianskej 1

(Bytča), v Turci 2 (Jahodníky, Sv. Martin), v Liptove 6 (Sv. Mikuláš,
Nem. Ľupôa), v Gemeri 1, v Šariši 1 (Prešov), v Spiši 2 (Levoča,
Matejovce), v Zemplíne 1 (Nové Mesto pod Šiatorom): Liptov stojí
teda na prvom mieste v tomto ohľade medzi stolicami Slovenska, no
i v krajine vôbec nasleduje hneď po Peštianskej (13).

Hlavnými strediskami remeselného koželužstva sú Nitra, (Na Bre

zovej bolo do r. 1873. vyše 300 garbiarov dnes ešte zaoberá sa s koželuž
stvom asi 80 garbiarov, mnohí pracujú pre židov. Väčší remeselníci sú
Štefánik Štefan a Jan, Černý J. Hdskovci, Svatík atď.,) Trenčín, Hont,
Zvolen, a Novohrad.

V koželužstve remeselnom nastal žiaľbohu úpadok. Jednotlivci
majú síce pekné dielne, ale ich výroba je nepatrná a jakosť tovaru nie
zvláštna. Väčšina malých koželuhov bráni sa márne proti konkurencii
tovární a pomaly týmto celkom ustupuje.

Úpadok súvisí s nedostatkom slovenských odborných škôl (niet
ani maďarských!) a s nedostatočným vzdelaním praktickým. Oni totiž

zaostávajú za dobou, neznajú moderných nástrojov a strojov, nie nových
luôebnín. Aby v cene výrobkov mohli súťažiť s továrňami, musia vy
rábať podlejšie kože a následkom skrovnýoh majetkových pomerov ne

môžu nijak napredovať. Niekedy tak hľadaná »rajôovina« (Hajec v trenč.

st.) na príklad, pozbýva už svojho drievejšieho významu. *)

Úpadok dal by sa zadržať len skorou organisáciou. Organisácia
táto vyžadovala by nie len spolčovania sa koželuhov dľa obcí po prí
klade Novo-Mestského (nitr. st.) spoločenstva na zakupovanie koží, ale

nevyhnutné je spojenie sa všetkých koželuhov slovenských, trebárs
továrnikov s remeselníkmi. Sväz tento by ľahko mohol zariadiť kože
lužskú školu, ktorá by vychovávala odborne vzdelaných pracovníkov,
z čoho by obom stránkam len osoh kynul. Škola tá by prirodzene bola
v L. Sv. Mikuláši.

Suroviny, zvlášte pre továrne, dochádzajú nateraz z 2
/s 20 zahra

ničia. Príčinu tej okolnosti treb i. hľadať jednak, že vytučený dobytok
nespotrebuje sa u nás ale vyváža sa a kože tohoto neprichádzajú
nazpät pre vysoké clo, jaké je uvalené na kože polovyrobené. Tiež nie

je bez významu, že pestovatelia dobytku vypaľujú znamenia lichve,
čím sa koža valne poškodí a i mäsiari s nedostatočnou obozretnosťou
zaobchodia s kožami.

*) Raj čo v in a (— v Rajci dorábaný, červený remeň), požívala dobrú povest
aj na anglických trhoch. Richardov „Obzor“ r. 18(13.



Kohišníclvo. Ľud nosiaci huňky a kožuchy prirodzene udržuje
priemysel kožušnícky, ktorý je pekne rozšírený. Poptávka obmedzuje
sa pravda skoro výhradne na lacné kožušiny, teda v prvom rade na
baranie a preto práve menší kožušníci majú význam najviac miestny.
Len dve velké dielne zabývajú sa výrobou tovaru lepšieho a najle
pšieho a to sú široko známe firmy v Lipt. Sv. Mikuláši: Matej Ko

stolný, Peter Holeci a syn. No, i za hraniciami stretávame sa hojne
so sloven. kožušníkmi a síce hlavne v Ruskom Poľsku (Varšava),
v Rusku vôbec, v Paríži, v New-Yorku atcl.

Vinárstvo. Kde sa pre mlieko chová toľko dobytka a kde kože
lužstvo je doma, tam prirodzene musí byť i vinársky priemysel zastú

pený. Strediskom tohoto oboru je Brezová (nitr. st.), kde firmy Sa

muel (lavóra, Martin Bzdôch, St. Poláček, koželužské spoločenstvo,
vedľa dvoch závodov židovských, vyrábajú pratú vlnu, hlavne pre vývoz.

Nevýhoda tohoto priemyslu je, že na našich stranách chová sa
málo dobytka pre vlnu (jemnejšie druhy kôz, oviec), ale najviac len

pre mlieko a mäso.*) Toho následok je, že sa mu poskytuje mnoho

dobrej paše, a čím statok dostáva lepší krm, tým drsnejšiu, hrubšiu
vlnu má.

Súkeníctvo. Na mnohých miestach ľud upotrebuje pri kroji súkno.
Pôvodne užívalo sa k tomu len bieleho, no časom, keď múda zo zá

padnej Európy viac a viac vnikala k nám, i ľud začal nosiť čierne
súkno. Teraz už i sedliactvo siaha po moderných oblekoch, zahadzujúo
starodávne nosenia sa. Postup ten podporovaný je lacnotou moder

ných látok.
Priemysel súkenícky pestovali Slováci od nepamäti. Máme tiež

mnohé pamiatky cechov súkeníckych z minulých storočí. Vyrábali
súkno nie len pre seba, ale vozili ho po celom Uhorsku, ba i za hra
nice. Výteôný tovar dohotovovali už pred stá rokami zvlášte púcho
vskí (trenč. st.) a skalickí súkeníci, ale aj iní.

Y Orave vyrobí sa po domácky súkna asi za 3.500 korún,
v Liptove za 6.000 korún. V Zuháku (trenč. st.) je štátom podporo
vaná dielňa sZubácky dom. priemysel pre výrobu halienovóho súkna«,
kde je riadne zamestnaných 7 delníkov a po domoch pracuje vcelku
asi 90 mužov a 120 žien. Z vyrobeného súkna šijú sa papuče. V Prie
vidzi (nitr. st.) družstvo súkeníkov vyrába halienové súkno a prikry
vadlá vojanské. Ale i v druhých obciach zaoberá sa ľud týmto reme

slom, jednak pre spotrebu doma, jednak pre trhy.

*) Mlieko spotrebuje sa rôznym spôsobom, hlavne na syry. Mäsiari vypekajú
u nás najviac baraniny.



Z tovární na súkno nie je ani jediná v rukách slovenských len

pri Žilinskej (K. Lôw a spol.) je súčastnený slovenský kapitál. To
várne podobné nachodíme v Žiline (trenč. st.), v Banskej Bystrici
(zvol. st.), v Haliči (novohr. st.), a v Prešporku. *) Tieto vyrábajú rôzne
druhy súkna, vlnené prikrývky, pokrovce atcT.

Y Prešporku je tkáčska škola a učebná dielňa.

Plnteníctvo. Podobne jako s výrobou súkna, tak i s tkaním plátna
soznámení boli Slováci už dávno. Spišské a šárišské plátno bolo už
v stredoveku hľadané na trhoch. Priemysel tento kvitol zvlášte v do

bách, keď sa bavlna nespracovávala v takom množstve jako teraz, a
keď luhy naše modraly sa kvietim ľanu a zeleňaly sa vysokými konopy.
Novodobý priemysel továrničky privádza do obchodu vždy viac a viac
lacné plátna z bavlnenej priadze, ktoré lanové, po domácky pripravené
plátna vytláčajú. I pestovanie ľanu a konopí zanedbáva sa, a mnohé

sedliačky pri domácej výrobe plátna užívajú aspoň pre útka kúpenej
priadze bavlnenej. Táto má ovšem tú prednosť, že je stejnomernej
šia, ale zase je slabšia než lanová. Poneváč sa pestuje málo lanu a

konopí, menej sa pradie, a miznú i obľúbené priadky, ktoré taký
veľký význam majú pre podávanie rozprávok a pesničiek s pokole
nia na pokolenie.

Oravských plátenikov iste každý pozná v Uhrách, oni sa stali už

istým typom národním, podobne ako sklári a drotári. Na svojich vozocli
chodia s trhu na trh. Oravčania vyrobia si pláteníctvom okolo 250.0U0
korún ročne. Židovská firma Leivith a Wagner v Námestove má medzi
ľudom do 340 krosán (stavov) a v zime zamestnáva asi 800 pracovníkov.
V lete pravda títo rozídu sa zväčša za poľnou robotou. Pracovníci tí
sú už tak zdokonálení v práci, že i jemnejšie plátna (hustost 70 nití
na centimeter) vstave sú vyhotoviť.

Samostatných plátenikov z povolania je najviac v tých stoliciach,
kde niet pláteníckych tovární. Kde sň továrne, tam obyčajne všetci

pláteníci pracujú pre ne. Tak na prvom mieste sluší menovať stolice:
Nitru, Prešporok, Trenčín a hlavne Oravu.

Továrne na plátno a podobné výrobky nachodíme v Prešporskej
13, Spišskej 12, Oravskej 6, Zvolenskej 4, Liptovskej 3, Novohradskej 3,

Nitrianskej 2, Abaujskej 2, Šáriškej, Hontianskej, Tekovskej a Tren

čianskej po 1. Tieto všetky sň skoro výhradne v rukách židovských.
Farhiarstvo. Doba farbiarstva pomaly dokvitá.' Továrničky vyro

bené kartúny, tlače a nápodobeniny farbiarske vytláčajú drahšie vý
robky farbiarov.

‘j Y Haliči (Gács) a v Prešporku vyrábajú z väčšiny súkna pre vojsko.



Najväčšieho úspechu na našich trhoch dosiahli v obore tom tur
čianski remeselníci. Kecf sedliacka chce dobrú tlač, tak si žiada »šve
hlovskú«. Švehla (z Tur. Sv. Martina) totiž patril k tým najlepším
farbiarom slovenským v druhej polovici posledného storočia, a bol tak
obľúbený, že ľud i po jeho smrti a zániku jeho závodu zachováva mu
meno. Aj v obchodoch kupci vychvaľujú továrničku tlač, že je šve
hlovská. V dobrej povesti sú aj oravskí, zvolenskí, liptovskí a tekovskí

farhiari.
Drevársky priemysel. Tento je na Slovensku o mnoho silnejšie

vyvinutý než v ktorejkoľvek inej časti krajiny, okrem Sedmohradska.

Pripísať to možno jednak hojnosti lesov, jednak zdravosti dreva.
Pár píl, niekoľké rozstrúsené menšie továrne na výrobu dreviec

zápalkových a dielňa na náradie i nábytok v Tur č. Sv. Martine, — to
sú všetky slovenské závody spracujúce drevo. Krém týchto spracujú
drevo: tri továrne na paličky a síce v Zay Uhrovoi (nitr. st.), v No

vom Meste u/ Váhom (nitr. st.). Dol. Vesteuioiach (nitr. st.), továreň
na ozdobný tovar z dreva v Ilave (trené. st.), a Lubine (nitr. st.),
dielne na nábytok zo zohýbaného dreva v Baú. Bystrici, Vel. Uhur
ciach (tekov. st.), vo Zvolene, v Ungváre, Košiciach, továrne na dre
venú vlnu v Hrádku a na Osade (lipt. st.), Popperovský podnik dre

vený v doline Oravy (sídlu Tvrdošín ; píly), továreň na parketty
v Košiciach a mimo to neprehľadná rada väôších-menších píl. Skoro

všetky tieto podniky sú v rukách — židovských!
Dielňu ' a náradie v Turč. Sv. Martine je továreň moderne za

riadená. O dôkladnosti jej výrobkov svedčí už tá okolnosť, že si ve

dela vydobyť nie len hlavné tržiská v Uhrách a susedných zemiach,
ale teraz rozosiela tovar skoro do všetkých krajín Európy, ďalej do

Asie a Ameriky. Vyrába nábytok z ohýbaného dreva, hlavne stoličky.
— Z počiatku neprajné vplýval na ňu nedostatok odborných praco
vných síl, ďalej zasiahnuvšie ju vnútorné nesnádze, ale teraz pokračuje
pekne vpred. — V Prahe má stálu výstavu náradia v »Tržnici*.

No prevažnú časť dreva odvážajú po železniciach a po plťach do

vzdialených krajov, sťa kmeny. Na slovenskej pôde vyrastené jedle,
buky, svrôiuy atď. zotne Slovák za biedny, mozoľný groš, odvezie na

plti a úžitok z daru prírody shrábne kapitalista, prenasledovateľ všet

kého, čo nosí meno slovenské, ktorý na Slovensko ani nenakukne, ale
len zďaleka ťaží z jeho bohatstva: »kazár«. Lebo veď veškerý obchod
z drevom — až na 2—3 výnimky — je v rukách židov. Obchod
s drevom je iste veľmi riskantný, ale to nesmie nás odstrašovať, a mu

síme hľadeť vydobyť i tento pre nás. Ci si dáme všetky hory vyťať,
a zpred nosa stále osoh brať, ktorý príroda nám súdila?



Ale aj v domácom priemysle hrá drevo dôležitý zástoj. Sem ná
leží hlavne rýroba šindlov. Naši sedliaci oddávajú sa radi tejto práci.
Vyrábanie šindlov pekne sorganisoval v Trenčianskej Jakub Neumann
(žid) na Čači, ktorý je sám majiteľom viacerých píl a drevokupec.
V okolí ležiacich obciach v Olešnej, Skalitom, Turzovke, Podvysokej,
Staškove, Rakovej, Svrčinovci, Cernom, Horelici, Oščadnici, obyvatelia
vyrábajú pre neho šindle. V prvých troch dedinách zabýva sa ”/3 oby
vateľstva týmto domácim priemyslom. Len z Cace ročne odváža žele
znica za 360.000 korún šindlov (vyše 500 vagonov), a čo ich ide po
plťách dolu Váhom! No, dreva ubýva rapídne v tomto kúte Slovenska,
jako vôbec všade, kde lesov zmocnili sa prišelci, ktorým ide hlavne
o okamžitý prospech svoj. O budúcnosť kraju sa nestarajú, čo ich po
tom? S plným vreckom nájdu zase inde domov. — Sindliarstvo na
chodíme však i v druhých stoliciach. Pestuje sa ono zvlášte v zime —

a má význam najviac miestny. Výrobca spotrebuje buď sám vypraco
vané šindle, alebo ich predá susedom.

Musíme vážne pomýšľať na rozšírenie drevárskeho priemyslu do
máceho. Tým, čo navštívili Oravský zámok alebo vo Veľkej (spiš. st.)
a prezreli si sbierky tamejšie, iste navždy utkvejú v mysli rezbárske
práce tam uložené, ktoré sú výplodom rúk ľudu. Isteže podobnú hbi
tosť rúk i duše nájdeme i v iných krajoch Slovenska.

Bolo by treba zaviesť na viac miestach výrobu hračiek, — a

sverit ju fantásii a rukám ľudu. Drevených hračiek priváža sa mnoho
do Uhorska, bol by teda ich odbyt zabezpečený. Dreva dobrého je
dost, jesto i súci ľudia, chybí len slovenský podnikateľ. — Možno to
tak zariadiť, že by celé dediny zabývaly sa týmto domácim priemyslom,
a ľudia nemuseli by sa potulovať po šírom svete za kúskom chleba,
kde na nich všade len zkaza cerí zuby. Raz už zavedená táto práca,
prechádzala by s generácie na generáciu za stáleho zdokonalovania. —

Vyrábať by sa malo: malé domčeky, zvieratá, vojaci, salaše, sklepy,
kuchyne, fúriky; záhradnícke náčinia, náradie pre báby, potom rámy,
stoličky (z dreva, kôry a bôk) a pod. Výletné miesta, hostiace ročne
mnoho cudzincov, môžu mat rôzne veci »na pamiatku*, pohľadnice vy
paľované, alebo z kôry atď. Utešené práce dajú sa vyhotoviť z dreva,
maľbou a vypaľovaním (taniere, lopáre, misky, soľničky a iné), j aké
videli na pr. navštevovatelia národopisnej výstavy v Prahe, vystavené
v Priemyslovom paláci.

Nesmiem zabudnúť spomenúť škôl na našich stranách, ktoré majú
pozdvihnúť drevársky priemysel. Sú to: v Zay Uhrovci (nitr. st.) škola

pre drevený priemysel, podobná je spojená s učiteľským ústavom



v Kláštore p. Zniovom (turč. st.), ďalej škole pre výrobu hračiek
detských v Chvojnioi (nitr. st.).

Košikárstvo. Košikársky priemysel domáci, majúci tiež len význam
miestny, stretneme vo väčšej Čiastke Slovenska. Upotrebuje sa k tomu
hlavne štiepaných liesok a vŕby obyčajnej, bo košikárskej vŕby u nás
ľudia neznajú a ju nepestujú. V košíkarstve vyniká Lacková (spiš. st.),
kde sa cez zimu vyrobí za 4—5.000 korún z prútia. *) Priekupci sú

židia, tovar vyváža sa do zahraničia. Za potrebným prňtim chodia po
Spiši, Šáriši a Haliôi a len mestečku Starej Ľubovni (spiš. st.), platia
ročite za vŕbie pri Poprade v jej chotári dorastajúce 300 korún. Keď

je prútie doma, podelia sa s ním, potom ho varia, lúpu, farbia a tak
pletú. V nižnom Ružbachu (spiš. st.) pletú sa opálky a košíky zo štie

paných liesok.
Šírme známosť košikárskej vŕby **) a zavádzajme nie len výrobu

košov, opálok, ale i predmetov jemnejších, ktoré sa lepšie vyplácajú
(koše ozdobné, na kvety, košíčky ručné, ovocné atď.).

V Turč. Sv. Martine u Banskej Bystrici j ako i v ich okolí, za

oberajú sa ľudia tiež pletením štiepanej trsti, pre tamejšie továrne na
náradie.

V Beluši (treuč. st.) je štátom založená škola pre pletenie košov.

Papiernictvo. Najväčšie papierne na Slovensku nachodíme vo

Veľkých Slabošovciach (gemer. st.) a v Hermanoi (zvol. st. 1, menšie
v Ružomberku, Slovenskej Kupči i.zvol. st.), Robote (trené, st.), Kre
mnici atď.; tieto vyrábajú biely a farbistý papier z handár a čiastočne
z dreva. Všetky sú v cudzích rukách.

Dve slovenské papierne spracujú drevo na lepenku (Pappendekel)
a na papierovú drevolátku. Sú to nasledovné: »Ružomberská účasť,

spoločnosť továrne na papierovú drevolátku«, založená r. 1884. Má 2

turbiny na 250 k. síl, 3 papier, stroje, zamestnáva 36 robotníkov.
Ročná výroba je okolo 600.000 klg. lepenky a pap. drevolátky, ktorá
sa vyváža hlavne do Rakúska, prv i do Ruska a Rumunska. Sídlo je
v Ružomberku, továreň na Bielom Potoku (lipt. st.). — Druhá je »Ma

kovický, Houdek a spol.«, so sídlom v Ružomberku, továreň nachodí
sa v Ľemčinách (lipt. st.). Má jednu turbínu, s 210 koňskými silami;
2 stroje papierové vyrobia denne okolo 2.000 klg. lepenky. Tretia
továrúa je v Tisovci (gemer. st.), a patrí Gyúrkimu.

*) „Ľudové Noviny“ č. 39. 1900. — Škoda, že podobných cenných príspevkov
dostávajú noviny málo. Kolké kraje majú svoj domáci priemysel, ktorému keby sa

takto reklama robila, zaiste by to len poslúžilo.
**) Malé dielce slovenské o vŕbe košikárskej vyšlo tušim u Horňanského

v Pešti. E e d.



Banka »Tatra« v Turč. Sv. Martine prevzala v Necpaloch továreň
na cellulosu a zariadil ju chce pre výrobu papieru písacieho. *)

Nožiarstvo a hrebenárstvo. Toto odvetvie priemyslu od dávna
kvitlo v 19 obciach patrivších driev panstvu Slovenskej Lupči (zvol.
st.), teraz výroba osihotená je vlastne len na Slov. Lupču, liadvaň,
Luhietovú a Banskú Bystricu. Vyrábajú sa lacné vreckové nožíky,
kuchynské nože a obyčajné kostené hrebene, len škoda, že v dokona
losti produktov málo napredujú. Dobrý vliv malo by na povzdvihuutie
tohoto domáceho priemyslu sdruženie, aby obstál ľahšie v súťaži
s veľkovýrobou.

Neidem opísal prázdninovú prácu celej študujúcej mládeže slo

venskej, ao veľmo zajímavé a poučné by bolo, mal pred sebou obraz

prázdninovej činnosti našej akademickej mládeže. V žiadnom národe
nezahála študent cez prázdniny toľko, koľko práve slovenský. Kúsok

spevu, niekoľko výletov, martinské slávnosti sň celým programmom
nášho akademika.

Koľko kultúrnej práce pojí sa k prázdninovej činnosti akademika

českého, koľko poučných prednášok, divadelných predstavení koná sa

po krajoch ponemčených a menej prebudených! A u nás, kde ľud žízni

po vzdelaniu, po poučeniu, čo deje sa ccz prázdniny? Mnohí študujúci
sa sťažovali kým nebolo »Hlasu«, že nemajú kde ukladať svoje prá
zdninové zkúsenosti, svoje pokusy a práce !

V »Hlase« bolo i vyzvanie jako asi, v ktorom smere môže mládež

najúčinnejšie pracovať, vyzvanie zvlášte poťahovalo sa na študovanie
rečového rozhrania madarsko-slovenského, zajiste vážna vec a prepo
trebná k sostaveniu dôkladnej mapy národopisnej a k doplneniu mate
riálu dialektologického.

Neviem či kto redakcii »Hlasu« zaslal dáky materiál a či národo

pisná mapa Slovenska, ktorú už roky pripravuje Dr. Minárik, skoro
bude doplnená a na svetlo vydaná. **)

(Dokončenie naal.)

Práca mládeže cez prázdniny.

*) „Tatra“ zakúpila pri Turci mlyn a na tomto mieste má byť spomenutá
papiereň postavená. Plány a osnova podniku sú už i vrchnosti zadané.

**) Bolo by nám milšie bývalo keby pisateľ nepýtal sa nás na takéto veci.
Z mládeže neposlal nám nik'ani jotty; jako to stojí stou národopisnou mapou,
nevieme. Bude či nebude pane doktore? Stanislav Klíma učitel v Hradišťku u Sté
chovic (Čechy) pestuje úsilne a so zdarom topografiu Slovenska. Red.



U slovenského študenta majú a musia byt' prázdniny časom práce,
časom vážneho štúdiumu medzi ľudom. Slovenskú mluvniou nepre
dnášajú na gymnásiach, kathedry slovenskej literatúry niet na univer
sitácb. Preto všetko, k čomu dostane sa študent národov slobodných
na vysokých školách, v učených spoločnosťach, to slovenský študent
musí hľadať medzi ľudom, v privátnej usilovnosti svojej, vo vlastnom

zvýšenom záujme pre slovenskú literatúru, pre ľudové umenie, pre
národopis, pre život ľudu a jeho potreby.

Chcem v krátkosti označiť, čo robili v jednej málo známej dedine

prešporskej, niekoľkí theologovia a študenti cez prázdniny.
Styk s ľudom, bezprostredný styk s nim vo verejnosti, v chráme,

pri zábave, svadbách, hodoch, pohräboch, v dome a rodine, pri práci
a odpočinku bol prvou a základnou zmenou v týchto prázdninách,
ktorú podujali sme návodom osvedčeného pracovníka, kaplána N. Styk
tento otvoril nám nový svet, plný a bohatý psychologických záhad,
pestrý a barvistý v poesii ľudovej, v smysle pre krásu a umenie,
v cite pre vkus a formu. Styk s ľudom otvoril nám čistý a zdravý
prameň ľudovej lilosoíie slovenskej duše, poskytnul nám zásobu foriem
a zvratov slovenčiny, slovom stal sa nám školou, učiteľom.

Jak málo známe my nášho sedliaka a jak málo vieme si ho ooenit
a jeho význam v národe pochopiť; i k tomuto poznaniu priviedol nás

styk s ľudom.
Mluvnici slovenskej, knihe a literatúre venovali sme mnoho času,

co neposkytli nám v ústavoch theologických, na uuiversite a v gymná
siaoh, to nutno bolo nám dohoniť. Cvičili sme sa v pravopise a na

vzájom sa opravovali. V celku boli sme šiesti.
Cásto vyzeralo to u nás ani v škole. Bolo i tak treba, lebo od

strašujúcich príkladov medzi mladými kňazmi dost i medzi svetskou
intelligenciou. Počuli ste takého chudáka z maďarských škôl — ktorý
prázdniny prehajdákal zábavou a nečinnosťou — sa modliť? počuli ste
ho izíkať, hátovat? Znal som študenta, ktorý svojim slovenským rodičom
maďarské listy písaval, ač títo nevedeli slova po maďarsky. Chudáci,
museli si dať tlumačiť.

Budenie smyslu pre čítanie, rozširovanie poučného čítania, zába

vných knižiek a iných plodov ľudovej spisby v obci, bolo tiež jedným
bodom nášho účinkovania, a našli sme ľudí čo kupovali, a iným čo ne

chceli, dávali sme i pod škodou, zdarma. Výsledok i tu bol pekný, aô

práve číta sa u nás asi GO výtiskov len »Ľudových Novin«, málo
menej » Hlásnika*, »Kat. Novin« a iných.

Pestovali sme horlivé spev chrámový vo štvorspeve a svetský
tiež tak, tvorili sme prázdninový spevokol, bez stanov a výborov,



opravdovú spevácku republiku, pod vedením veľkého milovníka slo

venskej piesne a horlivého učiteľa.
Známe sú nám všetky piesne vydané sv.-martinským spevokolom,

i najnovšie BI. Bullom sostavené štvorspevy sme pestovali a často

prednášali, z druhých dedín k nám chodili sa učiť »niečo nového*.

Spevom sa baví, ušľachtujťi mravy, ľud odvyká surovému hulá
kaniu. Mládež idúcky hore dedinou nôtila si o dva týždne naše piesne.
To nás blažilo.

Piesňam ľudu sme načúvali, ich značili. Pilne pracovali sme
v národopise; svojím ľud dôveruje lepšie nežli viedenským a pre
šporským prišelcom-židom, ktorí z veľkej časti olúpili už náš ľud
o jeho skvosty, umelecké predmety, o výtvory krásu milujúceho ducha
jeho. Celý slovenský západ je už temer vyrabovaný. Tým ňsilnejšie
sme pátrali a hľadeli zachránit národu, čo je jeho, ľudí poučili
sme o význame starožitností o plachtách o keramike.

Sbierali sme staré listiny, zemanské armálesi, pretekali sme sa vo

vyhľadávaní starých vecí. Misy, žbány, čepáky, staré mince, výšivky,
plachty znášali sme ku kaplánovi, jeho izbietka stala sa na konci

prázdnin museumom, sbierka stala sa i pre nás poučnou, no zvlášte

pre ľud. Prišli, porovnávali: »i my máme doma, takú misu, kmotra

majú podobný čepák, naša starenka majú tiež starý čepák s letopočtom,
u ševea je cechovní žbán, snáď by ho aj predal*, tak rozprával ľud

pri pohľade na sbierku. Ci je to nie poučné? Pre krásu a umenie má
len malá čiastka dnešnej spoločnosti smysel a cit, sbierkou sa smysel vy
voláva, cit rozohnieva.

U kaplána zanechali sme museum. Ľudu knihy, časopisy
Mládeži spevy, nové melódie.

My odniesli sme znalosť mluvnice, slovenskej literatúry, rozhľad
v spisbe a bohaté zkňsenosti spôsobu práce medzi ľudom.

Bratia nasledujte nás, tvorte cez prázdniny krúžky a výsledky
práce uverejňujte v »Hlase«.

Duch náš oživnňl, občerstvil sa prácou za ľud a jazyk náš obo

hatený znalosťou pravidiel, stal sa nám milším a ľahším.
Radosťou naplnení, posilnení, poznanou pravdou vrátili sme sa

na maďarské školy! *)

*) Ste na pravej ceste. Keby takýchto krúžkov — pracujúcich — ako váš, bolo
na Slovensku 50, a mohlo by ich byt, mal by „Hlas,“ aj iné časopisy slovenské aj
cez pol roka o čom pisať. Budúce prázdniny rozšírte svoj pracovný programm i

poučnými prednáškami. Bed.



Bolo to roku 1893, keď sa M. S. S. založila a cena sbierok od

haduje sa už teraz na 35.000 kor.

Minulý rok bolo 5426 kor. príjmov, vydajov 4778 kor. a členov
500. Čísla tie nesrovnávajú sa nijako s účelom, dôležitosťou a význa
mom tohoto spolku. Nevšímavosť míroda ťaží jeho vývin, treba teda
stále hladať odpomoc. Akože má napredoval zdatne, keď nemá kapitálu?

Povinnosťou každého z nás je podopierať M. S. S. Spôsoby k tomu
sň všeliaké, ciel jeden. Každý stav môže činne zasahoval do jej vývoja
a zvlášte snadno obchodníci.

V našej dobe stalo sa módou, že každý väčší národný spolok má

svoje zápalky. Česi majú niekoľké zápalky matičné, Horváti »Prave
Slavia parafín šibice«, Slovinci vžigalice »Družby Cyrila a Methoda«,
sedmohradských Nemadarov maďarisujúca Emka má svoje švíbalky a
naše kraje budú onedlho zaplavené šírkami Femkinými. *) Nemohli by
sa naši obchodníci zavďačiť národu zápalkami. Museálnej slovenskej
spoločnosti ? Pri trocha dobrej vôle, áno!

Rozhliadnuc sa po Slovensku nachodíme nasledujúce podniky
zápalkové: v Bytči (trené, st.) Juraj Reitter ml., Pischer a Wittenberg,
v Trnave (prešp. st.) Weiss a Sterrmann, v Tvrdošíne (orav. st.) Adolf
Kux. V Ružomberku (lipt. st.) zamýšľa Ján Janček zariadiť zápalkáreu.
Z tovární teraz jestvujúcich je len prvá kresťanská (majiteľ je Nemec)
a len táto kladie váhu na výrobu dobrých zápaliek švédskych, kdežto
ostatné vyhotovujú hlavne obyčajné švíbalky. Leu 1/3 výrobkov ostáva
v krajine,

2/3 sa vyvážajú na Moravu, do Galície a Sliezska. Lepšie
zápalky kupujú naši obchodníci najviac od nemeckých tovární v Ra
kúsku.

Zo spomenutých zápalkami nášmu podniku zodpovedá len Ju
raja Reittera ml. Továreň táto už teraz vyrába »Slovenské zápalky*,
ktoré sú však určené jedine pre obchod moravský (slovo »slovenské«

je na nich reklamou). Len niekoľko škatuliek z nich nájdeš v Tisovci,
zopár v Lipt. Sv. Mikuláši a kedy-tedy zatúla sa jedna i do Túre.
Sv. Martina. Majiteľ fabriky opatrne dbá, aby sa v Uhrách nepredá
valy vo väčšom množstve, bojac sa prenasledovania maďarónov a ne

nachádzajúc dostatočného odbytu u našich obchodníkov.

„Museálna slovenská spoločnosť“ a obchodníci.

*) Femka uzavrela smluvu s ,,Unio Magyar Általános Gyufagyár Részvény
társaaág Budafokon“. Továreň dorábať bude štvoraké „Femke gyufa“; do obchod

ných kníh spoločnosti môžu Femkini úradníci nazreť kedykoľvek, z príjmov za tieto
zápalky dostane Femka 5% a stane sa zakl. členom „Femky“.



Celá vec clá sa previesť nasledovne. Obchodníci, ktorí predávajú
zápalky ujednajň sa najprv medzi sebou a vyžiadajú si svolenie Spo
ločnosti. Potom zaručia továrnikovi, že svoje potreby budú u neho

kryť, jestli on venuje z čistého zisku ročne 4—5°/0 . Museálnej slov.

spoločnosti a jestli zápalky označené budú názvom »Zápalky M. S. S.« —

Povinnosťou kupcov, bolo by potom, dávať v odpredaji prednosť mu

seálnym zápalkám a tovarník viazaný by bol vyrábať len najlepšie
zápalky. Ak by Reitter nepristal na to, vyjednávať možno s niektorou
českou zápalkárňou, *) prípadne hneď s Janôekom.

Týmto spôsobom zvýšily by sa príjmy M. S. S. o viac sto korún
ročne a mali by sme výhodnú reklamu pre náš národný ústav vedecký,
ktorá vnikne do najširších vrstiev!

Končím. Jestliže kupci nebudú sa mať k dielu, — nech ich vyzve
Fedor Eoudek.k tomu sama Museálna slovenská spoločnosť.

Časopisecký. »Nčkolik slov o slovenské písni«. Pod týmto
názvom priniesol »Český Lid« dvojmesaôník (sborník venovaný stucliu
lidu českého v Čechách, na Morave, ve Slezsku a na Slovensku, v Praze
dné 15. zári 1900. Ročník X. číslo 1.) z pera p. Yítézslava Nováka
krátku úvahu, z jejž vyberáme nasledujúce:

»Kdo raohl naslouchati nepozorován dvouhlasému zpévu trenôan

ských dévčín, kterým si ulehčují polní práci; kdo slyšel »ťahavú«

píseň slovenského šuhajka zaznívati odkudsi s hflry, nebo kdo dokonce
došel tam, kde práve vše hajduôilo a zpíválo, jak bývá na pŕ. o ho

dech — ten ví, že takové dojmy jsou nade všechny rozbory a výklady.
Komu toho nebylo popfáno, sáhne po slovenských spevoch (vyd.

v Turč. sv. Martine), které mu odhalí velký poklad lidového umení.
Ovšem ty notové značky nepôsobí tím bezprostŕedním dojmem

jako písné zpívané, slyšíte-li je od Slováka, který do nich vkládá celou

svoji duši, podávaje se nálade hned vážné, hned zase rozmarné. Odtud
ta rozmanitost a bohatosť. Tak slyšíte treba touž píseň zpívati kdesi
v dur, jinde v moli, ba týž zpévák zamení tonorod písné. A což ty

OBZOR.

*) Vojtech Scheinoat v Sušiči vyrába i pre Slovincov. Informácie o českých
zápalkárňach, možno si zaopatriť u „Vývozného spolku pro Cechy, Moravu a
Slezsko“ v Prahe.



varianty! Slyšel jsem píseň, jejiž každou strofu zpévák jinak zakončil
— ne snad z nedostatku hudebního sluchu či paméti — z bohaté fan-
tasie! Dukazem znamenitého sluchu jest bezvadná intonace zvétšených
a zmenšených intervallfl a srázných modulací, které ve všeeh strofách

opakuje s obdivu-hodnou jistotou a vernosti* . . .

Na to uvádza príklady zajímavých modulací a vypráva niektoré
drobné svoje príbehy na Slovensku.

Slovensk Domový Kalendár na rok Í90I. Sostavil a vydal Karol
Salva. Cena 50 hal. Keď kalendár tento od začiatku do konca prečí
tame, máme dojem, že sme prečítali knihu plnú vážneho obsahu. Takto
mám pre kalendár merítko prísne; pre Slovensko niet dôležitejšej knihy
nad kalendár. Veď je známo, že vedľa modlitebných knižek kalendár

býva jedinou knihou v nepočetných rodinách našich. Cítim tak, že vy
davatelia kalendárov majú na knihu svoju pamätal celý rok a z hojnej
a dobrej látky vybrať na konci to najlepšie. A to so zreteľom na

najširšie, vzdelanostou najnižšie vrstvy národa — jieh knihou je ka
lendár. Rozširovanie kalendárov mali by sme považovať za dôležitú
akciu národniu, hodnú najlepších ľudí. Veď je žalostno pozerať, ako
sa u nás hemžia plané kalendáre, ktoré vydáva Nemec z Vimperka.

Báseň má ovšem v kalendári svoje miesto, ale treba, aby v nej
bolo myšlienkové jádro a aby pôsobila ako iskra. Tejto požiadavke
našej prvá báseň, XX. storočie, nevyhovuje. Musíme i najlepším pria
teľom riecť pravdu celkom otvorene.

Článok Vzdelávajme sa sami! je výborný; i myšlienka i po
danie. Nelietajme v mlhách, hodne vecne, názorne hovorme k ľudu,
len taká četba pohýbä človekom. Poviedka Nesmieriteľný má náhle

zakončenie; bol by oh ju bol obrátil na mrzké pravotenie nášho ľudu.
Báseň Vianoce je pekná; kto ju napísal? Článok Koľko je nás? je
časový a opäť tak dobrý ako článok Vzdelávajme sa! stejne podpísaný
písmenkami F. H. Spisovateľ opakuje tu po Kollárovi, Šafárikovi a i.

spravodlivú pravdu, teraz trošku zabúdanú, že Slováci a Česi tvoria
dovedna jeden národ československý. Spisovateľ — súdim, je to pán
Fedor Houdek — študoval tiež na českých školách v Prahe a na
sebe samom vypozoroval blahodárnosť československého sjednotenia.
Pred rokmi rozmýšľal sa jeho pán otec, či by ho dal na obchodniu
akadémiu do Soprona, či do Prahy. Ja som sa prihováral za Prahu, kamž

Referáty.



by bo bol dal pravdepodobne aj bez mojej príhovorky. Dnes sa spy
tujem ; Ci by nám p. Fedor Houdek také pekné články do »Hlasu« a

kalendára písal, keby bol študoval v Šopron! ? Kedy sme čítali u nás
tak vecné články národohospodárske , aké píše Houdek a Hrušovský,
tiež v Prahe vyštudovavší ?

Článok Pohanská missia — missiou pre kresťanov (preklad) je
pôsobivý, umravňujúci. O Pároch budú si naši ľudia dychtivé a so

súcitom čítať. Poviedka Cesta k pravde (preklad Vraného) vynáša
detskú nevinnosť, v ktorej deti hovoria pravdu; sudca neveril starým
ludom, ale uveril — dieťaťu.

Dr. Wagner je nevyčerpateľný v populárnych článkoch hvezdár

skych. V Salvovom kalendári má článok o hvezde Marsu. Patrí do
kalendára? Patrí. Uôit ľudí pohliadať do hviezd — v tom je veľký
moment vychovateľský. Hvezdy sú veľký katechismus, v tom sa rádi
preberajme a i okom laika vypozorujeme vznešenosť tvorca.

Článok Rusky národ a Rusko, ktorý zpracoval sám redaktor, zdá
sa nám najprv pridlhý pre kalendár, ale kecľ ho prečítame, minie sa

chytro list za listom, lebo je v článku 25 obrázkov. Je to článok dobrý;
chcem vecné poučenie, nie lacné horovanie. Báseň Via dolorosa je
pekná; rýmy sú K. S. C. ako putá myšlienok, bez rýmov idú mu

myšlienky plynné, ladne a myšlienky skutočne poetické. Pri básni tejto
je pekný obrázok; pozerajúc naň zatvorte jedno oko, druhé privrite a

pozerajte rúrkou alebo dlaňou v rúrku sovrenou. Časový je článok
Kráľ Humbert u jeho syn. Povesti Robotník Emelian a prázdny bubon

ukrýva v sebe myšlienku protimilitaristickú. Potom je zajímavý článok
o hodinách, pieseň Vzhôru srdce! (štvorhlasne), pekný článok Srbsko
na úsvite novej doby a Kávovník a čajovník v kvetníku. Sú tu tiež dva

pekné popevky od Jonáša. Na konci sú zdravotné pravidlá, poučenia
hospodárske, tak zv. Všeličo, žarty a soznam všetkých slovenských
časopisov. V kalendáriu, aby bolo každého miestočka využité, sú za
riadené náboženské verše.

Ceľkom je tento kalendár Salvov knihou tak vecnou, obsahu

plnou, že ho riadim medzi najlepšie knihy slovenské! To je kniha, to
dačo mám; vidím v nej aj svedomie. Na budúce radím predsa len

viacej poučenia z hospodárstva a tiež v každom kalendári slovenskom
má byt dačo o liehovinách, nech už vecné poučenie, nech tendenčná

rozprávka. Tiež humoresku, čo by sa človek hodne rozchichotal, dobre

je primiešať.
Chcem hodne: tak to musí byt v kalendári. Kar. Kálal.



„Naše Doba“. Revue pro védu, umení a život socialný. Najvý
teônejší mesačník český, seminár to moderných spisovateľov sociolo

gických, filosofických a slovom vedeckých zapoôal tohoto mesiaca VIII.
ročník. Neviem, či aj na druhých revue táto tak účinkuje, ja, a to

úprimne uznávam, nemôžem v Našu Dobu“ odložiť, kým ju do poslednej
písmeny neprečítam. Je to časopis najvzdelanejších českých kruhov; niet
moderného, vedeckého, hospodárského, sociálneho pohybu, o ktoromby som
v ňom zprávu vedeckú a dôkladnú nenašiel. V svojom pozvaniu ku

predplateniu redakcia píše: »Naši Dobu doporučujeme každému kdo
touží po opravdovém obohacení svých vedomostí, kdo touží po vážné
a účelné četbč«. Že cieľu tomuto zodpovedala, dôkazom sú vedecké
články behom 7 rokov uverejnené.

Moderný človek, ktorý len názov vzdelanosti si žiada, bez tohoto

časopisu zaobísť sa nemôže. Hlavne pre nás Slovákov má veľký vý
znam. V našej chudobnej literatúre dačo podobného nejestvuje, a to

je hlavná príčina jednostrannosti a zaostalosti našej, ba čo viac v mo

dernej maďarskej literatúre, ktorá temer za desat rokov žiadneho diela

absolútnej ceny nepreukázala, a stálej dekadencii podrobená je, žiadnej
podobnej revue nenachádzame, čo je i hlavnou príčinou filosofickej a

sociologickej nevzdelanosti maďarskej intelligencie, ktorá za vzor slúži

veľkej čiastke našej slovenskej intelligencie. Naučme našu intelligenciu
len trocha myslef, vlejme do jej tvrdej hlavy len malú dávku filosofickej
vzdelanosti a zaiste popudíme ju takýmto spôsobom aj ku práci.

Výtečuý článok podáva nám T. G. Masaryk: »Rukoveť sociolo

gie«. Možno že jedna čiastka čitateľov našich hneď kliatbu vyriekne
na nás, ako len meno Masarykovo oôuje. Nie som Masarykov žiak, ani

jeho protivníkom, ale ako učenca si ho ctím a vážim. Sústava socioló

gie ním zostavená je dielo hlbokej mysle, a železnej práce. Článok
»Nová škola« od Fr. Drtinu vovedie nás do ústavu p. Demoliusa
v meste Des Roches, v ktorom sa nachádza dielo veľkého francúzskeho

pädagoga. Keď by sme mali i my Slováci pädagogov, by som ich
zaiste poslal do ústavu tohoto, ale naši učitelia sň soštátnení, zahlušení,
mŕtvi, blbými pedagogickými zásadami otupení, ani citu pädagogického
nemajú. Našich maďarských školdozorcov by tam mali poslať, by už
raz prevráteným pochopom pedagogickým a ohlupovaniu dietok našich
zakroôeno bolo. Od dvadsať rokov pedagogická literatúra maďarská ne

zaobiera sa iným predmetom ako: »o spôsobe vynaučovania maďar
skému jazyku v národnostných školách«. Tento humbug je kvintessencia
celej modernej maďarskej pädagogie.



»Úvahy a kritiky o vécech slovenských* sa zaoberajú našimi po
meranú. Článok tento nepochádza z pera »hlasistov«, mienime sa s nim

obšírnejšie zaoberať, a odporúčame bo do pozornosti pánov protihla
sistov. Len jednu vetu z neho vytrhneme: » Vlasť a Svet prospívá ná
rodu slovenskému více, hodné více než »Nár. Nov.,« myšlienka táto
zaiste popúdi našich národovcov, by pozornosť tomuto objektivnému,
nestrannému článku venovali.

Poneváč viem, že »Hlas« i mnohí mladí kňazi čítajú, zaiste sa
budú pýtať, či aj oni môžu »Našu Dobu« do rúk vziat? Odpoviem:
pre obmedzených a zakvasených nenie, mládeži ale modernej, vysoké
ciele pred očami majúcej ho odporúčam snažne, zaiste si bude vedieť
sebe patričné vybrať, a pre seba spracovať. Predpláca sa: Naklada
teľství Jána Laichtera. Praha. Krát. Vinohrady, na rok 14 korún:

B. V.

Kata, Anička, (potom) Matúš.

Anička (vstúpi je zimne oblečená, v tvári bladá, chorá, v chôdzi tichá.
Len sedieť a sedieť. Položí malý košík z ruky na stolec a pomaly
sa soblieka. Skoro šeptom). Pochválen Ježiš.

Kata (tak). Na veki amen. (Chvíľu ju pozoruje a dva-tri razy chce
zaôiať reč, ale vždy sa odvráti. Konečne láskavo). No, čo že ti
doktor? Anička.

Anička. (Zarazená nad tým oslovením hovorí po malý a ticho). Co že

mi — predpísal mi prachy a medicínu.
Kata. No ale že to budeš užívať na poriadok — (vyberá z košíčka).

Dám ti to sem (na okno) a lyžičku striebornú a tak, vždy na
hodinu. A otec?

Anička. Tu sú.
Kata. A vytiahol peniaze?
Anička. Hej.
Kata. A koľko že?
Anička. Všetkých osem tisíc — aj vari dve stovky.
Kata (vydýchne). No predsa sa už prebudilo v ňom svedomie.
Anička. Veru, chvalabohu.
Kata. A už aôak aj zaplatil eksekútorovi za lúku aj kasne, postele?
Anička. Ale čoby — nikomu neplatili ešte. Sebou majú peniaze.

Nový život.

Výstup 4



Kata (už sa trasie). Nuž a kedy že chce platiť. Zase bude viacej trov,
keď sem príde do dediny ekzekňtor aj tá hanba koliká — na
rychtára.

Anička. Tými peňažnú, že oni nebudú za nikoho platiť, len za seba.
Kata. Nuž veď za seba — či už ako to mám povedať. Ci ťa vari

nerozumiem ?

Anička. Ach vecí ňanka nič nepozakladali; ale za Pištu že oni nebudú
nič platiť.

Kata. (už sa rozohňuje). Nuž načo že teda ťahal peniaze? Či ich chce
darovať dakomu, či suché prežriet. Kdeže je?

Anička. Nie darovať, ale iba vrátiť.
Kata. Komu?!
Anička. Viete kde ich vzali. A lúka že i tak nenie naša.
Kata (sa lakne). Ako že by nebola! Smejú hádam kúpili. Čože ty

vieš —

Anička. Od inžiniera za tridsať zlatých aj to za cudzích.
Kata (spamätá sa, ale hneď to strasie). Ktože o tom vie po dvanástych

rokoch? a keď sa starej Barbore ostatné peniaze vyplatily.
Anička. Nanka a ich svedomie aj ten s kým klamali obec, aj svet —

Kata. Notár by to nikdy nezradil! Sa delili. Ježiš marjajozefe! Nuž
či zato vstal? Čože robí? čo mieni ten človek? Ci ešte väčší

nepokoj a rozbroj v dome?? (Beží von).
Anička. To zaiste, ale pokoj v svedomí a ten vari stojí za to.
Kata (krikom sa vráti). Nuž kdeže ho parom vzal ? (otvorí dvere ko

mory. V nej objaví sa Matúš ešte ako z mesta sa doviezol —

sedliak v plnom kroji. Chorý vždy a výraz duševného trápenia
v tvári. Na javište nevystúpi a keď aj, len aby povedal svoje a
hneď sa vracia do svojej komory. Kata zalomí proti nemu ru

kamá). Nuž ty človek! (Vše položí mu ruky na plecia, zas ho

chytá za ruku, alebo prosí sopnutýma.) Co ty zamýšlaš ? pre pána
jána. Vrav, vrav, čo ideš robiť. Ja tomu veriť nemôžem, lebo ma

porazí od jedu a — a strachu.
Matúš. To dozvieš sa za chvíľu; len nekrič a ma netrhaj. Mňa sa už

dosť natrhalo svedomie moje skoro za trištvrte roka, za moju ne

poctivosť v mojom rychtárstve, bodaj som sa ho nebol dožil, bolo

by ma to minulo. Ja od mojej choroby vediem boj so sebou, nikto
nevidel, a konečne — ďakuj Bohu, aby ešte aj teba netrestal, —

odhodlal som sa napraviť čo sa ešte dá.
Kata. To si len vymýšľaš, aby si Pištovi nemusel dať, nič nebudeš

naprávať, nič, ani mak. Peniaze sem daj ! (Ide mu do kožucha).
Matúš (nedovolí). Tie ty už sotva vidíš.



Kata. Ja ta zrvem! (miká ho). Ty šalieš vari, ani nemožno! Ktože
o tom vie ? ?

Matúš. My a Boh.
Kata. Ja ťa nepôjdem žalovať, keď dáš, ale ak nie, tu sa ti zakľajem,

že ja ťa, žena tvoja ťa udá.
Matúš. Hoden som trestu
Kata. (ďalej) Nenahliadaš, že pre ne boly boje v dome, čo bude ďalej ?

ak ich vôbec nebude.
Matúš. Pokoj svedomia.
Kata. Ale oheň v dome. (K Matúšovi spínajúc ruky prosebne) Daj,

daj mu tie peniaze a nevrhaj takú potupu pred celým svetom na
náš dom a svoju rychtársku hlavu.

Matúš, (k Aničke) Dcéra moja, čo mám robit?
Anička. Nanka, ňanka, väčšia potupa pred Bohom
Kata. Tak, ty tak stojíš za svojho muža? Ačak, už ti prišiel! By si

nedbala tohoto vyhnať a Martinka si vziať. Co tebe muž, keď ti

frajer prišiel. Fuj, fuj —
!

Anička. Neviem o ňom; ale či prišiel, lebo nie — ja milovala som ho

aj ho aj dnes million razí viac ako vášho Pištu, no ani vtedy ne

bola som mu, ani mu nikdy frajerkou nebudem! (plače)
Matúš. Tak, tak dcéra moja. (ku Kate) On, on, tvoj pán Pištík má

v každom kúte druhú. Pekné veci sme sa dozvedeli aj teraz v meste.
Kata. Lebo ho ona nechce a to je nie pravda! ja neverím!! vy

by ste naň hory-doly svalili, oheň sypali, vy, vy katia jeho, ako

jedon, tak druhý.
Matúš. My že katia? Keď sa sem proti jej a mojej vôli vdral na tvoje

sluby, mal sa nie len za sedliaka obliecť, ale aj sedliackej práce
chytiť, nie záhalky, zábavy, flinty, karát a — a fľandier! Fuj, ale

vtedy som ti mal krk vykrútiť! keby som bol vládal.
Kata. (hrozí mu) Veď ho on tebe zakrúti, ale ja, ako tu stojím, ne

budem ťa brániť, ako som ťa dosial. Ba by ťa otrávila sama! lebo
ty otravuješ mňa aj jeho.

Matúš. No len mi už urob, čo mieniš aj s ním. Trebárs

Výstup 5.

Predošli, Janko, (potom Posol).

Janko (pribehne). Gazdiná, (zarazí sa, k sebe) ale som ich len vystrie
hol. Páni sú už tu a to traja aj notár

Kata. Chlapče ;
— či ozaj?



Janko. Som na vlastné oči videl. Gazdovia sú už na obecnom dome,
aj svet sa hrnie, ako na komejdiju.

Kata (bojovala sama so sebou, konečne sa odhodlá. Prosí Matúša.
Janko sa na prvé slová vytratí). Otec, počul si čo je. Ja kľakám

pred teba, a keď už inak nie: kúp, človeče, kúp za ten svoj
pokoj, pokoj domu. Hlaďže, ty si už starý, jedno ti je, dnes-zajtrá
zaľahne ťa hruda, čo ťa po nej či ťažšia či ľahšia. — Ale deti
máš —

Matúš. Len jedno; a neklač, mne ťažko sa na to dívať.
Kata (klaôí). Co aj jedno. Prežije ťa — maj nad ňou sľutovanie. Ja

prosím ťa za ňu, keď ona v zášti proti Pištovi slova neprereôie.
Buď mu otcom, neprezývaj, nevyháňaj ho a nešinfuj naňho pred
svetom.

Matúš. Tak ho za to ešte chváliť mám, že mi hrá o život a moje i

cudzé mozole?
Kata. Veď nechce ich premárniť, ale sľubuje dobrým byť. (Vstáva).
Matúš. Ten dobrým? To ti už sto razý sľúbil — za každým keď ťa

chcel podviesť. Zmrhané peniaze, kone, voly, bitky a čo ešte ani

ja neviem, to všetko ukazuje, že sa ide polepšiť.
Kata. Ze — keď mu dáš peniaze a grunt a táto obráti srdce svoje

k nemu. (K Aničke) Ja — matka tvoja — ťa prosím
Anička (v slzách). Mama —

Kata (ďalej). Zabudni na Martina, aksi ešte nie a obmäkči proti mu

žovi svojmu to tvoje kamenné srdce a všecko bude dobre.
Anička. Mama, keď chce v pokoji žiť, to iste môžme aj bez tých pe

ňazí. A ja, bárs mi zo dňa na deň ťažšie bremeno nakladá, nie,
do lásky k nemu vsiliť byoh sa ani sama nemohla; no vernou

jeho ženou som mu a budem v tom povedomí, že chudobní sme,
ale na svojom — nie ako dosial. Veď statočnosť a práca nám
ostane a tá nás uživí, keď aj povraciame, čo je nie naše.

Matúš. Tak, tak. A peniaze nie sú moje a grunt mu do hrobu ne

vezmem, ale musí počkať, kým mňa Boh povolá, aby ma nevyho
dil z môjho a ja nemusel po pýtaní.

Kata. Tak nedáš? Ani za toto (ukazuje na náradie) nezaplatíš?
Matúš. Ani krajciara, lebo aj toto je z tých peňazí kúpené.
Kata (Chytí sa za hlavu). Nuž ale či je to napísané na tej kasni?!

(Rúti sa von). Hah! môj Pišta, môj zať dobrý! Co si počnem?
(Napadne jej čosi, vzpriami sa a beží von) A predsa! — —

Matúš. Kam sa rúti v zaslepení?
Anička. Snáď poň bežia, poň. Chytro choďte vrátiť tie peniaze. Ne

mučte už toľko seba. Podhuckajú ho — vyrve vám ich ak doletí.



Matúš. Nevyrve, iba mŕtvemu. Ale čo bude potom? Svoj pokoj azda

nájdem, ale či tvoj — (objíme ju) Dcéra moja, ja, bárs som si to
vsebe shlbil a už aj vypovedal, ja vari len predsa nemám dosť

sily, abych za poctivosť, teba, jediné dieťa moje, ako aj tá mati

vraví, žobrákom spravil. Mne je, na mne tvoja nemoc, kto ta
opatrí, ked peňazí nebude? — a ja som len na dnes-zajtrá tu.
Umučia ta oni dvaja za živa.

Anička. A nech ma, ňanka môj zlatý, čo mi je z toho života?
Matúš. Veci pravda
Anička. A nám len ešte zostane dačo a potom sú dobrí India na svete.

Ale ja prosím vás, pre pokoj duše vašej, zaneste ich kam patria.
Matúš. Tak idem už a bude všetko v poriadku. (Vytiahne tobolku).

Ale kto odovzdá Martinovi, či už materi, jeho stodvadsať zlatých?
Anička. Pošlite im ich, ale potom. Teraz len tieto — ja sa strachom

trasiem, že dobehnú prv, než vy odídete. (Poôut kroky). Už aj
tak sú tu!

Fosel (dnu). Pán rychtár, že či vy ani neprídete, odkázali páni. Chcú
začať licitovať — fiškál poslal ma po vás. Aj gazdiná vaša letia
stobohujúc s veľkým krikom a plačom. A u žida sme sa stretli —

v hornej —r bol som na jednom deoi, tak ruky spínajú, aby im

požičal — už neviem čo, lebo zatíchli. Ani mi neodpovedali, len

zalamujú rukama, že ak sa to Pišta dovie, ak sa dovie — ja už
neviem čo. Ale ten je u Jakuba — na dobrej krčme — ale ja
vás zahováram. No je pravda, že sa vám odpoludnia zastrája, že

beda-prebeda ak mu nedáte peniaze a grunt prepísať na jeho
meno. Ze si ešte jedon dobrý deň spraví tu, ale ten že pamätať
bude svet, a potom že — už neviem kam sa obráti.

Anička. Vidíte čím sa vyhráža, čo chce. — Len statočnosť a prácu nie.
Posel. (Odchádza, cestou). Hja, každému to neslúži.
Matúš (chystá sa k odchodu). Idem.
Anička. Nedajte že sa ešte prehovoriť.
Matúš. Už nie. Dosial mi bolo Mto, bárs aj za uhradeným, ale ked

ty si s tým usmierená, ja nikomu, ani sebe k vôli nechodím viac
s bremenom špinavého svedomia. (Odíde).

Anička (sama). Tak už je po bohatstve našom. Taká je pravda, prebije
sa na vrch, ked svedomie zvíťazí. Jak dlho to dusili, čo im dušu
tiažilo. Už v ten nešťastný večer, ked som im tu smrt spomnela
jak sa zdesili, a predsa ako ťažko bolo sa im rozlúčiť s nimi. Ale
či mama? a čo ten? Čo ho bude ďalej k nám viazať, ked penia
zom nebude sa môcť úfať! Či dá sa na nový život a chytí sa



práce? — Možno. Akokoľvek však, dnes ukáže sa, prečo mi
vlastne život zaviazal. A nech že by mi ho bol zahrdúsil, len

keby mi aspoň pokoj dal a telo moje netrýznil. Mňa nevýslovný
hnus nadide, vo mne všetko zkypí, kecľ sa ma len tkne, ale či si

pomôžem, keď taký zákon je sveta.
(Pokračovanie).

— Maďarčina vo školách : Zo zprávy ministerstva kultu dozve
dáme sa o rozšírenosti maď. jazyka vo školách nasledujúce:

Opatrovní pre deti je 85’9% čisto maďarských, 10% s ma
ďarčinou miešano inoreôovýoh, 4T% bez maďarčiny vôbec. Opatrovkýň
je spolu 2582, z týchto vie 81 len nedostatočne maďarsky a 35 nevie
maďarsky dooela nič. Je teda asi 2200 takých opatrovní, v ktorých
hovorí opatrovkyňa len maďarsky, bez ohľadu na to, či jej deti rozu
mejú alebo nie.

Nemci a Slováci posielajú pomerne najviac detí do školy, ale
v tomto roku už i Maďarov chodí do školy viac než v roku minulom.
Z nemeckých školopovinných chodí do školy 92 18% zo slovenských
86'02%, u Maďarov len 8r81. A len za týmito nasledujú Horvati,
Srbi, Rumuni a Malorusi.

Ľudových škôl bolo vlani všetkých spolu 16,967, z týchto
10,117 čisto maďarských (59 -

G), maďarských a iuorečových miešano
3522 (20 -81), bez maďarčiny inorečových 3318. V roku 1896—7. bolo
čisto maďarských 58‘69u

/0 maďarsko-a inoreôvo miešaných 19 -
7%.

S najnepatrnejším úspechom vyučovalo sa maďarčine vo školách
grécko-orientálnych (rumunských a malortiských); výsledok bol tu
len v 57% škôl.

Učiteľov, maďarsky nevediacich, bolo v roku:
1895—G 1755
1895—7 1998
1897— 1900
1898— 18G5

Učiteľské präparandie
ostatní boli inorečoví.

malý 7018 maďarských žiakov,

Stredné školy sú v 90% maďarské, v 1% maďarsko—ne-
mecké, v 4-6% nemecké, v 2‘6% rumunské; jesto i jedno srbské gy
mnásium. Zo Í00 žiakov na stredných školách bývalo priemerom 75
Maďarov, 12 Nemcov, 3 Slováci, ó Rumunov, 2 Horvati.

Na školách vysokých je Maďarov zo 100 84, Nemcov 6 -5,
Rumunov 5 -

6, Slovákov T5%. Tu maďarský počet rastie, iné národy
klesajú.

Návrh i na zrušenie národnostného zákona podal v zasedaní stolice
Háromsékskej (Sedmiihradsko) advokát Bene. Návrh bol prijatý a
usneseno odporúčat ho k prijatiu aj ostatným právomoonosťam.

Slov. Denník.

Rozmanité zpráyy.



— Náš literárny trh bude onedlho obohatený dvoma knihami. F. E i ch.
Osvald oznamuje III. ročník „Tovaryšatva“. Dla sdeleného obaahu kniha
táto dôstojne bude sa družiť k predošlým dvom. Asi na 40 tlačených hárkoch vel
kého kvartu vyjde rada poučných aj zábavných článkov v mluve prostej aj viazanej,
s četnými illustráciami. Svojím časom nezabudneme o knihe referovať podrobne. Štát
bude 6 korún, prihlášky prijíma: Fr. Rich. Osvald, na Teplej (Lenge, o. p. Béla

bánya). — Druhý spis oznamuje sa v Amerike. A. Pavčo preložil Sienkiewiczov
známy román,,Quo vadia“? a vydá ho o nedlho svojím nákladom. Cena je vypo
čítaná asi na 60 centov, m zl. 1. 50 kr., príhlasy treba poslať: Rev. A. Pavčo,
slovenský kňaz v Scranton Pa, 726 Capouse ave.

— V chotári ňaršanskom sú na odpredaj väčšie pozemky, prípadne
podelené na menšie. Bližšie zprávy ochotne podá farský úrad v Naršanoch
(Nyars-Ardó), v šarišskej stolici.

— Oprava. Nedopatrením sadzačovým vypadly mená Jozefa Škultétyho a

Jána Cablka, z radov odsúdených vo zpráve v minulom čísle. Oba odsúdení sú na
2 mesiace.

— f Dňa 13. m. m. umrel v Kochauovciach horlivý rodolub a priate! mládeže
pravotár dr. Jaroslav Minich.

— Y Ružomberku vystúpila pred verejnosť prvý raz „Občianska Beseda“
dňa 14. m. m. Prednesený bol divad. kus „Strýko“ od Benedixa, spevokol riadený
p. J. Hollým, zaspieval v miešanom sbore viac piesní a sl. Milina Vraná deklamo
vala „Y žatvu“ od Hviezdoslava. Večierok sa zdaril.

— Slovenský Denník! Toto je najnovšia udalosť v slovenskej žurnalistike.
Máme slovenský denník, denne vychádzajúci časopis! Mimovoíne napadajú časy
„Minervy“ a „Pešťbudínskych Vedomostí“. Vždy, i po smutnom zaniknutí spomenu
tého ústavu a časopisu, národovci slovenskí túžili po tom, j ako založiť slovenský
denník politický v hlavnom meste krajiny. Plánov bolo dosť a je i teraz, jedna
čiastka súvisí so snahou, založiť kultúrne centrum v srdci krajiny vôbec, druhá s tým,
že v Pešti by malo byť politické centrum všetkých nemaďarských národností a tak
i slovenské.

Z tohoto nestalo sa posial nič, no časopis, denník slovenský vychodí už v Pešti,
nepolitický síce, ale význačný dosť, aby na tejto ceste pristúpilo sa časom svojím
k založeniu časopisu politického. Myslím že nepredchýtame úmyslom vy
davatelstva a redakcie, ked toto tvrdíme.

Otázka slovenského denníka, ktorá pretriasala sa už od rokov na schôdzkach
a poradách, v priatelských krúžkoch, je rozlúštená!

Mládež ju rozlúštila. Chvála Bohu i „Hlas“ má svoj podiel na tomto pod
niku. Redaktor „Denníka“ stál tiež pri kolieske „Hlasu“, bol našim spolupracovní
kom. A duch, ktorý osviežil dusné povetrie nášho národného žitia, duch mravnej
očisty, hospodárskeho zveladenia, intensívnej kultúrnej práce, dýcha i z riadkov
„Slovenského denníka“.

Programm časopisu je nám neznámy, nedostali sme prvé čislá. Ale úvodníky
poukazujú jasne na to, jakým smerom bude kráčať denník. Pozrime len „Hospo
dársky sjazd v Košiciach“ a „Ešte jeden hospodársky sjazd“, (sedmohradskí
Šasi), porovnáva saského sedliaka, jeho spolky s naším slovenským sedliakom ; tam
pokrok, blahobyt, tu nevzdelanosť, bieda. Vidme dalej: Hospodárske sýpky.
Zprávy zo Slovenska. Nové priemyselné podniky na Slovensku.



Dajte nám čítať, pozoruhodný článok o Indovej spisbe a odbornej knihe. Ná
rodný priemysel, pojednáva o stavat sa majúcej papierni v Turč. Sv. Martine.
Stále knižnice. Odborné vzdelanie. Zlé vlastnosti nášho T u u. Výchova
detí. Co si počneme so slovenskými výšivkami.

Všetky tieto články pojednávajú o súrnych potrebách n. ludu, v každom
smere a obore stretáme sa s článkami, zprávami, myšlienkou. Mimo „Ľud. Novín“
nebolo u nás časopisu, ktorý by si bol tolko všímal hospodárskej otázky slovenskej.
Denník je časový, pokrokový a v tom jeho vážny význam. Slovenský delník pe
štiansky nájde v ňom iste svoj orgán. O sociálnych pomeroch slovenských a inoslo

vanských delníkov v Pešti nájdeme neskoršie v „Denníku“, iste obšírnejšie zjrrávy.
My čakáme ich. „Slovenský spolok v Peštbudíne“ bude mat v „Denníku“ výdatnú
pomoc vo veľkom meste. „Slovenskému Denníku“ tešíme sa úprimne, len jedno sa
nám nezdá, že vydavateľstvo je v rukách nekresťanských, neslovenských. Nezne

užije sa získané odberatelstvo zmenou redakcie niekedy proti nám?
Časopis odporúčame pre jeho dobrý, slovenský, kresťanský smer, pre jeho

pokrokovosť a demokratické názory.
Je lacný, jako žiadon slov. časopis. Jedno číslo 2 haliere, predáva sa v Pešti

po uliciach i po iných mestách slovenských.
Veríme že „Denník“ pretrvá ťažkosti začiatku a zabezpečí sa pre budúcnosť.
Predpláca sa na mesiac 1 kor. 20 bal. na štvrť roka 3 kor. 60 hal. Budapešť

VIII. Aggteleki utca 2. Majitel a vydavateľ Viktor Békel. Zodpovedný redaktor
Milan Hodža.

— V Pešti vychodí teraz 5 slovenských časopisov, „Slovenský Denník“, „Slo
venské Noviny“ „Kresťan“, „Opravdový Kresťan“, a „Vlasí a Svet“. Najrozšírenejší
je z nich „Kresťan“ a „Vlasí a Svet“.

— „Pustevné na Eadhošti“, je názov skvostného diela vydaného na
kladatelom Píšom v Brne, ktoré predstavuje 15 jmhladov na radhoštské drevené

stavby, v slohu valašsko-slovenskom, zbudované našim Dušanom Jurkovičom. Dielo

vyšlo u Vilíma (Únie) v Prahe, v elegantnej úprave s textom českým, ruským a

francúzským. Cena krámska 10 korún. A, Píša Brno.

— Slovenskí väzni. Minister Plúsz prijal deputáciu slovenských žien

láskavé, ide ich prosbu odmietnul. Väzni majú velmo sprísnené. Nesmejú čítať časo
pisy, písaí môžu len raz do týždňa a konat mušej ú i obyčajné práce. Redaktor A.
Bielek a J. Fábry ochoreli, ale už sú lepšie.

— Amerikánsko-Slov en s k é Noviny sobrali, pre rodiny martinských
odsúdzencov, hned v deň zahájenia sbierok 140 dollárov.

— Urbánkovu „Strýdža zpod Hája“ predstavili skalicki sedliacki ochotníci
„Kat. Kruhu“ tri razy po sebe s velkým zdarom. Predstavenia navštívilo vyše
1000 Íudí.



Slovenký Domový kalendár, na rok 1901. Roč. XYIII. Sostavil
a vydal Karol Sajva v Ružomberku. Cena 50 halierov.

Rodina a škola. Číslo 7. Ročník I. Turč. Sv. Martin.
Denr'cr. Číslo 8. Ročník III. Ružomberok 1900.
Kaše i" ”'a. Seš. 1. Ročv YIII. J. Laicbter, Král. Yinohrady 1900.
Slovám , Pŕehled. Číslo 1. Ročník III. Redaktor Adolf Černý.

Praha 1900.
Zlatá Praha. Čísla 48., 49., 50., 51. a 52. Ročník XYII. J. Otto.

Praha 1900.
Nákladom Fr. Šin, áčka v Prahe:

Zvon. Číslo 5. a 6.
W. S. Gillbert. Cena 40 hal.

Mladý Čech. Číslo 3. Ročník II.
Andersonovi Pohádky. Sešit I. Cena 40 hal.
Véda a Práce. Číslo 4. Ročník IX.
Fantastické Pohádky. Verše napsál Karel Leger. Cena 1 kor.
Povídky veršem. Bohdan Kaminský. Cena 1 Kor.
Edv. Peaufort: Pŕítel domoviny. Svaz. 12. Ročník XVI.
Ženský Svet. List pani a dívek českých. Číslo 1—18 Roč. IY.
Časopis lékaŕn českých. Čísla 40, 41, 42, 43 a 44- Roč. XXXIX.

Praha 1900.

v známosť uvádzame, že behom mesiaca novembra dohotovíme a rozpo
sielať začneme kalendár:

,Nová Domová Pokladnica“ je kalendár na výške modernej literatúry kalen
dárskej a vyhovuje všetkým potrebám hospodárskym a obchodníckym.
III. ročník opatrený bude mnohými krásnymi illustráciami, ako aj peknou
barevnou obálkou, zvlášte k tomu oielu známym slovenským maliarom, majstrom
Úprkom vyhotovenou. — Kalendár bude o 180 stranách.
Cena 1 výtiskn 30 kŕ. — Ilostat možno v každom kníh-

Icupectve.

Pánom kníhkupcom dávame 40
°/0 rabatt.

Prosíme teda ct. pp. kníhkupcov a všetkých pp. predavačov kalendárov,
aby nám svoje ct. objednávky už teraz laskave zaslali, aby sme tieže

potom čím skôr vybaviť mohli.
Prítomne tiež upozorňujeme P. T. pánov, ktorí by ešte chceli v našom kalen-

dári inserovať, aby nám svoje nabídky najneskôr do 15. nov. laskave zaslali.

Kníhtlačiareň a nakladateľstvo
© sa | i .

Yeľactenému obecenstvu
PT“ KALENDÁR.

„Nová Domová Pokladnica“
na rok 1901.

Uh. Skalica, (Szakolcza)



ktorí majú vybavovať záležitosti s našimi rodákmi, bývajúcimi
v Amerike, odporúčame do láskavej priazne našu

Keď máte vyzdvihnúť dedictvo;
zaopatriť podpisy ku kúpno-predajným smluváin ;
keď potrebné Je pluomocenstvo;
keď chcete zadovážiť smrtný, sobášny alebo krstný list,

a vôbec v každej záležitosti patriacej do právneho odboru, naše

kancellárie stoja k službám.

Vôbec v akejkoľvek potrebe ochotne prevezmeme zastupiteľstvo.

Listy možno adressovat na ktorúkoľvek z našich kancelárií.

612—614 Grand st, t 2S Guc. Q., i <5S Sllain sí,
Piíísburg, Pa. j Keu? H. 1 donnellsville Pa

Oabelova adressa; A Zástupci naši pre Uhorsko;
IS, 2 T A T E A,

PITTSBURG PA.
™

TURÔ. SV. MARTIN,

im©tli ops(k(ia9 0 0 0
0 0 5 lífkiiHMtíli k d cň © (B 3 é f ä m.

OBOIZODlrá3SOL
ktorí majú. inkassovat dlhy od krajanov

júGioh v Amerike, ochotne poslúžime.

p. V. pounianek & O5

U. S« OF y. AMERIKA. J
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