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Podmienky: „HLAS“ bude vychodiť jako posial. "Vychádza 1. každého
mesiaca v sošitoch dvojhárkových, občas s prílohou. — Predplatné obnáša
na celý rok 6 korún; pre študujúcich 5 korún aj s poštou. Do ostatných
krajín Európy 7 kor. 60 hab, do Ameriky 8 korún.

Predplatné, dopisy i časopisy prosíme zasielať výlučne na adressu;
Redakcia »HLASU« v Uh. Skalici, (Szakolcza, Nyitra m.), Uhorsko.

Odberateľom sa stáva; kto predplatí alebo kto o zasielanie »Hlasu« po
žiada a kto si zaslané čisla zadrží. Odberateľom prestáva byt len ten, kto na
dopisnici oznámi, že si nežiada, aby mu »Hlas« zasielaný bol, alebo kto
zaslané čísla obratom pošty vráti.

1. 2. 3. 4. a 5. číslo III. roč. zasielanie viaeerím na ukážku, ktorí
si ho zadržia považovaní budú za odberateľov. Kto nechce byt
odberateľom nech zašle čísla nazad. Študentom a sberateľom za
každých 5 nových odberateľov, budeme zasielať III. ročník zdarma.

Našich priateľov prosíme o zaslanie adriess, by sme mohli viacej čísiel
rozposlať na ukážku.

Ctené redakcie slovenských, českých a slovanských časopisov úctivé
žiadame o zasielanie svojich listov na zámenu.

Redakcia čísla uzaviera sa 20. každého mesiaca. Neskoršie zaslané práce
odložia sa pre nasledujúce číslo.

Rukopisy sa nevracajú, nefrankované listy sa neprijímajú.
Smer »Hlasu« zostane starý: Na základoch Kristovej mrávouky budeme

i ďalej hlásať potrebu obrodenia slovenského človeka, bez ohľadu na ľudí a
ich náhľady, verne stáť pri poznanej pravde, súdiť slobodne, neodvisle náš
verejný život dľa pravdy a mravnosti, pripravovať mládež slovenskú seriósnou
a šľachetnou snahou pre budúcnosť.

»Hlas« bude voľným závodištom prácechtivej mládeže, úvah, článkov
a statí. Na koľko možno uverejníme všetko, čo týka sa otázky slovenskej,
života, duše slovenského ľudu a všetkých otázok časových, ktoré hýbu
dušou každého moderného človeka. Nuž do práce!

»BDas« je orgánom neodvislým od ľudí, strán a klík, preto nič' nemôže
nám prekážať hlásať pravdu otvorene, nazierat na veci opravdove, nestrane.
Zásluhy, prácu bez pochlebovania uznáme, no lien, zakrývanie slovenských
slabostí, okrašľovanie našich hriechov budeme nemilosrdne odhalovat a vy
nášať na svetlo k verejnému súdu. Budeme liájit úprimnosť a poctivosť
v našom domácom i verejnom živote.

Napriek rozposlaným upomienkam dlhujii nám ešte mnohí za II. ročník.
Prosíme o skoré vyrovnanie podlžností.

Nová Domová Pokladnica. Kalendár pre slovenský ľud, na rok
1901. Roč. III. Vydal J. Teslík. Uh. Skalica. Cena 60 halierov.

Cirkevné Listy. Číslo 11. Ročník. XI. K. Salva. Ružomberok.
Rodina a Škola. Číslo 11. Ročník I. Turô. Sv. Martin.

Pozvanie k predplateniu na III. ročník „Hlasu“.

Spisy redakcii zaslané.



Len krátka doba delí nás od nezapomenuteľnej výstavky národopis
nej v Prahe. Hromadná návšteva zo Slovenska nepoznala sama seba vo vy
stavených skvostoch, nie v slovenských ľudových stavbách a intelligen
cia slovenská—táto bola na výstave—ľud nie, sotva priznávala sa »k Cic
manskému gazdovstvu* k valašskému hospodárstvu. Nie div. Keď Jurkovio
v rokoch 91—95 preliezol paseky, gazdovstva valašské a pohraničné
kraje Trenčianskej a keď súvis v myšlienke a tvorbe ľudových stavieb
viedol ho cez hranice Moravy, ďalej do severnej Trenčianskej, do Oravy
a na rozhranie stolíc trenčianskej, turčianskej a nitrianskej až do Cič
man, kde našiel úplnú, prastarú zádruhu slovenskú, vtedy nevšímal si

na Morave a na Slovensku ľudových stavieb temer nik. Štúdia prof.
Kouly a kresby Prouskove v »Ceskom Lide« neznalo vtedy na Slo
vensku ani 50 ľudí.

Na slovenskej mape ani Cičman nebolo, lebo keď Jurkovio pýtal
sa v Martine, kde ležia Ciôraauy, nevedeli mu nič určitého povedať
a usmievali sa, keď poukazoval na to, jaký pomník ľudového umenia
staviteľského skrývajú v sebe Cicmauy. A predsa v Ciômanooh našiel
Jurkovio vzor vysokej stavby drevenej, utriedený celok, účelný, ujedno
stajuený štýl behom storočí a zachovalý spôsob stavby, jaký býval
v Čechách, na Morave, v Slezsku a na Slovensku všeobecný a jaký je ešte
i dnes v haličských Tatrách medzi Horalmi. Od tej doby, čo objavil
Jurkovio svetu Cicmany a predviedol nám ich na národopisnej vý
stavke, vnikal vždy hlbšie do ľudových stavieb, porozumel duchu to
hoto dôležitého umenia, rozšíril svoj obzor piluým a dôkladným cesto
vaním a značením, kresbami a fotografiami; Bečvy, Karlovice a vôbec
celé Valašsko poskytovaly mu mnoho; originálne väzby, štíty, zvonice,
komíny, okapy atď. Orava, istebné, Veľká Ves, Zázriva obohatily
jeho materiál velmo, ale i sám Turiec poskytnul mu mnoho, aô myslel
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by človek, že v tejto stolici, kde už kroj skoro cele vyhynul, nájde
národopisných pamiatok veľmo málo, staviteľských pamiatok je tam
dosť, jako to dokazujú domky a zvonice v Karlovej, v Príbovciach a za

jimavá väzba oblúkov domových vrát, ktoré často sa vyskytujú po Turci.
Takto vyzbrojený a obohatený zkňsenosťou národopisnej výstavky, pri
kročil Jurkovič k veľkému dielu, ku stavbe objektov »Pohorskó Jednoty
Radhošť ve Frenštáte«.

O Radhošti a útulňách radhošťských písalo sa mnoho, zvlášte
v časopisoch moravských; oživotvorenie starých foriem ľudových stavieb,
uvedenie v život a pre verejnú potrebu toho, čo ľud staval, zdobil, len

pre seba, pre svoju rodinu; ďalej vytríbený vkus a jakýsi návrat k tomu
čo naše jest, našlo pochopenie na Morave a západnom Slovensku
v prvom rade. Je to trocha i vysvetliteľné, čo pošlo z nás, z nášho

okolia, z rúk otcov našich, v čom vyrástli sme to ctíme, ľúbime a mi

lujeme opravdove, úprimne. Čo vyhrabal, z trosiek vykutral Slovák
Jurkovič, a v ladné celky sostavil prvky už už spráchnivelé, to ctíme

jako prácu našich ník, jako návrat ku chalupe , k tej chalupe, v nejz
skryto je toľko umenia, toľko vkusu a toľko citu pre krásu, ktorému ne

vyrovná sa ani národ stojáci na najvyššom stupni kultúry. A v tomto
návrate k ľudu a jeho umeniu, k tej posial nevysvetlenej psycholo
gickej záhade v nejž kotví — škoda že nie už všade — tvorivosť, tak
hlboká a umná tvorivosť, nie prežitá a životaneschopná, ale spôsobilá
rozvoju a vývinu, elementárne silná k preporodeniu názorov o umení,
o národnom umení a priemysle a skrývajúca v sebe podmienky po
kroku v blízkej budúcnosti.

Keliy nič iného nebol vykonal Jurkovič len to, že sosbieraním
materiálu poukázal na pravé cesty k pochopeniu drevených stavieb na
Valašku a Slovensku, bol by iste vykonal mnoho! No on vykonal
viacej. Vytvoril štýl, samostatný a docela neodvislý od drevených
stavieb švajčiarských, pre moderné obydlia, domy, hostince, villy a
v tomto práve javí sa pokrokovosť a veľká umelecká i hospodárska
dôležitosť duchaplného prevedenia »Mamenky« a »Jídelny«. Preto
tvrdínj že, aô písalo sa o »Radhošti« a útulňaoh mnoho, predsa písalo
sa posial málo o význame a dosahu prevedenej myšlienky a o snahách
mladého umelca, Jurkoviča.

Nie sme odborníci, ale zabývame sa už i u nás na Slovensku inten

sívnejšie týmito vecami, ale chladnosť pražských, odborných kruhov
voči Jurkovičovi — ovšem vyzbrojených diplomami a papiermi je ne

pochopiteľná. či znamená professúra zdrátovanie ducha a poviazanie
slobody? Aj Jožka Uprka bol v Prahe »samej einóbr« a dnes už to
nie je pravda! Veď náš sedliak je tiež nie diplomovaný odborník, ale



umelcom je, to mu nik neocltají a kreslírka veľkonočných vajec tiež
neštudovala a predsa je umelkyňou.

Na Morave i Slovensku je Jurkovič uznaný a zdomácnelý a kto
»Pustevné« nevidel in natura, ten zájde si tam iste, ked prezre nád
herné dielo, vydané snaživým nakladateľom p. A. Píšom v Brne, ktorý
v nádhernej, bohatej úprave »Pustevne« vydal. O ľudových stavbách
valašsko-slovenských, a vôbec ešte žiadne dielo nevyšlo posial o morav
skom umení, v takej skvostnej, dokonale prevedenej úprave j ako »Pu
stevné«. Veľkých 16 listov pohľadových predstavuje nám z čiastky
v svetlotisku, z čiastky v barvotisku, celý komplex budov a potom
jednotlivé budovy z rozličných strán. Obrazy sú rozkošné, nemôže sa
človek od nich odtrhnúť. Oblúk na V. liste — pôsobí ani maurský
podkovový oblúk v Alhambre. Ornamentálna obruba listu VI. je
bizzarní, nadmieru originálna, upomína na hlavy assýrskyoh kňazov,
s pristrihlými bradami. Možno že sa mýlim, ale tohoto dojmu sa ne
môžem zbaviť.

Jako v skutočnosti tak i v reprodukcii možno postaviť »jídelnu«
»hors concourse«. List VIII. je mdlý, ani v mlhe radhoštskej, za to
odškodní nás vnútro »jídelne«. Jaký to útulný, milý ohrám, čistý
kostolík, keby nie »legátek« a pokrytých stolov, illňsia by bola úplná.
Táto budova ovanie človeka jakosi divno.

Cítim ten pocit, ale nemožno mi ho opísať, kto bol na »Eadhošti«
ten predstaví si ho, lebo pocítil ho iste.

Tá bľadozeleň stien, ten jas a svit bariev lahodí oku, srdcu. Tu
Jánošík tam Portáš, ďalej zas pohanský, obetujúci Slovan a naproti
poledúujňoi, modliaci sa pri ovečkách valach, v kútoch rozkrýdlena
holubica, v úzadí kredenc jako oltárik, celá rada malých okienok, do

statok svetla .... ach tam toľko krásy, citu, poesie, že nedarmo
nazval Jurkoviôa, básnik Merhaut, poetom dreva!

Reprodukcie »jídelne« sú tak dokonale a umelecky prevedené,
že každý urobí si pravú predstavu o báječnom, impôsantnom vňútre
>jídelne«.

Nikde nevidel som ešte takú harmóniu bariev, taký súlad ná

bytku so stenami a priestorom jako tu. Pri osvetlení je effekt neza

pomenuteľný.
»Maménka« vyniká rozlohou, pavlačami, výstupkami a peknou

väžou, vňútra je účelne využité pre hosťovské byty a izby. Návrhy
náradia do poslednieho kúska robil Jurkovič sám, škoda že dva lustry
pre jedálnu zostaly neprevedené. Nábytkom navrhnutým a z čiastky
prevedeným, jako aj zariadením ústavu »Vesny« v Brne, dokázal sa



šťastným a v obore tomto snáď jediným. Malé ukážky možno i na
obrazoch vidieť.

Jurkovioovou zásluhou je, že učinil sa koniec nesrayselnému fa

brikovaniu všelijakých »národnýeh« stoličiek a truhlí, na ktoré sa orna

menty prenášaly s plachiet a starých žbánkov!

Takýmto zneužitím národopisného materiálu, začalo sa už vkrádať
pravé zvrhnutie ľudového ornamentu do priemyslu.

Na Valašsku a Slovensku jestvuje bohatá ornamentika dreva,
rezaná, vpalovaná a malovaná. Túto prenáša Jurkovič z dreva na
drevo a preváďa očistu v každom smere.

Dnes je už hotovou vecou, že v slovenskom nábytku je Jurko
vie prvým.

Vďaka »Klubu pŕátel umení v Brné«, ktorý pochopením umenia
Jurkovičovho valne prispel k tomu, že »ľustevne« vyšly na svetlo.
Krásnejšiej knihy nemohol »Edub<- svojim členom dat.

Reprodukcie a obrázky robia »Ceskej grafickej spoločnosti »Unie«

česť, neúnavný pán Vilím dokázal i »Pustevňami«, že stojí v celom
Rakúsko-Uhorsku bez konkurenta.

V žiadnom zámožnejšom slovenskom dome nemalý by »Pustevné«
chýbať. Ony sú nie len ozdobou a okrasou, ale i dokumentom ľudového
umenia slovenského a výsledkom dlhoročného trudu, mladého sloven
ského umelca Dušana S. Jurkovioa. Dr. Pavel Blaho.

(Dokončenie).

Hlinený priemysel, hrnčiarstvo a keramiku. Slovensko je bohaté na
znamenitú hlinu. To dosvedčujú mnohé podniky hlinené.

V Novohradskej, v obciach Poltár, Slaná Lehota a Zelené, za
oberá sa asi 200-230 rodín výrobou škridlice po domácky. Škoda, že
sa to deje doteraz veľmi primitívnym spôsobom. Pritom všetkom však
vyrobia za rok veľké množstvo škridlíc. Bolo by pre nich o mnoho

výhodnejšie, keby sa chytili radšej výroby iných predmetov z

bo za škridlice dostanú veľmi málo. Tamojšia ohňuvzdorná hlina je
výbornej jakosti, a nachodí sa v nevyčerpateľnom množstve.

Z väčších slovenských podnikov hlinených, spomeniem továreň na
výrobu hlinených fajek, patriaci Eduardovi Takáčovi, ktorá založená
bola r. 1813 Vendelínom Takáčom vo Zvolene, vyrábajúca známe

Priemysel a obchod y službách národa.



»štiavniôky«‘ a firma »Dr. Zechentner a Teschler« v Kremnici, vyrá
bajúca bmotu k osihoteniu teploty. Okrem toho je v našich rukách
viac väčšíob-menších tebliarní. Hrnčiarstvo v Modre, Stupave, žbán
karstvo na Dobrej Vode a v Dechticiach potrebuje samostatného spra
covania.

Ale ešte viac ich je s raajitelmi-cudzincami. Tak v Poltáre a
Zelenom je po továrni na škridlicu, rúry k vodovodom, a ohnivzdorné
tehly, v Kalinové a Hrabové (novobr. st.) je po továrni na keramitový
tovar, v Zlatých Moravciach (tekov. st.) je továreň na bahríky a

ozdobné tehly pre kachle, v B. Štiavnici, Kremnici, je niekoľko továrni
na fajky, atcT.

Niekde sú veľmi šikovní hrnčiari. Priemysel tento je síce
v úpadku následkom nerovnej konkurencie s továrňami, ale dal by sa

povzniesť, zavedením výroby jemnejších nádob, ozdobných mís a tanie
rov so slovenskou ornamentikou.

Strojníctvo u elektrotechnika. V priemysle strojníckom zaostáva
dosial celé Uhorsko. Obmedzuje sa hlavne na výrobu hospodárskych
strojov a nástrojov.

Zo slovenských podnikateľov zasluhuje zmienku Michal Treskoň
v Bytči (trenô, st.), ktorého sečkovice tešia sa dobrému chýru po
celom Slovensku. Pritom všetkom malo by sa viac strojníkov a zámo

čníkov našich, zaoberal výrobou hospodárskych strojov aj nástrojov,
ved spotreba ich je veľká a vyhovovaná je cudzími výrobkami.

Účastinárska spoločnosť »Helios« so sídlom aj skladom v Pešti
a s továrňou v Žiline (trené, st.), založená bola r. 1893. Základná
istina obnáša 400.000 korún, ktorej nemalú časí tvorí slovenský ka

pitál. Továreň ta zaoberá sa výrobou rôznych menších strojov elek

trických, v prvom rade však telefónov. Jej vzmaoh je dosial pomalý, ale

predsa pokračuje isto s roka na rok, pod riaditeľstvom Karola
Kuzmányho. — Robotníkov zamestnane je súhrne 104.

Uhorskú vládu výborne charakterisuje, že špecielne pre mladíkov

sikulských ktorích je hŕstka, založila v Miškovci strojnícku školu,
kdežto o poltreťa millionový národ náš, nestará sa celkom nič vo školstve.

Drotárstvo a sklárstvo. Drotárstvo je už starým remeslom sloven

ským, skoro by som povedal, že sme v ňom »špecialisti« (aspoň
v ručnej práci). Drotári pochádzajú najviac z hornej Trenčianskej.

Jediná —• myslím — väčšia drotárská dielňa je v Závodí pri
Žiline, patrí firme »Adamko a spoločník*. Drotári potĺkajú sa buď

ojedinelo alebo v páre snáď po celom svete. Choď do Ruska, do Francie

(hlavne v Paríži), Nemecka, vo Spoj. Štátoch sev. Ameriky, neho

voriac ani o Rakúsko-Uhorsku, — stretneš sa s nimi všade. V cudzine,



obzvlášte v značnejších mestách máji! obyčajne ústredný byt, mnohé
mestá obsadili stáli drotári, sdržujňci sa tam za viac rokov (Praha,
Berlín, Brémy atď.). Často predávajú nie len vlastné výrobky (to sú

predovšetkým pasce, fajkové šparkáôe) ale aj továrničke, ba na tých
často viacej zarobia.

Bolo by teda treba založiť v krajoch drotárskych viac dielní, aby
India našli doma dostatočnú výživu. Karol Kálal, ktorý kraje drotárske
zvlášte preštudoval, radí založiť dielne na Čači, v Kysuckom Novom
Meste, Hricove, Bytči. *) Vyrábaf možno by bolo však i rôzne pred
mety jemnejšie, na pr. práce filigránske, retiazky atď. nie len z drôtu
ocelového a medeného, ale aj strieborného a zlatého.

Podobne ako slovenskí valasi, pláteníci, pltníci, drotári stali sa

aj sklári národným typom. Sídlom týchto je kút severného Liptova
zvlášte Veľké a Malé Borové, dalej, Novohrad, Hont a Tekov.

Títo nie sň už ani takými umelcami, ako drotári. Ich činnosť

obmedzuje sa výhradne na vrezávanie okenných tabúl, a podobných
prác. Sklo kupujú v rôznych sklárňach, nosia na chrbte v škrošnách,
chodia s obce do obce, často veľmi lahodným hlasom spievajúc »daaaajte
obloky robiť«, upozorňujú na seba obyvateľov.

Mnohý z nich zamení nošu sklársku s košíkom, v ktorom po
ukladané má rôzne menšie hrnce a hrnčeky, uiekdy aj taniere, a stáva
sa podomným obchodníkom.

Mlynárstvo. Výroba a obchod s múkou sústrednená je hlavne
v Peštbudíne. Jej vývoz percentuálne porovnaný s iným tovarom stojí
na prvom mieste (r. 1898. činil 15.03H

/o )

My sme doteraz bez väčších mlynov, aôpráve národ slovenský je
skoro úplne roľnícky. U nás skoro každý remeselník, robotník, má

svoju zemieku, ktorú si obrobí sám každý rok.
Veľké mlyny nájdeme v B. Bystrici, Lučenci, Prešporku, Trnave,

Kátlovoiach (preš. st.), Bohuniciach (prešp. st.), Nitre, V. Šuranoch
(nitr. st.), Bučanoch (nitr st.). V. Sáriši (sáriš. st.), Čane (abauj), Ung
váre, Košiciach, Michalovciach (N. Mihály, zempl. st.), všetky nacho
dia sa v cudzích rukách.

Slovenské mlyny potratené sú po celom Slovensku, a ich význam
obmedzuje sa na ich okolie. Mlynárov približne je v Orave 140,
Tekove 200, v Honte 180, v Novohrade 140, v Liptove 100, vo Zvo
lene 90, v obvode Prešporskej komory (Prešp. Nitr. Trečn. a Turô.)
spolu 2.000, z ostatných krajov nemám dát.

*) Vid v „Osvéte“ r. 1899. článok jeho „O kraji a lidu dráteníokem“



Pivovárstvo. Počiatočnému priemyslu pivovarskému v Uhrách pri
padá púšťať sa do nerovného boja s rakúskymi dávnymi, vyspelými
pivovarmi. U nás je na prekážke rozšíreniu piva t. zv. výčapná daň,
v druhých krajinách celkom neznáma, a vysoké dopravné na železni
ciach. Najväčších výhod v Uhrách dostáva sa od vlády páleniciam,
ktoré privádzajú do obchodu tú najhnusnejšiu otravu chudobných ľudí;
pálenku. E. 1898. bolo v Uhorsku (bez Horv. a Sláv.) 38.057 pálenie
(37.549 pripadlo z nich pod výrobnú daň, 488 pod konsumnú daň),
ktoré vyrobily 104.025.510 hektolitrev-stupňov, z čoho bolo prosté
spotrebnej dane 317.792 hl. stup. Teda miesto toho, aby vláda výrobu
pálenky potlačovala a chudobný Ind odúôala od tohoto jedu, ona to
ešte podporuje, iste dla pravidla: duševne a telesne zmrzáôený národ
dá sa snadnejšie otročiť.

Tým, že je u nás pivo drahé, núti sa robotný ľud piť pálenku a

tým sa nie len ubíja v ňom duša, ale je to aj na škodu zdokonalo
vania sa v práci ručnej. Je to iste jedna z príčin, prečo u nás robo
tnícka práca je dosial na nízkom stupni.

Tak musia bojovať všetky pivovary v Uhrách. Ale proti nášmu

jedinému slovenskému pivovaru stavajú sa ešte iné prekážky. Predne
v mnohých mestách spoločnosť nepije Martinské pivo len pre to, že

je slovenské, aôkoívek jakosíou predoí na pr. rozšírenejšie Kameňo
lomské (pešť. st.), za druhé pričinia sa dráhy, aby jeho j akosť zhor

šily. Dokázané je totiž, že zásielky nechávajú sa schválne ležať viac
dní na staniciach, na pr. na Vrútkach, v Žiline, len aby objednávate!
neobdržal ich v čas a aby pivo utrpelo na chuti.

Okrem nášho, pred pár rokmi založeného turčiansko-sv.-martin
ského pivovaru (účastinárka spoločnosť), nájdeme na Slovensku ešte
v nasledovných obciach pivovary : v Banskej Bystrici, Prešporku (2),
Košiciach, Poprade, Bardiov (Šariš, st.), Prešove, Kežmarku, Spiš.
Belej (2), Spiš. Podzámku, Nitre, Fraštáku (nitr. st.), Novom Meste

n./Váhom (nitr. st.), Dave (trenô. st.), Bytči (trenô. st.). Výhňach (tek.
st.), Vidinej (novohr. st.). Všetky sň v rukách neslovenských.

Včelárstvo a obchod s voskom. Drobné pracovité včeličky priná
šajú národu nášmu nemalé bohatstvo, ktoré by rýchlejšie vzrastalo ešte,
keby ľud bol dôkladne poučený o výnosnosti včelárstva. Želenie za

zaniknuvším trojročným „ Včelárom a Ovocinárom“ výborne redigova
nom Cerňanskym, je všeobecné. Luhy Slovenska sň istou zárukou, že

včelárstvo účelne pestované, mohlo by dať vzniknúť rozsiahlemu prie
myslu a obchodu medovému a voskovému.

Je pravda, nie všade rovnou mierou darí sa včelárstvu. V nie

ktorých krajoch trúd včiel korunovaný je krajším výsledkom, vďaka



teplejšiemu podnebiu a bohatosti kvitnúcich rastlín, než inde, ale

tvrdím, v celku môže sa pestoval po celej zemi slovenskej so zdarom.

Všímajúc si s roka na rok stavu včelárstva, pozorujeme jeho neustály
vzrast. Tento javí sa nie len v množení sa rodín včelárskych ale, aj v upú
šťaní od starých, nepraktických slamených ňlov a klátov, a v šírení sa

nových, moderných klátov drevených, hlavne sústavy Dzierdzonovej. Máme

aj slovenský patentovaný úl, Jozefa Bohňiia s Bieleho Potoka (lipt. st.).
Veľmi napomohlo by sa včelárenie mnohých krajov, keby okraje

ciest, ďalej hranice medzi rolami, lúkami a pusté miesta vysadily sa

ovocnými stromami, akátrai a lipami. Miesto rozšírených topoľov, vŕb,
jarabiniek, saďme radšej spomenuté. To je na starosti jednotlivých obcí.

Med najlepšie je rozposielať v plášťoch, alebo metaný v nádo
bách pľachových, sklených ľáhvach. Na ujmu jakosti medu je — u nás

rozšírený spôsob, — keď sa na teple aj s voskom rozpustí, poneváč
takto pozbaví sa vône a zapácha lepom. Najlepšie je med dostať z vo
štín lisovaním za studená, alebo strojom — vrtidlom zvhĺšte k tomu

sostaveným. Kvasením medu možno z neho vyrobiť t. zv. medovinu,
ktorá môže nahradiť celkom dobre víno.
sostavenym. Kvasením medu možno z neno vyrobil t. zv. medovinu,
ktorá môže nahradiť celkom dobre víno.

Nasledujúce číslice najlepšie dokážu dôležitosť včelárstva na Slo
vensku. Vzťahujú sa na rok 1898.

Počet Počet vč. rodín Dorobené Hodnota
občina y jaseni výrobkov

Stolica ktofé medu
|

vosku včelár
sa čísla : , ,

v klátoch 1 skycn v

5i pohyblivej j'
WW . „.och "o™"“

' sústavy

Prešporok 29 j 2.204 9.791 (140 31 44.574
Nitra 431 . .527 9.37(1 404 34 34.734
Trenčín 400 1.473 5.684 104 21 10.480
Tekov 213 1.109 4.761 183 13 13.568
Hont 184 1.435 4.258 309 14 21.294
Turiec 96 1.002 1.143 34 6 3.194
Orava 97 627 729 27 5 2.616
Liptov 119 1.082 1.754 133 8 9.518
Novohrad 269 1.809 8.988 541 27 37.908
Zvolen 134 2.231 2.867 174 12 12.784
Gemer 240 1.890 3.640 539 18 36.020
Abauj 240 950 8.531 30 27 37,102
Spíš 170 2.815, 7.320 433 11 2 .226
Šáriš 240 350 6.330 234 10 16.014
Zemplín 390 1.653 11.491 438 21 30.464
Ung 200 456 6.731 292 10 19.468



Súhrnný dôchodok činí teda v týchto 16 stoliciach 821.964 hor.,
a obnos ten mal by nás pobádal k ďalšej práci v šírení rozumného
veelárenia.

Voštiny predávajú včelári vždy menej a menej. Príčinu toho treba
hladaí jednak v tom, že za vosk dostanú pomerne nízku cenu a jednak
v tom, že pri moderných klátoch môžu sa voštiny upotrebiť viac rázy,
opätovným vkladaním do ňlov, číra včelám usporí sa mnoho zby
točnej práce.

Yoskársky priemysel kvitol niekdy zvlášte v Gemeri, teraz je
v úpadku. Podobne pernikársky priemysel.

Med vyváža sa hlavne do Nemecka, vosk do Galície a Ruska.
Za podpory štátnej založené boly vzorné veelince v Nagy Abonyi

(prešp. st.; Maďari), Vágkirályía (Maď.) a Chvojnici (nitr. st.), v Ilave
(trenč. st.) v Kláštore p. Zniovom (turč. st.).

Ovocinárstvo. Rozprestrúc pred seba mapu strednej Európy, pre
svedčíme sa snadno, že prevažná čast Slovenska nevymyká sa z pásma
ovocného (u nás obvyklých ovocín), totiž neleží v tých oblasťach zeme,
kde podnebie nevyhovuje požiadavkám pestovania ovocia.

Najrozšírenejšia je u nás sliveň, potom nasleduje jabloň, hrušeň,
čerešne, višne, orech, menej darí sa morušovým jahodníkom, broskvám,
a gaštanom. Tiež hrozno pestuje sa dosial v niektorých krajoch, aôkoľ
vek nemožno upreť úpadok vinohradov, zvlášte prispením fylloxery a

peronospory, pustošiacim ešte aj teraz.

Skúmajúc jednotlivé druhy ovocia, stretneme zvlášte nasledovné;
jablká: renetky, parmenky, borovinky, borky, astrachánske, anto

novky, rozmajrínky, červené malinové, citronky, cecky, cár Alexander,
Olga Nikolajevna, tiež mišianky a zlaté jabĺčka;

hrušky: maslovky horné a Napoleonské, zelené Magdalénky, ber

gamotky, rauškátky, raarmanky, zimné hardepontky atď.;
slivky: bystričky, durandzie, ringloty, kobylnaôky, okrúhlaôky,

kozie cecky, veľké vlašské, belice atď.;
čerešne a višne: dudeôky, veľké a malé čierne, včasné koburgské,

ňáršanské (Naršany v Šáriši), ostheimské višne.

Aj v najsevernejších stoliciach, v Trenčíne, Orave, Turci, Liptove,
Spiši, Šáriši celkom dobre darí sa slivkám, jabĺčkam a hruškám, majú
sa tedy tu predovšetkým tieto pestovat, kdežto v krajoch teplejších,
chránených pred vetrom aj čerešne, višne, orechy, broskyne, marule
gaštany a mandle.

Pre zaujímavost podávam tu čísla, značiace z ktorého druhu,
koľko ovoonýcli stromov našlo sa pri sčítaní r. 1895. v jednotlivých
stoliciach. Vynechané sň župy obeh. a priem, komory B. Bystrickej a

Gemer lebo z tých mi dáta chybia.



II I | i !
Stromy Prešporok '

Nitra ; Trenčín Tnrec Abauj Spiš j
Šáriš

i Zemplín 1 Ung
I !

1 i I

jabloní 351.318 210.863 160.195 17.753 96.290 37.329 1.017 114.027 | 68.195

brušiek 124.033 159.440 134.441 12.938 58.897 18.276 39.185 76.834 40.949

čerešní 55.295 99.821 24.336 535 47.717 3.903 17.910 36.960 11.602

višni 16.873 47.988 1.382 474 170.49 3.997 3.390 21.911 | 6.078

broskýň
j

29.813 34.085 1.518 61 22.635
'

207 1.621 28.338
i

6.451

marili 29.237 18.715 2.617 283 16.714 619 8.954 17,397 4.148

slivák 351.453 891.728 921.406 73.760 484.162 57.7fc9 240.985 466.770 216.566

orechov 87.466 101.553 40376 1.131 47.138 672 8.114 43.743 i 22.859

mandlí 2.883 4.314 243 9 80’ 16 58 2.448 | 892

gaštanov 11.153 2.732 736 9 647 186 163 3.138 : 1.376

moruš. jahôd 50.344 108.589 1.419 108 35.7V8 152 3.608 60.748 16.263

l



Na 1 kat. jutro pripadá v krajine 57 ovocných stromov, kdežto
v obvode Prešporskej komory 82; vpočítaná je v tom celá úrodná zem

aj so zahradami, bez zahrád pripadá však tam len 1.61.

Úprimne rečeno, Ind náš neobľubuje veľmi pestovanie stromov
ovocných a zvlášte nie ich sošľachtovanie. Len tým si vysvetlíme,
prečo toľko pustých miest nájdeme, nevysádzanýeh ovocnýma stromy.
Na druhej strane však aj spoločnosť samú, spolu s vládou taží vina
toho, bo sa málo starajú presviedčať ľud o užitočnosti ovocinárstva a

neslúžia mu za príklad. Obciam pripadá tu veľký úkol. Vo všetkých
stoliciach malý by byt škôlky, kde by sa pestovaly stromky, výhony,
štepy, zodpovedajúce podnebiu tej onej stolice a potom za darmo
rozdávaly.

Tiež sádžu sa u nás ovocné stromy príliš husto, čím trpí nie len
koľkosť úrody ale aj jej jakosť. Nevýhodné je sadenie stromov pomedzi
kre hroznové. Odsúdenia zasluhuje predávanie ovociny na stromoch, totiž,
že sa úroda predá napred, kým je ešte zelená; dostane sa málo za ňu.

Značnou prekážkou ovocinárstva je i v krajoch kde ono kvitne,
že ľud nenie dostatočne zasvätený do spôsobov speňaženia ovociny.
Keď je úroda malá, vtedy sa čerstvé plody ľahko predajú v mieste
alebo na susedných tržiskáoh, ale nastane-li úrodný rok ceny ich klesnú,
obyčajne značne a pestovateľ radšej statok nimi kŕmi, než by ich

predal. Na blízku nedostane za ovocinu nič a nezná spôsobu aby ju do

vzdialených miest zaslať mohol, nevie si pomôcť. Nemá predne k tomu
nezbytných košov a nezná baliť. V ovocných krajoch nesmie teda chy
bovať košikárstvo.

Kde sa rodia jemnejšie druhy, tam sa vypláca aj kupectvo s čer
stvými plodinami, ale okrem toho prichádza ovocie ešte nasledovne
k úžitku: sušením, zaváraním, pripravovaním lekváru, ovocnej šťavy

ovocného vína.

Najznámejšie sú u nás prvé dva spôsoby, totiž predávanie čerstvej
ovociny a jej sušenie, čiastočne aj varenie lekváru. Ľutovať treba, že
sušiarne sú zväčša veľmi primitívne, nedokonalé, čo je na škodu ja
kosti nadobudnutého tovaru. Treba sa starať, aby kraje bohaté na
ovocie zaopatrené boly modernými sušiarňami, ktoré nie sú o veľa
drahšie než staré a sušené ovocie z nich je krajšie, má teda aj znaô

nejšiu cenu. Sušit odporúčajú sa zvlášte slivky, jabĺčka a hrušky.
Zaváralf možno s výhodou lepšie druhy slivák, hrušiek, potom

orechy, čerešne, višne, polky, ríbizle atď. Pre zaváranie ovocia hodia
sa predovšetkým kraje teplejšie, kde sň plody následkom toho sladšie.
Zavarené ovocie prechováva sa v ľáhvach, alebo hrncoch nepriedušne
uzavrených.



Lekvár dorába sa hlavne zo slivák (Trenčianska) a dopravovať
ho možno v geletkách 5—25 kilových, alebo v súdkoch rôznej velikosti.

Prv bolo aj u nás rozšírenejšie víno ovocné, ale po zmohutnení
výroby pálenky, štátom všemožne podporovanej a po zákaze domáceho

pálenia a prípravy ovocných vín, prišlo k úpadku. Až posledné roky,
keď novo vynesený zákon osvobodil domácu výrobu ovocného vína aj
medoviny od dane, začína sa zase ujímať. Jablká zpracované na víno

dajú sa 10-násobne lepšie speňažiť, než ako keď sa predajú čerstvé.
Platí to ovšem len pri druhoch horších. Spôsob výroby ovocných vín
je všelijaký. Y krajoch, kde nedarí sa hrozno (Orava, Liptov, Spis,
Šáriš, Trenčín, Turce, Zvolen) nahradiť možno ľahko takto víno hro

znové, vínom ovocným.

Krupina (hont. st.) je povestná svojím ovocím. Aké bohatstvo
prinášajú ovocné stromy, dokazuje najjasnejšie toto mesto, ktoré za

jediný rok prijme za ovocinu v meste a jeho okolí najbližšom urodené
do 80—100.000 korún. V roku neúrodnom pravda obnos ten klesne
na 10—20.000 korún.

Ale aj príroda sama, bez pričinenia sa človeka, skytá hojnosť
užitočných plodín. Spomeniem len huby, liesky, borievky, maliny, ja
hody atď. ktoré dajú sa znamenite speňažiť. Šípkový a jarabinkový
lekvár, zavarené brusnice, čučoriedky, černice, drienky, jahody, mali
nová štava, sušené huby (obce okolo Bytče trené, st., Rovné, Hrieov
aj iné zaoberajú sa sušením húb a vyvážajú ich pilne do Nemecka),
atď. ako aj rôzne ovocné vína, sú všetko články obchodné, ktorých
surovina je u nás veľmi lacná a výrobky tie majú dosť vysokú cenu
vo veľkých mestách v Pešti, Viedni, Prahe a za hranicou.

Nezapomenuteľnň zásluhu na povznesení ovocinárstva slovenského,
zvlášte v západných stoliciach, vydobyl si bez sporu Richard a jeho
»Obzor«. Podobne vzdychnúť nám prichodí za zaniklými »Hospodár
stvo na Slovensku* (Kmeť), »Ovocinár« (Penzel), »Vôelár a Ovocinár*

(Čerňánsky). Výtku zasluhujú terajšie »Obzor« a »Hospodárske No

viny*, že nepôsobia dosť v praktickom smysle a miesto spojenej práce
(účel oboch je celkom rovný, aj smer), zbytočne vychodia dva časopisy.
Lepšie by bolo spojiť sa a pracovať radšej na prehĺbení obsahu a

rozšírení časopisu. Tvrdím, keby nakladateľstvá slovenských časopisov
svojich riadnych spolupracovníkov platily, našlo by sa ich viac a zá

roveň usilovali by sa podávať cennejšie veci, ako keď pracujú za darmo,
len z povinnosti. Poneváô časopis získal by tak na hodnote, mal by
aj viac predplatiteľov. Zvlášte pri hospodárskych listoch záleží na tom,
aby malý dopisovateľov zo všetkých kútov. Teraz píšu každé číslo



novín 2—3 India, potom by ich písalo 15—20. Aké je to oblahčenie

práce a so ziskom mravným i hmotným.
Pestovanie hrozna. Hroznu darí sa v týchto stoliciach r v pre-

šporskej, nitrianskej, tekovskej, hontianskej, novohradskej, zemplínskej,
ungskej, a južnej trenčianskej i gemerskej.

R. 1898 poskytovalo pestovanie hrozna u nás nasledovný obraz,

Súhrn
Počet obcí
zaobera-

Hodnotapôdy na
ktorej sa
hrozno pe-

Muštu
urodilo sa

spolu
hektoli

trov

Dorobené
z toho
vína

v hekto-'
litrov

Hrozna
sa preda
lo v me

trických
centoch

úrody
Župa hroznovej

v koru
nách

júcich sa

pestova
niu hrozna

' stovalo
v hektá

roch

Prešporok
Nitra

95.428

20.298

4.931 85.926

18.176

3.606.496

714.172

95 3.293

1G7 6543.511

Trenčín
Tekov

Hont

112919 96 5.294

3.764884 17 133.484

815.788

163.042

100 3.39U

3.091

3.720

21.8501451.077 2.773

Novohrad

Abauj

815 292176 3.351

97894 33344 880 2

Gemer

Šariš

3 8197 39 349 21.944

3 120

2.757 16.556

2.7 5

14.756

2.509

G4Zemplín

Ung

2.307 1.872.394

399 149.87225 54

Okrem Trenčanskej a čiastky prešporskej, všetky spomenuté stolice
sú z čiastky zaíudnené Maďarmi a väčšia ôiast vinohradov pripadá
na kraje nimi obývané.

Prešporskej a v nej mestu Prešporku náleží prvé miesto čo do

kolkosti, aj čo do jakosti hrozna, aj vína. V Zemplínskej rodí sa chýrne
tokajské víno.

Podobne jako v celých Uhrách, i u nás boly vinohrady valne
zničené fylloxerou, perenosporou a oidiumom a len úsilnýra, vytrvalým
bojom proti týmto pliagam, ako aj zavádzaním viniča amerického, lepšie
vzdorujúceho spomenutej chrobači, vzmáhajú sa ony zase.

Slovenské strediská pestovania hrozna sú: Modra (prešp. st.)
PezinoJc (prešp. st.) Skalica (uitr. st.)

V Pczinku utvorilo sa aj spoločenstvo »Pezinský víno dorábajúci
spolok.



Bylinárstvo a zeleninárstvo. V západnom kúte Slovenska vyvinulo
sa neobyčajne bylinárstvo, sústredené hlavne v Šaštíne (uitr. st.), v Skalici

(nitr. st.), v Malackách (presp, st.) na Búroch, v Zohore a na okolí Stupavy
(presp. st.). Byliny (sušené a korienky) privádzané do obchodu tešia sa

znamenitej poptávke, obzvlážte u viedenských droguistov už od dávna. Aj
takzvané karpátske pilulky, pripravované Jánom Friedrichom, lekárnikom
v Malackách ďakujú iste svoj vznik vyvinutému bylinárstvu mestečka.

Nasledujúce liečive byliny sú najhľadanejšie: Bacoae juniperi,
Baccae myrtillorum, Cortex quercus, Flores acaciae uostr., Flores cha

monillae, Flores oyani coerul., Flores malvae obor., Flores tiliae, Gem

mae populi, Herbae absynthii, Herbae altheae, Herbae belladonnae,
Herbae malvae grandfoliae, Herbae saponariaoff, Herbae stramonii,
Herbae viola tricol, íiav., Radix bardanae, Radix graminis, Radix ono

nidis spinos, Radix saponar. rubr. atď.

Významné je pre náš národ aj zeleninárstvo Tu sú vo výhode
kraje priliehajúce k veľkým mestám, teda Prešporská, Nitranská, čia
stočne Trenčianska a Tekovská, potom slovenské ostrovy poblíž Pešť
budína, aôkoľvek Slováci obývajúce práve spomenuté ostrovy, neza

oberajú sa zeleninárstvom tak, jako by to mohli.

Švábka, šalát, kapusta, ugorky, paradajky, karfiol, cibuľa, mrkev,
petržel, ďalej lušteniny (hrach, fazuľa) zo západu slovenského vítané
sú na trhoch vo Viedni, Berlíne, Lwowe, ba až Varšave, nespomenúc
ani viac menších miest.

No, Viedeň je eldoradom nášho zeleninárstva. Tu žije toľko ze
leninárov z Prešporskej a Nitranskej, že oni tvoria 90°/„ mezi tamnej
šími zeleninármi. Sú aj sorganisovaní v spolok, ale ačkolvek sú v pre
vahe, následkom malej uvedomelosti národnej, správu spolku ponechali
Nemcom a spolok je zdánlive čisté nemecký. Niet medzi nimi dosta
točne vzdelaného organisátora, veď sa v ich radách nájdu aj vedomí
národovci, na pr. bratia Kochovci, Kovaroviô a mnoho členov »Národa«
vo Viedni. Takému organisátorovi pripadol by úkol prebudiť národné
povedomie svojich spolurodákov, potom shodiť nemeckú správu a sveriť
ju rukám, aj umu slovenskému. Ťažká úloha, ale dá sa previesť. Po
dlhé roky mávali sme vo Viedni študujúcich, uvedomelých národovcov,
ba nájdu sa i teraz, a predsa ani jednemu nepripadlo preložiť krížom
slamy za ten spolok. Teraz je tam jediný študent skutočne pracujúci
na uvedomovaní ľudu : Anton Štefánek, ktorý však celý svoj slobodný
čas venovať musí spolku ->Národ«, ostatní študenti neobzrú sa ani o
»Národ« ani o zeleninársky spolok.

Aj v zeleninárstve a bylinárstve osvedčila by sa organisácia
dôkladná.



Mnoho je povďačný národ Romualdovi Zaymusovi, farárovi
v Bytčici (trené, st.), Ivanovi Ľubovi hospodárovi v Kraskove
(gemer. st.), J, Ríznerovi učiteľovi na odpočinku v Bzinciach (nitr. st.),
ktorí nie len slovom účinkujú na napomožení poľného hospodárstva
slovenského, ale aj činne zasahujú doň, a slúžia svojím vzorným hospo
dárstvom za vzor všetkým.

O zbývajúeich remeslách zmienim sa aspoň na krátko. V oboroch
týchto pracuje sa až na malé výminky »po domácky* t. j. je málo
dielní, kde by majster pracoval s viac pomocníkmi než s 2—4 krajčíri,
obuvníci atď. V posledných desaťročiach vidíme už aj Židov chápať
sa remesiel.

Zle vplýva na vývoj tých zamestnaní, že tovaryši a nečakajú kým
by sa riadne vzdelali vo svojom obore, netúžia zdokonaliť sa vo väč
ších mestách v Prahe, vo Viedni, Pešti, ale pracujú 4—5 rokov sťa

pomocníci, a potom otvoria vlastný závod. — Poneváô ich práca nevy
hovuje vkusu obecenstva, toto vyhľadáva často cudzích, vzdialených
remeselníkov (mnoho rázy však aj bez podstaty), ich zanedbáva, a taký
remeselník celý svoj život živorí so dňa na deň.

Aj továrne, veľkomestské závody, ktoré skrze agentov prinášajú
do obchodu už hotové obleky, obuv atď. ohrozujú jednotlivé obory
remesiel, zvlášte však obuvnícky a krajčírsky. Jediný liek proti tej
pohrome sú spoločenstva.

Pre remeselníkov odporúčania zasluhujú zvlašte tieto tri druhy
spolčenia:

a) Spoločenstvo Im zalcupovaniu surovín , ako je na pr. »Spoloeen
stvo na zakupovanie koží* v Novom Meste nad Váhora, založené

tamojšími koželuhmi. Družstva takéto zaopatrujú surové články pre
dielne svojich členov, kupujúc ich vo veľkom, teda lacnejšie. Pre sto
lárov kupuje sa drevo, dosky, laty, klince, pre kováčov železo a ocel,
pre obuvníkov remeň, pre roľníkov semená atď.

b) Spoločné sklady. Sklad takýto zariadený je buď v mieste, alebo
v daktorom väčšom meste, trebárs Prešporku, Košiciach, Pešti, Prahe,
Viedni atď. Do neho posielajú údovia svoje výrobky na pr. stolári

nábytok, remenári chomúty a šíry, kolári koče, zámočníci prístroje a

stroje, krajčíri hotové obleky. Odpredaj je dvojaký: buď výrobky zo

stávajú majetkom vyrábateľa a spoločenstvo je len sprostredkovateľom,
alebo družstvo zakúpi tie výrobky a predáva ich na svoj účet. Rozu
mie sa ovšem, že v jednom spoločenstve sú len jednakí remeselníci.

c) Pomocnice. Tieto peňažné družstva opatrujú svojim členom

lacný úver, na základe súrueenstva.



Mojím želaním je, aby tento článok povzbudil odborníkov jedno
tlivých remesiel, a kupectva k zovrňbnemu vylíčeniu každého odvetvia

priemyslu a obchodu. Opísať možno na pr. jeden kraj, jednu obec:
keželužstvo na Brezovej, alebo v Lipt. Sv. Mikuláši, pláteníctvo
Oravy atď. Fedor Houdek.

Tolstoj neuznáva človečenstvo ako organismus prírodný, poneváč
mu chýba hlavná podmienka organismu, totiž: centrum cítenia a po
vedomia. Človečenstvo ako také neexistuje, existujú iba ľudia so su

bjektívnymi citami a myšlienkami. Ale ľudia sú na seba odkázaní, preto
účel nášho života záleží v tom, pomer medzi jednotlivými Indmi, či indi

viduálni stále zlepšovať. Toto zlepšovanie sa deje láskou k bližnému.
Láska k bližnému je úkolom života. Láska musí byť stejná, my ne

smieme milovať rôzne, nám musí byť každý stejue bližný.
Moderná sociológia má o človeku iné názory, Tostého názorom

zcela protiviace sa. Charakteristický príklad predstavuje nám nedávno

zomrelý »Zarathustra« Friedrich Nietzsche. Tento a Tolstoj sú pre našu
dobu nadmieru významné osoby. V oboch mysliteľoch je stelesnený
dvojaký názor svetový. Nietzsche je symbol germánskej, západnej výboj
nosti, symbol krajného individualismu, Tolstoj symbol východu, symbol
kresťanskej lásky, solidarismu. Tamten predstavuje ako ideál svetový,
»nadôloveka« Zarathustru, vladára, typ tyrana všetko pod svoju vôlu

podmaňujúceho, tento hlása lásku, sebaobetu, zavrhnutie všetkého in

dividuálneho, ku prospechu bližného. Tolstoj nezná žiadnu »Herren
moral« on je zástupcom »der, SclavenmoraL. Nezná kasty kapitalistov,
šľachticov, umelcov, vedátorov ktorí sa zaoberajú s vedou len preto,
aby mohli z potu druhých žiť, v skutočnosti neprospejú nikomu.

A predsa si Tolstého so všetkými jeho pochybnými mienkami
veľmo vážiť musíme, nie preto, že je veľkým vedomcom, ale preto po
neváč vidíme v ňom ideál svedomitého človeka, temer obetu svojho
citu a svedomia. Charakter Tolstého nie je horkým, prekypujúcim,
rozčúleným, ako u Dostojevského, on je chladný, pritom ale hlboko

milujúci človek, u ktorého vzdor všetkému jeho rozumovaniu, predsa
len cit prevyšuje. On našiel po dlhom boji, ktorý z nás, snáď každý
bojoval, ovšem bez toho žeby sme boli zvíťazili, nový život, novú

subjektívnu pravdu, a jeho chyba pozostáva v tom, že nemôže pochopiť,
že subjektivita a objektivita sú ďaleko rozdielne, menovite keď cit túto
prevláda.

Tolstoj a jelio román „Vzkriesenie“.



Lev Nikolajevič bol ruz svedkom popravy v Paríži: »akonáhle
som videl, ako sa hlava od tela odlúčila a počul jako najprv hlava a

potom telo buchly v truhle, poňal som nie rozumom, lež celou svojou by
tosťou, že žiadna theoria o rozumnosti existencie a progressu tento čin

ospravedlniť nemôže. A keď by všetci ľudia sveta na základe akých
koľvek theorií od počiatku sveta boli uznali, že toto je nutné; ja len
toľko viem, že to nieje nutné, že je to zlé a preto nemôže nad tým,
čo je dobré alebo nutné, čo ľudia vravia a robia, súdiť ani len pro
gress, ale ja s mojim srdcom!«

* *
*

Tolstojov najnovší román, lepšie reôeno umelecko-napísaný román
— katechismus, objasňuje a líči nám jeho náhľady a túžby mravného

preporodenia v krátkej a dosť jasnej forme. S tohoto stanoviska mô

žeme iba s porozumením premýšľať o tomto spise, ktorý toľko ruchu
narobil jako snáď žiadna druhá jeho kniha, mimo »Kreutzerovej sonáty «

Tolstoj je ale rozhodne oproti tomu, aby sa jeho kniha s čisté literárno
umeleckého stanoviska posudzovala, veď on nechcel napísať román
v pravom slova smysle, než poučenie pre človečenstvo. A Tolstému sa
akosi toto predsavzatie dobre nepodarilo. Ovšem »Vzkriesenie* snáď

nieje umelecky tak dokonalé dielo, ako »Vojna a mier* alebo »Auna

Karenius*, ale predsa môže sa porovnal s každou aj tou najdokona
lejšou knihou svetovej literatúry originálnosť, krása formy a umelecké

viac-menej pravdivé líčenie osôb a dejstva je neodškriepiteľné. Ten,
ktorý si prečítal prvý odstavec »Vzkriesenia* je ako očarovaný krásou
Tolstého pera.

Najhlavnejšia osoba románu je Nechľudov ako zástupca subjekt
vistu Tolstého. V každom románe, či väčšom spise Tolstého vidíme
tohoto Nechľudova v postave viac-menej sa meniacej. Je to človek
z najvyššej ruskej spoločnosti, ako mladík je vychovaný pestre vo

všetkých vedách vysokej aristokracii zodpovedajúcich a ač táto vý
chova je jednostranná nemôže utlumit v ňom tú prirodzenú iskierku
dobra, ktorá v ňom je, ale ktorá na istý čas úplne vyhasla, aby ne
skôr s tým väčšou silou vzblkla. Ako mladík vychodivší svoje školy za

oberá sa s ftlosofiou, číta morálne-reformátorské knihy, stane sa idea
listou v najkrajšom smysle. Je nepokojný, hľadí na svet ako dieťa,
vidí iba dobro, zaľúbi sa nevedomky, chodí po nociach v čírej prírode,
kuje plány pre budúci pekný, čistý život atď.

Tu ho osud privedie do spoločnosti, ktorá z neho urobí človeka

práve tak hnusného, ako bol predtým čistý. »Vtedy bol poctivým,
sebazapieravým mladíkom, hotovým na každý dobrý skutok, teraz je
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pokazený, prefíkaný egoist, milujúci jedine pôžitok svoj. Vtedy sa mu

svet Boží zdál byť tajomstvom, do ktorého on s radosťou a nadšením
hľadel vniknúť; — teraz bolo všetko v tomto živote jednaké a jasné
a bolo určené tými podmienkami života, v akých sa nachodil. Vtedy
bolo preň potrebné a dôležité stýkať sa s prírodou, ako aj s Indmi,
ktorí prv ako on žili, mysleli a cítili (filosofia, poesia), — teraz mu

boly potrebné a dôležité ľudské inštitúcie a styky s kamarátmi. Vtedy
sa mu žena zdála byť krém svojej rodiny a žien priateľov, presne ur

čený tvor; žena bola jedným z najdokonalejších predmetov zakúseného už

pôžitku. Vtedy boly peniaze nepotrebné preň a mohol sa zaobísť i

s tretinou toho, čo mu mať dávala, mohol sa zriecť majetku po otcovi
a rozdať ho sedliakom, — teraz mu nestačilo tých 1500 rubľov me

sačného, ktoré mu mat dávala i mával už s ňou i nepríjemné rozho

vory pre peniaze. Vtedy za opravdové svoje ja, považoval duchovnú
bytnosť svoju, — teraz za seba považoval svoje zdravé, zvieratské ja.

Ä celá táto strašná premena sa len preto s ním stala, že prestal sebe
veriť a veril iným. Prestal však sebe veriť a počal veriť iným preto,
poneváč dalej žiť sebe veriac bolo príliš ťažko; sebe veriac bolo každú
otázku zakaždým treba riešiť nie v prospech svojho zvieratského ja,
bažiaceho po ľahkých radovánkach, lež temer vždy proti sebe; veriac
však iným, nebolo treba ničoho riešiť, všetko bolo už riešené, a riešené
bolo vždy na úkor duchovného a na prospech zvieratského ja. A nielen

to, sebe veriac vždy bol vystavený súdu ľudskému, — veriac iným,
dostávalo sa mu odobrenia ľudí okružujúoieh ho«.

A kadenáhle prestal sebe veriť, ako Tolstoj hovorí, išlo to s ním

dolu, padol najhlubšie. Y tejto dobe bol podobný Oleninovi, ktorého

podobne líči Tolstoj v svojej novelle »Kozáci«. Stal sa človekom
»comuue ď fant«, zabudol všetky jeho blúznenia, zásady a humanné
myšlienky, híril ako všetci iní a páchal hrozné nesmysly.

Prišla tretia doba, — preporod. Pohnútkou bol známy osud
s Máslovou, jeho bývalou milenkou. Hlas svedomia sa vzbudil v ňom.
Nechľudov bol nútený premýšľať o jeho terajšom živote. Iskierka, tak
mer udusená v jeho srdci, sa znovu vznietila, začala horeť, Nechľudov
nemohol viac uazpäť, svedomie zvíťazilo, stal sa kajúcim hriešnikom a

napokon zvíťazil vôbec; podarilo sa mu najväčší svoj hriech akosi na

praviť. Zvíťazil ten druhý »duchovný človek, túžiaci po takom bla

ženstve, ktoré by bolo zároveň blaženstvom i pre inýoh«.
A táto perióda žitia Neohľudova nás najviac zajíma, jej líčeniu

venoval Tolstoj svoj um, celé svoje umenie. Kadenáhle sa stal Ne
chľudov kajúcim hriešnikom, nevychodil takmer s deliria, práve ako
driev, len že s tým rozdielom, že vtedy dľa jeho náhľadu bolo všetko



pre neho a pre jeho rovných, že na svete človek je pre pôžitok a bla
ženstvo materiálne, že účel života pozostáva v tom, z tých nám na

skytujúcich sa pôžitkov, čo najviac užit; teraz sa ale celý jeho duše

vný stav v opak obrátil, tak že teraz sa stal práve tak extremným
ako bol predtým; vtedy požíval všetky tie výhody a sladkosti jeho
stavu a majetku, teraz sa ich zriekol, a zriekol sa v jeho idealisme
často nerozumne t. j. neprospel tým bližuéiuu, aô to bola najväčšia
jeho túžba. Vtedy egoista, teraz altruista. A premena táto stala sa tak
rýchle, že kritika vytýkala Tolstému túto, ovšem len zdanlivú nereál
nosť. Dla mojej mienky musel Nechľudov sa rýchle zmeniť, poneváč
ten zdĺhavý preporod by u postavy, ako je Mech Indov pražiadneho
účinku nemal. My môžeme byť v istom stave, totiž môžeme mať ná

hľady na svet a účel života bez toho, že by sme seriózne boli o tomto
predmete premýšľali. V takom, stave vegetuje 99 procentov našej tak

zvanej intelligencie. Ale kadenáhle príde jednotlivec do seriózneho roz

mýšľania tohoto predmetu, stane sa v ňom premena, buď má dosť
odvahy riadiť sa výsledkom toho premýšľania, alebo nie. Veľká väčšina
ľudí nemá dosť energie a žije ďalej starým spôsobom, tí vyhovárajú sa,
cítiac svoju slabosť, že človekovi nieje dané byť pánom svojím, títo,
dla Tolstého, nedovedú »duševného človeka k víťazstvu priviesť nad

zverským človekom« v nás. Nechľudov zvíťazil »nad zverským člove
kom* v sebe a že toto víťazstvo sa vybojovalo pomerne veľmi rýchle,
toho príčinou je jeho individuálnosť.

Nuž ale v Nechíudovi nevidíme vzdor jeho dobrosrdečnosti a

láske k ľudu, žeby prevedenie jeho náhľadov a úplné presvedčenie sa
bolo tak rýchle, veď on musel ten boj na celej čiare viesť, každú ná

mietku, každú pochybnosť musel najsamprv v sebe rozvážiť a tu vi
díme ho často klesnúť, kým príde k čistým zakľučujúcim myšlienkam.
Veď tú konsekvenciu nieje tak ľahko previesť z theorie do praksi.
Pekný príklad nám dáva Tolstoj tohoto na pr. v grófke Katerine
Ivanovny. »Co ako bola podivná a čo ako to nezodpovedalo jej povahe,
bola horlivá prívrženica oného učenia, podľa ktorého sa za podstatu
kresťanstva považovala — viera vo vykúpenie. Rozvažala sa po shro

maždeniach, kde kázali toto, vtedy módne učenie, i shromaždovala
v svojom byte veriacich. Aepráve dľa tohoto učenia zavrhovaly sa
nielen všetky obrady, sväté obrazy, ale i sviatosti, grófka Katarína
Ivanovna mala vo všetkých chyžiach, ba i nad svojou posteľou sväté

obrazy a zachovávala všetko, čo požaduje cirkev, nevidiac v tom ni

jakej protimluvy«.
Zkrátka povedano, Nechľudov nám predstavuje preporod samého

Tolstého a tu musíme obdivovať s jakou vernou rukou vedel Tol'toj



na sklonku svojho života tú dobu nakresliť, keď sa stal »tolstoj ovčom«.

Simonson v III. diele predstavuje nám v krátkosti theoreticko-floso
fické náhľady ToJstého na svet, ku akým dospel nateraz.

Simonson má dotýčne každej otázky ľudského bytia svoj theore

ticko-filosofický náhľad. On nechodí v botáeh, poneváč môže chodiť
v galošách, tieto niesu so zabitého zvera. »Náboženské učenie pozo
stávalo v tom, že všetko vo svete je živé, že mŕtveho nieť, že všetky
predmety, ktoré považujeme za mŕtve, neorganické, sú len čiastky
ohromného organického telesa, ktoré my nemôžeme objať, a že preto
úloha človeka, ako častica veľkého organismu, pozostáva v podporovaní
života tolioto organismu a všetkých živých čiastok jelio. A preto po
važoval za priestupok kynožiť živé: bol proti vojne, trestu a všako
vému vražedlníctvu nielen ľudí, ale i zvierat«, preto nenosil boty
z kože zvieracej. »Dotýône manželstva mal tiež svoju teóriu, pozostá
vajúcu v tom, že množenie ľudí je len nižšou funkciou človeka, vyššia
však že pozostáva v slúžení už jestvujúcemu živému. Nachodil potvr
denie tejto myšlienky v jestvovaní fagocytov v krvi (krvenky zvlá
štneho tvaru). Neženatí ľudia boli, dľa jeho mienky, tie isté fago
cyty, účel ktorých pozostával v pomoci slabým, nemocným čiastkam

organismu«.

Intressantné sú dôvody Simonsona - Tolstého, dľa ktorých
»všetci ľudia žijú a dejstvujú čiastočne podľa svojich myšlienok čia
stočne podľa myšlienok druhých ľudí. V tom, nakoľko žijú ľudia svo

jimi myšlienkami a nakoľko myšlienkami druhých ľudí, pozostáva jeden
z hlavných rozdielov ľudí medzi sebou; jedni ľudia, vo väčšine pádov,
upotrebujú svoje myšlienky sta rozumovú zábavu, zachádzajú so svojím
rozumom ako s pohonným kolesom, s ktorého je sňatý transmissijný
remeň, a vo svojich skutkoch podrobujú sa cudzím myšlienkam — oby

čajom, podaniu, zákonu; druhí však, považujúc svoje myšlienky za
hlavné pružiny všetkej svojej činnosti, temer vždy počúvajú požiadavky
svojho rozumu a podrobujú sa mu, sledujúc len zriedka kedy i to len

po kritickej rozvahe, tomu, čo druhí ustálili. Takýto človek bol Simon
son. On všetko zkňrnal a rozhodoval rozumom a čo rozhodol, to konal.

Ešte ako gymnasist, rozhodnúc, že majetok zadovážený otcom,
ktorý bol intendanstkým úradníkom, je zadovážený nečestne, ohlásil
otcovi, že majetok tento načim odovzdať národu. Keď ho však otec
nielen že neposlúchol, ale ho vyhrešil, odišiel z domu a prestal užívať
otcovskej pomoci. Rozhodnúc, že všetko jestvujúce zlo pochádza z ne
vzdelanosti národa, vyjdúc z university, sišiel sa s národníkami, išiel
za učiteľa na dedinu a smele hlásal i žiakom, i sedliakom všetko to, čo



považoval za spravodlivé a zavrhoval to, čo považoval za nespra
vodlivé*.

To čo hovorí a theoretieky vysvetluje, Simonson činia Nech ľa
dovci románov Tolstého všelijakým spôsobom a s rôznymi výsledkami
Olenin, Neohludov »Zemanovho utra«, a »Zápisok Nechľudova* atd.
Ich dejstvovanie je viac-menej rovnaké, všetci sú naplnení novými
ideá ni a ideálmi, všetci chcú napokon pomôcť ľudu, ktorý trpí v hro

znej miere. Ale je to s tou dobročinnosťou práve tak, ako s tou našou
národnostnou činnosťou, medzi pospolitým ľudom. Nechludovci zapáliac
sa v ich ideálnosti, videli mnoho neprávostí, považovali vlastníctvo za

nespravodlivé, nezákonné, chceli biedu a všetku tú neresí, hlad atd.
nemožným urobiť, alebo aspoň umenšiť; pritom boli spokojní so sebou
a čakali, až ten ľud príde a bude pochopovat tú ich dobročinnosť,
bude sa im klaňať a bude tiež tak ideálne myslct ako oni. A hľa,
prídu do dediny, teprv teraz vidia tú hrôzu života. Ľud nielen že trpí
ale je už tak sdegenerovaný pánskou knutou, že nedovedie oceniť na

bítky; nechce tie dary mu dávané. Ľud už úplne zanevrel na každého
čiernotabátnika, vegetuje ako zviera, tým horšie, že ani tú vieru
v Boha, dľa mienky Tolstého, nemôže pochopiť. A predsa táto vrstva
človečenstva, snáď jedna s tých najbiednejších, má ešte vzdor tomu

neporušené vlastnosti v sebe, ktoré obkľúčujň ho, ako svätožiara. A
tieto vlastnosti pútajú Nochľudovcov-Tolstojov k nemu, vzdor tomu,
že vedia, že ľud nepochopuje ich v mnohom. A aô Tolstoj mnoho

trpkého pri svojej missii musel zakúsiť, on neustal; v tom pozostáva
jeho najväčšia sila. Nechľudov v »Zemanovom utre« nedosiahol toho,
čo si žiadal, sedliactvo mu nedôverovalo, on nebol dost schopný, biedu
vo svojej dedine už len troška umenšiť a je celý skormňtený nad vý
sledkom svojim. A vzdor tomu, vidíme druhého Nechludova vo Vzkrie
seniu* snažiac sa to isté vykonať a už s lepším úspechom. A aôpráve
Nechľudov sedliakom veľkú dobročinnosť urobil, predsa jeho návrh od
sedliakov nebol prijatý s radosťou, ako to očakával, no »prejavu rado
sti docela nebolo badat*. On im dal zem o 3°/0 lacnejšie do prenájmu
(darovaný grunt nechceli) ako v okolí, predsa mohol Neohludov „len
dľa toho zatvárať, že návrh jeho je im výhodný, že keď začala reč
o tom, kto berie zem: či celá obec, či spolok, tu zaôaly sa kruté hádky
medzi tými sedliakmi, ktorí chceli vytvoriť čo slabších a planých
platcov z účasti v zemi a tými, ktorí ich vytvárali*.

(Pokračovanie nasl.)



Byl jsem ješté bohoslovcera, když myšlénka česko-slovenská se

počala ujímati také raezi námi. O prázdninách vydali jsme se čtyŕi
(3 z alumnátu brnénského a jeden z olomouckého) na Slovensko.
Vlastníma oôima chtéli jsme se pŕesvédčiti o pomeroch slovenských.
Hned u hranie moravských potkali jsme nékolik dévčat, které z uhor
ského Slovenska pŕicházely. Nepozorovaly nás a krátily si cestu zpévem.
Jak jsme poslouchali napjaté a kochali se krásnýra požitkem! Však
radost naše brzy se zmenila. Hlad a žízeň pŕivedly nás do prvního
hostince blízko hranie. Jak sme se zarazili, když nás vítal žid! Puto
vali jsme od dediny k dedine a kde byl nejaký Slovák a farár, toho

jsme navštívili. Zde na téch chudičkých farách, od faráru-vlastenci! jsme
hledéli obohatiti své vedomosti o včcech slovenských. Jak nás zabo

lelo, když nám vykládali, jak málo je knéží, kteŕí se ku svému ná
rodu hlási. Putováním po Slovensku poznali jsme tu bídu hmotnou
1 mravní v jaké lid žije. Vždyť hospody jsou všechny v rukách židov

ských a plný lidu, který tam utápel téžce vydélaný groš! Když pak
2 roky na to jsem zavítal do Lipt. Sv. Mikuláše, jak jsem se zhrozil,
vida, že i intelligence bez ostychu stravuje v hostincích židovských!
Práve tam zasedah konvent evanjelické církve. Výkvet národa (jak jsem
poznal z rečí v chráme) tam byl shromáždčn a ohnivými slovy hájili
práv svóho národu proti renegáta Baltíkovi. A sotva vyšli ven, všichni
se ubírali do židovského hostince. Lítost a zármutek mne tehdy opa
ňovaly a pravil jsem si: Což jsou již všiokni tak slabí a otupeli, že

necíti toho pokorení hostiti se v domé židovském, kteŕí jsou nejvétšími
našimi nepŕáteli ? Což by se nedalo pri trochu práce docíliti, by aspoň
ve vétších raístech, kde eastejí se konají nejaká shromáždôní, byl ho

stinským našinec Slovák? Když jsem pozdéji odebíral » Národní No

viny*, nedivil jsem se již nie tém pomerom. Sama vysoká politika,
články o Cíne a Astralii, nékolik denních zpráv a inseráty vétšinou
židovských firem! Preto také jsem po čase "prestal noviny ty odebírati,
ponevadž opravdu bylo málo ktoré číslo, z ktorého bych se poučil
o poméreoh slovenských. 8 radostí jsem privítal »Hlas«, jenž si učinil
úkolem obroditi národ mravné a hospodársky, pracovali o povznesení
lidu a hledati národ nejen v radách intelligence, nýbrž u rolniku a dél
niotva. Nesouhlasím, a némohu také jako katolíoký knéz souhlasiti, s né-

TJyahy Cedia z Moravy o vécech slo

venských.



kterými články » Hlasu* (Ordonano, pomerí k Tolstómu) ale vidéti jinak
na redakci, dobrou snahu povznésti lid duševne i hospodárky. »Hlas«

piluč si všíma hospodárski stránky a z jeho ôlánkô (ku pr. »Národo

hospodárske pomery na Slovensku*, »Terajší stav peňažných spolkov*,
a j.), nabude ctenár dobrého a jasného názoru o pomerech na Slo
vensku. »Hlas« opravdu hledá pomoci lidu v národu ne od nejakého
»raocnóho« strýčka z venku; nýbrž ohrozením lidu. A to je zajisté jediná,
správná cesta. Až lid nabude lásky k četbe, až se vymkne z otroctví,
do néhož upadl nemíruým požíváním alkoholu, až se pŕijde k poznáni
a bude provádéti skutkem, že ne politika, nýbrž obchod a prňmysl
činí národ silným, pak také úrady budou nuceny jinak s lidem zaohá
zeti než se dosud deje. Ale první podraínkou je, aby intelligence, hlavne
knéží a uôitelé, byli dbali svého, úkolu a povolání, by se stýkali s lidem,
poučováním, zakládáním potravních a úvérníoh spolku vytrhli lid
z rukou liohváŕskýoh a tak pomáhali ku národnímu blahobytu. Pro
poučení nemusíme daleko choditi. Ohledneme se po Morave. Není tomu

dávno, co veškeré hostince, obchody na moravskéra Slovensku byly
v rukách židovských. A dnes? Moravské Slovensko je poseto záložňami

Raiffeisenovými, ktoré mnohého rolníka zachránily ze špáru židovských.
Záložný ty prostŕedkují, společný nákup a prodej obilá a jinýoh potŕeb
hospodáŕskýoh a prímým prodejem a nákupem ušetrí se mnoho penčz
clenum. Doklad mám doma. Založili jsme si pro naši farnost záložnú

Raiffeisenovu, jejíž jsem pokladníkom. Jest pravda, že práce s tím
mám mnoho, ale dobré účinky a výsledky, jichž jsme docílili, odmení

práci a námahu. Za 8 mesíou máme obrat penez pŕes 80 tisíc korún.
Prodali jsme pŕímo pivovaru v Pŕerové 2 vagóny ječmene a dostali
cenu mnohem vyšší než nabízeli obchodníci (bohužel i u nás židovští).
Společné koupili jsme pro členy umelá hnojiva, oves, pytle a všichni

jsou s pokojení s cenou i jakostí. Zde podán nejlépe dukaz, že Ize

koupiti i prodati bez žida. V mnoho prípadoch pak poskytnul členúm
úver a p tyčku. Zde videli ten blahodáruý úôinek záložen Raifeisenových.
Tak jeden člen potreboval náhle 100 zl. na zakoupení kone. Pŕišel
v nedeli, kdy úradujeme, (jindy to nejde, ueb lid všedního dne pro
práci pŕijíti nemuže) pŕednesl žádost, a pončvadž byl znám jako ŕádný
rolník, peníze mu byly hned vyplaceny. A podobných prípadu máme
dosti v krátké dobé.

Jaká tu otevŕená činnosť knéžím i uôitelum na zanedbaném Slo
vensku! Kolikrát tak pfemýšlím, co jest asi príčinou, že tak málo

pracovníka mezi knéžstvem slovenským. Jak jsem cestoval Slovenskem,
pravil mi jeden slovenský farár, že by je spočítal na prstách! A prece



je sta a sta knéží, kteŕí pôsobí mezi lidem slovenským. Hlavní prí
činou je asi nátlak s hôry, vždyť co chvíle se doôteme, jak hodnostári

nejvyšší úplné pracují v duchu a intencíeh vlády uhorské, v duchu
macfaronském. Jaký to rozdíl mezi biskupy našimi a u vás! Mám na

mysli, našeho nejd. biskupa, který se neostíchal verejne pokárati a na

pranýŕ postavili jednání Schulvereinu (vaši Femky). Který slovem
i pŕíkladera vybízí duchovenstvo ku práci mezi lidem, nám svéŕeným.
Když človek vidí, že práce jeho nachází souhlasu u predstavených,
pak zajiste s tím vétší chuti bojuje a pracuje!

Vaše články z oboru otázky hospodáŕskó pouôily nás dosti, jak
to u Vás stojí v ohledu ústavu poučných, prňmyslových a obohodních.
Ceho mimo jiné zvlášté postrádám, jest národopisná mapa Slovenska.
A tu mne opravdu zarmoutila Vaše poznámka v posledním čísle

»Hlasu«, že Vám nikdo v té veci ješté ničeho neposlal. Kálalovi
články v Osvete mne pouôily, že on zná lépe národopisní pomery Slo
venska než ti, kteŕí na Slovensku se zrodili a tam pôsobí. Není však
každému pŕáno, by sám navštívil ty kraje a presvedčil se, kam až
sáhá Maďarstvo, kde se stýkají obce slovenské s maďarským a po
dobné. — O prázdninách setkal jsem se s dvéma evang. farári. Do

védév se od pŕítele, že jsou úprimnými vlastenci, dal jsem se s nimi
v rozhovor o pomérech slovenských. Názory jejich se úplné kryly
s názorem »Národních Novin«. Mezi jiným jsem se zmĺnil, jak by bylo
treba dobre znáti rozlohu reči slovenské, zvlášté tam, kde se obce
slovenské stýkají s maďarskými. Vždyť dosud určité nevime, kam až

sáhají obce slovenské, zvlášt na jihovýchodu. Dobrá mapa jest zajisté
hlavní pomôckou v boji. Dobrá mapa nejlépe ukazuje, které obce jsou
ohrožené maďarstvím, kde by Dylo treba, nasaditi všechny páky k zá
chrané. Odpovéd jejich však se mi nezdála; pravili, že toho není treba,
že by tím nepŕítel byl upozornen a tím více že by postupoval do
vnitŕku zemé. Myslím však, že Maďari i bez toho silno pracují a za

jisté že chovají plán, jak postupovati na místech, kde se stýkají s ji
nými národnostnú. Mapa taková by ovšem vyžadovala mnoho práce,
ale šlo by to. V každé stolici se nájde nejaký intelligent, knéz, uôitel,
študent, s nimiž jste z redakce »Hlasu« známi. Ti by se vybídli, by
si vzali na starost svôj komitát a od svýoh známých sebrali potrebná
dáta. Nejvétší obtíž by asi pusobily obce smíšené, neb takové kde pô
sobí intelligence maďarská. A tam by pripadla úloha o prázdninách
študentôm, by cestovali v ta místa a potrebná dáta sebrat. Do dvou
let mohli bychom mapu míti. Taková dobre sestavená mapa by více

poučila než pojednání a zprávy, roztroušené v ruzných časopisech.
Také by bylo zajímavo a pouôno zvédéti, jak to stojí s obecným škôl-



stvím. Vypsati, kolik je v každém komitátu škôl konfess. katol. neb

evangel. slovenských, s kolika tfídami. Dále, v kterých slovenských

ohcích jsou postavený školy štátni. To nejlépe objasní, jak pokračuje

maďarčina! Blíži se doba s čítání. Jaká tu se skýtá príležitosti ku

práci: poučiti lid, by se priznal ku své materské reči.

Priemyselný. Koželužstvo na Slovensku r. 1899. (Dla výro

čných zpráv obchodných a priemyselných komôr: b.-bystrickej, prc

šporskej, košickej a miškovskcj).

Koželužstvo zaujíma dôležité miesto v priemysle severného Uhorska

a viniká zvlášte v Liptove. Preto pár slovami chcem naôrtat jeho stav

za minulý rok.

Bok 1899. patrí medzi najkritickejšie. Zvlášte do očú bije ne

pomer, jaký bolo badať v rozdiele ceny koží surových a vyrobených.
Následkom nepatrného vývozu vyrobených koží cena týchto klesla,

k čomu pridružilo sa neobyčajné stúpanie cien surových koží.

Príčiny, prečo suroviny v cene vysokovyšly, sú: Spojené Štáty

Severoamerické skupovaly ich na všetkých tržiskách Európy. Ony totiž

potrebovaly mnoho koží nevyrobený následkom války so Španielskom
a následkom rapídneho rozkvetu všehospodárskeho. Ale aj Anglicko

pre válku búrsku prinútené bolo k výzbroju zakňpit väčšie množstvo

surových koží na pevnine európskej. Mnoho ich spotrebovalo aj Ne

mecko vo svojom rozsiahlom priemysle kožennom, rozvinutím sa vý

vozu koží výrobkov do Východnej Asie. Nie malú časť koží zakúpilo
u nás Bumunsko.

Zvýšená poptávka na svetových tržiskách po surových kožách

vplývala teda na zvýšenie ich ceny.

Surové kože sň svetovým tovarom, kdežto u nás vyrobené kože

následkom nedostatočného vývozu odkázané boly na domáce trhy,

ktoré podliehajú premenám cien, čoho následok bol, že tieto v cene po

stupovaly iným smerom ako surovina, totiž nabíäka značne predčila

poptávku.

Neúrodu r. 1897. tiež ešte bolo cítiť, na trhoch našich javila sa

malá chuť ku kúpe. Zásoba výrob, koží sa rozmnožila na skladoch, čo

nedovolovalo postupu ceny. Tovarníci zväčša vyrábajúc rovný tovar,

sami zapríčinili prebytočnú výrobu, a len vývoz bol by mal dobrý
účinok na cenu.

OBZOR.



Ale časí viny je i v samých tovarníkoch. Často vodení osobnou
ambíciou, zakladajú príliš rozsiahle továrne a zároveň výrobu natoľko
zvyšujú, že istina závodná je vo veľkom nepomere k istine základnej.
A okolnosť, že tovarníei postrádajú tak volikej istiny závodnej, ktorou
by ši mohli zabezpečiť vývozné spojenie obchodné, zabraňuje vývozu,
a odkazuje ich na veľkoobchodníkov (peštianskych), ktorí kupujúc za

hotové, znižujú ceny.
Poneváč podobné pomery boly v celých Uhrách, vznikla koncom

roku: »Krajinská jednota uhorských koželuhov«.

Aj juhoafrická váľka a následkom vkladania veľkých obnosov

peňažných domových priemyslov, závodov, v Nemecku zapríčinený ne

dostatok peňazí neprajné ňčinkovaly na tento priemysel u nás.
Uhorské banky zaujaté zpäťvymeňovaním uhorských hodnôt, po

skytovaly málo úveru obchodníkom na vidieku. Z toho nasledovala

neschopnosť k plateniu mnohých kupcov a všeobecná neistota.
Rok 181)9. zasadil teda koželužskému priemyslu '..'..okú ranu, ktorá

celkom zahojí sa iba po pár rokoch.
Zmieniac sa o zlých stránkach krisy posvitmo si i na joj dobré

účinky.
Predne podľahlo, viac najslabších jednotlivcov. *) Tovarníei uznali

zaiste, že výrobni),sť je závislá na zákonoch poptávky a na nabídky.
Presvedčili sa o škodlivosti nadvýroby a každý tovarník obmedzil
obchod tak, žeby ohromné obnosy vložené do stavieb a strojov boly
v pomere k závodnej istine. Uznali, že skutočný vývin priemyslu ne
zakladá sa na koľkosti výroby, ale na zlepšovaní jakbsti výrobkov.
Prinútení sň lepšie počítať, lepšie rozvrhovať. Teraz sa budú iste vy
nasnažovať zväčšovať výrobu len dľa postupu závodnej istiny, a vy

užijú všetky technické výdobytky vedy, teda stanú sa prívržencami nie

extensívnej ale intensívnej výroby.
Následkom tohoto neprajného roku niektoré továrne zariadily sa

na výrobu dosial nevyhotovovaných výrobkov koženných.
Koželužstvo trpí značne i zlou politikou colnou. Naši tovarníei

prinútení sú zadovažovať niektoré druhy polovýrobných koží (ktorých
u nás nedostať) vo Východnej Indii, Anglii, Nemecku, platiac za

100 klg. 12 korún, kdežto Nemci platia z dovozu len 2 marky za

100 klg., v Italii a Francúzsku platia sa len 2 franky.
Vyslovujem ešte žiadosť všetkých koželuhov, pripomínajúc, že

je tiež nezbytné sníženie dopravných poplatkov a urýchlenie dopravy.
F. H.

*) Ovšem komore nepatrí tešil sa z toho, ale slabým poskytnúc všemožnej
pomoci, uchrániť by ich mala pred pádom. Ale — ved sú to Slováci.



Sociálny. Shromaždenie slovenských robotníkov v Pešti.
Ukrutný regim Bánffyho udusil každý pohyb slovenského delníctva
v Pešti a ochromil aj účinkovanie Uhorskej sociálnej demokracie
natoľko, že až dnes pozorujeme zase znaky volnejšieho dýchania
v Pešti. „Nová Doba“ časopis slov. socialistov, keď vodcov Švehlu,
Martinčeka atcf. rozprášili, zaniknul na veľkú škodu delníctva.
„Nová Doba“ výborne pôsobila medzi širokými massami sloven
ských delnikov peštianskych a vplývala a na polnohospodárskych
dolníkov dolnozemských.

Radi by sme boli podávali zprávy o hnutí delníctva s oven
ského v Pešti, a tiež o rozvoji sociálnej demokrácie uhorskej,
najmä o národních socialistoch maďarských ak ešte sú totiž takí
— ďalej, o ruchu robotníckom na Dolnej zemi.

Zdá sa, že naši socialisti sbierajix sily; nasvedčuje tomu, i ne
dávno vydržiavané shromaždenie slovenských robotníkov v Pešti.
Láskavosťou našich priateľov doručená nám bola zápisnica tohoto
shromaždenia vydržiavaného dňa 25. nov. 1900.

Programm shromaždenia bol nasledujúci: 1. Rovnoprávuost
v Uhorsku, položenie slovenského ľudu a politické strany. 2. Zá

ležitosť vzdelávacieho robotníckeho spolku slovenského.
Okolo 3. hodiny bola miestnosť u ’Weisa, na rohu ulice Be

zeiedy-ho a Nového Trhu, celkom preplnená. Úrady zastupovali
Dr. Akos Dieper, okresný policajný kapitán a pomocný úradník
Béla Heinzely.

Brat Fruňo ŠevčiJc, privítal delnikov a predstaviac zástupcov
sl. úradu, odporúča za predsedu spolubrata J. Šťastného a za zá

pisníka Jozefa Cernáka.
Brať Šťastný zaujmúc predsednícky stolec poďakoval sa za

dôveru a požiadal prítomných, aby sa v tichosti držali by sa pro
gramm zadržať mohol. Týmto otvoril shromaždenie. Brať Š. Mar

tinček. keď navrhnul aby sa obydva body programmu spojily pre
hovoril asi nasledovne: „Drahí bratia, náš denný poriadok je vý
znamný a zasluhuje toho, aby sme sa s ním zaoberali. Keď roku
1848 vypovedala sa zásada rovnosť, bratrstvo a sloboda, rozumelo
sa tam tak, že poťahuje sa to na všetky národy, vrstvy a stavy.
Nám Slovákom je dnes slobodne robiť a hladovať, pozrime čirých
Maďarov, tí smejú sa shromaždovať, organisovať; keď to isté chcú

Slováci, povedia im, že sa chcú od krajiny odtrhnúť, ačpráve zkú

sujeme i to, že i samým Maďarom prekážajú v slobode.
Keď gróf Zichy má právo cestovať a po celej krajine shro

maždenia vydržiavať, prečo by sme my nemali mať toho práva



Ci vari patrí to právo len tým pánom, ktorí sú v sneme? Koloman
Szóll nastúpiac vládu, hlásal, že chce právo, voľnosť a pravdu, ked
ale Slováci hlásia sa k svoju právu, slúžny odpovie, väčšina obča
nov ,e proti tomu a zabráni shromaždenie. Ľudu zakazujú sa shro
maždovať, ale páni môžu vydržiavať schôdzky bez prekážky.

Svolajú li Slováci robotnícke shromaždenie, hneď je tam slúžny
so žandármi a už ich prenasledujú.

Y Uhorsku je 3 milí. Slovákov a ked žiadame pre nás prajné
zákony, alebo zachovávanie stavajúcich zákonov, odbavia nás, že

by to bolo krajine škodlivé.
My Slováci sme dvojnásobní otroci. Nemáme práva rečového

ako Madari a i ako ľudia žijeme, čo muôedlnici. Tu v Pešti býva
slovenský ľud po pivniciach v biede, vlhku a tme. Na Horniaky
posielajú len pánov a úradníkov ľudu na krky a títo vraj majú
nás oslobodiť. Oni tešia nás, ked kričíme, že hladujeme; trpte len,
všetko od Boha. Pekne, ale ked príde bubon, ek._kútor a berie
nám a našim deťom posledný vankúš zpod hlavy, kto zastane sa

ľudu, kto zmierni jeho biedu.
Ľud slovenský vychádza na vnivoč; biedou hnaný chytá sa

i zločinu, bez práce potuluje sa po svete a živorí, v zime dostavia
sa choroby a Slovákmi naplňujú sa žaláre a nemocnice.

Tie žaláre by nemali stavať pre tých previnilcov, alo pre tých,
ktorí dopustili aby ľud tak strašne upadnúl, schudobnel a klesnul

Ministri cestujú, robia sa im vitanky, zábavy, a naše krvopotne
zarobené peniaze rozhadzujú ako plevy, dávajú vývarnó premie
na cukor kapitalistom-fabrikantom a to musíme my robotníci všetko
zaplatiť. Do Cíny vyslali vojsko, aby tam ludi chránili; a koľkože ich
zachránili? zabíjali bezbranných Číňanov!

Liberálna strana hlása, že chce ľudu pomôcť. Kossuthisti shá

ňajú sa po mandátoch. „Ľudová strana“ navrhuje sní ženie pozem
kovej dane_ ved páni z te ;

to strany majú mnoho zeme, nuž aby
im vo vačkoch zostalo. A ktorá strana bojuje vlastne za robotníkov?

Strana sociálne-demokra 1 ická, táto nedbá, či Madar, či Slovák,
či Nemec, nech je len poriadny človek, zastane sa ho.

Ale ani táto nepožíva slobody, sociálňych-demokratov prena
sledujú, žandári preháňajú. Ľudová strana o nás rozširuje, že ne
veríme v Boha a podobné, ale j ako môžeme my byť za túto stranu,
ked ona za nás ešte ani krížom slamy nepohla, a neberie na n is
žiadneho ohľadu. My slovenskí robotníci žiadame: slovenské školy.

Ked budeme ticho, nič nám nespomôže. Nám Slovákom treba
slobody.“ (Všeobecný, hlučný potlesk).



Brat V. Kacer , poznamenáva, že predrečník jeho vyčerpal do

statočne predmet a nezostalo mu mnoho, čo by mal spomenúť.
Všetky strany požívajú slobodu a ochranu len stránka sociálne-de
mokratioká, ktorá Indu dobre chce, je prenasledovaná.

František Šev čík spomnel K. Szélla a jeho výrok a rovno

právnosti. Slová sa povedaly a skutek útek, Szóll luhal, slovo ne
zadržal— (policajný úradník upozorňuje predsedu, hovoriac, že miui

sterpredsedovi nedá nadávať do Ihárov; pohyb v ľude a výkriky
dalej, dalej).Na dôkaz čo si všetko proti sociálnym-demokratom dovolia,
spomína rečník jako brat G. prišiel domov a keď našli pri ňom

„Népszava“ (socialistický časopis) zavreli ho na 6 dní a Bobányiho
tiež, keď išiel na Dolnú zem vydržiavať shromaždenie. Pravda keď

panujúca strana drží shromaždenie, to môže byť; hlavni župani
môžu tiež jubilea vydržiavať.

Na koniec vyzýva k svornosti a jednote. Podajme si ruky a

pracujme s jednou silou s jedným srdcom.
František Tupý hovoril: Prečo musí národ a ľud trpeť? Preto

lebo toho zasluhuje, lebo sa dá utláčať. Slovenská intelligencia tvorí
stranu, ide za inými stranami, ale o slovenských robotníkov sa
nestará.

česká intelligencia si lepšie všíma svojho delnictva. *) černo
horci bránili sa štyristo rokov, ale tých povzbudzovali vodcovia,
horliví kňazi. O slovenských delnikov nestará sa nik, slovenská
intelligencia hľadí len na svoj prospech. Tu pomôže len sociálna
demokrácia, kto je demokrat nech sa hlási? (Hlasia sa mnohí).

Slováci sú bojazliví, to musí prestať, práca ich spasí!
Brat Martinček reflektujúc na reč Tupýho, ohľadom otázky,

že, kto je sociálny demokrat? hovorí: všetci súhlasíme s predreční
kom, cítime to, ale Slováci sa musia ešte mnoho učiť aby pocho -

pili, čo je to sociálna demokrácia. Vývoj musí sa diať postupne.
Keby Slováci boli tak vzdelaní a učení, ako druhé národy boli by
iste tam, kde sú dnes bratia Česi, to je chyba naša, ale aj panu
júcej národnosti; táto je silná, mohla by aj nám pomôcť ale nechce.

U nás je rovnosť len na papiery. Pred dvoma rokmi zadali
sme stanový „Slov. vzdelávacieho robotníckeho spolku“ a posial
nemáme žiadnej známky o týchto Stanovách. Keby sme ich snáď
v druhej reči boli zadali, snáď by už bola odpoveď tu, ale my sme

*) Volby v Čechách do V. kúrie nedokazujú toho. Panujúce strany málo
všímajú si delnictva. E e d.E e d.



Slováci, hovoríme a žiadame si naše právo slovensky. Pekne by
bolo keby sme všetci len jednu reč hovorili, ale to je nemožnosť.

Ďalej pripomína rečník, programm sociálnej demokrácie a končí
tým, že on je Slovák, hovorí slovensky a cíti sa byť slovenským
medzi-národovcom (!).

Anton Kubík porovnáva vývin sociálnej-demokrácie v iných
štátoch a u nás; V Uhor-ku je biedna a pomerne slabá. Ale treba
sa učiť a disciplínu držať. Poukazuje na Poliakov, títo boli z prvú
veľkí národovci, ale nešlo to, stali si do radov sociálnej-demokrácie,
a ich organisácie sú vzorné.

Nie len volať, kričať, my sme Slováci, my sme Slováci: ale
každému pracovať treba Na koniec navrhuje brat Martinôek, aby
sa upravil na magistrát prípis, v ktorom sa má žiadať o potvrdenie
stanov. V protivnom páde, pripoja sa Slováci k sociálno-demokra
tickému spolku „Szabadság“. Prítomní podpísali sa na listinu.

Brat predseda vyzývujúc spolubratov na schôdzky, kde sa
v prospech ich pracuje rozkľúčil shromaždenie, ktoré sa v poriadku
rozišlo. Jozef Černák,

zápisník.

Slovanský Prehled. Uznať musíme, že sa jeden druhého nepo
známe. Bratia sme, od silážnej Tatry pochádzajúci, a tak málo jedon
o druhom vieme. Slovák má tie najtemnejšie pochopy mnoho ráz
o Rusoch, o Slovincov a ich mravnom a národnom rozvoji ani pochopu.
A koľko bude Slovákov, ktorým by bolo známo, že v tom všeh da

júcom Nemecku sa náohadza maličký srbský národ (takzvaný lužicko

srbský) s krásnou poesiou, výtečnymi básnikmi a spisovateľmi, vyvy
nutým časopisectvom ? »Slovanský Pŕehled« by som moh.d pomenovať
všeslovanským chýrnikom. Niet toho slovenského pohybu, podniku a

záležitosti, o ktorých by sme pôvodný nestranný článok alebo dopis ne
čítali. Niet slovenského velikáša na poli umenia a vedy s ktorým by
nás »Slovanský Pŕehled« neoboznámil; slovom, je to Revue celého slo
vanského kultúrneho života, ktorej čítanie zväčšuje rozhľad a prístupným
robí všetky poklady slovenskej vedy.

Temer v každom sošite Slovanského Pŕehledu máme krome pô
vodných článkov dopisy so všetkých strán celého slavianskeho sveta.
Na pr. poslednía číslo má dopisy zo Lvova, z Petrohradu, z Ľublane,

Referáty.



zo slovinského Štýrska, zo Subotice (Szabatka), z Poznane, zo Slovenska,
z Juhoslovenská atcľ., v ktorých líčený je stav slovenského života.

Subotičský dopis uverejňuje memorandum subotičských bunevácov

(katolícikyoh) zadané na ministérium náboženstva a výučby, kde pre
dostierajú žalobu svoju, že v buneváckých Subiticiach, ich jazyk je zo

škôl vykázaný, dietky nesmia sa srbsky shovárať atd., slovom tie isté
veci, ktoré by sa nechali u nás z každej slovenskej obce na ministérium
výučby zaslať, a na ktoré odpoveď býva: »pánszláv mozgalora s ezért
elfojtandó« —

pohyb panslávsky a preto byt má utlačený*, a oblbovanie
dietok zase sa len ďalej prevádza. To memorandum je dôkazom, že

bratom Bunevácom sa otvárajú oči. Dôkazom toho je tu i tam sa zja
vujúce čiastočné odpadnutie od katolicismu a pripojenie sa ku pravo
sláviu. Šovinismus katolíckej hierarchie v Uhorsku, besná maďarisácia

prevádzaná sborom kat. biskupov prinúti slovanských katolíkov k od
trhnutiu.

Z Poznane dopis líči uväznenie slečny Omaukowskie pre vy
učovanie chudobných dietok v poľskej materinskej reči. Drzosti neme

ckej najvyšší stupeň. Der , 1christlicheu Kaiser, ktorý Krista káže, a

v mene „ kresťanstvaŕ< zabíjať nechá »kuli«-eh, dľa svojich „ kresťanských
“

princípov nakladá i s úbohými Poliakmi.
Nechceme sa so všetkými dopismi zaoberať, ale toľko tvrdíme,

že krajšie obrazy zo slovenského života nikde nenachádzame.
Články pôvodné, berú vždy temata svoje zo života slovanských

národov, alebo sú ukážky diel básnických a vedeckých, ako na pr.
básne Kazimíra Przerwa-Tetmajera najnovšieho poľského básnika.
Článkom »Sto let lužicko-srbskej poesie* od redaktora A. Ceruého po
daný je dejepis spisby lužicko-srbskej

Zanímavý je životopis Antona M. Slomšeka, biskupa evantiuského,
opravdového otca, buditeľa a spisovateľa Slovincov.

Nás ale Slovákov najviacej zaujímať môže článok Karla Kálala:
»Postavení slovenské reči na vlastní pude.« Tak pravdivé obrazy náš
ho života slovenského, nik nevie podávať ako Kálal, milovník to
národa slovenského, ale pri tom aj bezúhonný a spravodlivý sudca
chýb. Keď aj články jeho mnohým národovcom bôl spôsobia, nám
sú milé, lebo s líčením našich chýb, i spôsob uzdravenia nám podávajú.
Kálalove články sú nám vždy vítané.

Slovanský Pŕehled, vychádza v Prahe Jeruzalemská ulica 11.

Predplatné 6 kor. 40 hal. Redaktorom je A. Cerný, Praha Pštrosova
ulica ôís. 188-11.

E. V.



— Náš Joža Úprka, vynútil na Viedeňákoch svojou výstavkou u Miethkeho,
skvelého uznania. Z referátov dýcha údiv a jakési zarazenie a stud, že Úprku
posial nepoznali. Stará, tvrdá proti všemu slovanskému „Neue Freie Presse“ písala

jako o zázraku, všetky vážnejšie časopisy prinášaly zprávy o tejto nevídanej v „bár

yách a svetle plávajúcej“ výstavke. Úprka vystavil vo Viedni v celku 46 obrazov

a 5 Radirungov. Mnohé sú z nich predané. „Vlčnovjan“, Starenka ze Lhoty“, „Pút“,
„Návrat z Kyjevského kostela“ atd. Vystavená bola i „Pút“ u sv. Antoníuka, „Jízda
Králú“, a najnovší väčší obraz „Lanžhotské hody“, mistrovi-blahoželáme a tešíme

sa novým obrázkom, zvlášť slovenskej madonne!
— Trinásti z martinských odsúdzencov, pretrpeli svoj dvojmesačný trest a

vrátili sa zdraví domov.
— V Pešti je posial 6241 nezamestknaných delníkov, bude ich ešte viacej

lebo i Ganzove továrne a dielne štátnych železníc prepúšťajú hromadne delníkov.
Bieda je medzi nimi veľká!

— Gogoíov Revízor v slovenčine výjde v preklade Fedora Jesenského
u J. Teslíka v Uh. Skalici. Tomuto výtečnému dielu tešíme sa nadmieru, mnoho

prekladalo sa u nás z ruštiny, ale Gogoľ až na menšie práce (Slov. Pohlady)
zostal nepovšimnutý. Kniha výjde ešte pred Vianocami. Cena 1 kor. Príhlasy príjmu
J. Teslik v Skalici a F. Jesenský v Trnave.

— V Šaštíne zakladá sa „Potravný spolok“.
— Viedenská universita mala v posledúom zimnom semestre 6981 poslúcha

čov, v posledúom letnom semestre 5882. Ľudové universitné kursy navštívilo 15,875
poslúchačov.

— L. Zalkai, (pomadarčené meno) predák sociálne-demokratický, zvolený bol
do obecného zastúpitelstva prešporského.

— J. Gregor Tajovský vydáva svoje „Rozprávky“ v Skalici u J. Teslíka.
Sošitok bude obsahovať asi 6 rozprávok zo života slov. ľudu. Knižočka výjde ešte
pred Vianocami.

— V Holíči predstavia behom Vianoc tri divadelné kusy, medzi nimi aj
Urbánkovo „Strýdža zpod Hája“.

— Kalendár „Nová Domová Pokladnica“ s titulným obrázkom Jož. Úprku už

vyšiel. Obsahuje 152 strán textu a mnoho illustrácii. Cena 60 bal. Kníhkupci a od

predavači majú značný rabatt. K dostaní n u J. Teslíka v Skalici.
— Slov. lit. spolok „Národ“ usporiada dňa 2. dec. priateľský večierok na

počesť maliara J. Úprku.
— „Amerikánske Slovenské Noviuy“ slávily práve 15. ročnicu. Prvé

číslo vyšlo r. pod redaktorstvom J. Slovenského a vychodily tlačené madar

ským pravopisom. Až po príchode P. V. Rovnianka, ponenáhle upustilo sa od mad.

pravopisu a od nárečia šárišského. Ony sú dobrým pojidióm americkej Slovače a je
to najväčší časopis slovenský nateraz.

— Ján Stepita a J. A. Ferienčík svolávaju new-yorských Slovákov ku
dúu 24. novembra na valné shromaždenie do Českej Sokolovni. Predmetom roko
vania bude uväznenie 22 národovcov v B. Bystrici. Má sa vyuiest resolúcia a usro
zumet sa chcú, jako by bolo treba zakročiť proti takým skrivodlivostiam.

Rozmanité zpráyy.



Dennica. Číslo 9. Ročník III. Ružomberok 1900.
Naše Doba. Seš. 2. Roč. VIII. J. Laichter, Král. Vinohrady 1900.

Slovanskij Pŕehled. Číslo 2. Ročník III. Redaktor Adolf Černý.
Pralia 1900.

Zlatá Praha. Čísla 1., 2. a 3. Ročník XVIII. J. Otto. Praha 1900.

Noviny Malých. Číslo 1. Ročník II. J. Bežo. Senica 1900.
Škola našeho venkova. Sešit 3. Roc. V. Redaktor a vydavateľ Jozef

Smrtka, ve Velké Čermé u Borohrádku.

Slavianskij Svet. Číslo 7. Eočník I. Viedeň.

Nakladateľstvo Jána Ottu:

Besedy Lidn. Číslo 5. Eočník IX.
Fysiologie. M. Folšer. Svetové knihovny číslo 183—184.

Illnstrovaný Svét. číslo 1.

Nákladom Fr. Šimáčka v Prahe:

Véda a Práce. Číslo 6. Eočník IX.
Andersonovi Pohádky. Sešit II. Cena 40 hal.
Zvon. Číslo 8. Roč. I.
Mladý Čech. Číslo 5. Eočník II.
Honza v zakletém zámku. Pohádka'v 4 dejstvách. Napísala V. B.

Plumlovská.
Na nebi a na zemi. Básne E. Alberta.

Nakladateľstvo J. Pelcla na Král. Vinohradech

Soňa Kovalevská. Knihovna rozhledô XXX. Cena 1 kor. G0. hal.
Právo trestati. Dr. J. Monik.
Nietzcheova filosofie.l Krit. knihovny ô. XV. Cena 2 kor. 20 hal.

Obzor literárni a umelecký. Číslo 16. Ročník II.
Časopis lékaŕu českých. Čísla 44., 45., 46., a 47. Roč. XXXIX.

Praha 1900.

Nový Život. Číslo 11. a 12. Ročník V. Nový Jičín.
Obzor Národohospodáŕský. Listopád. Ročník V. 1900. J. Otto.

Praha.
Rabstvo našego vremeni. L. N. Tolstoj, A. Pchertkov. Purleigh

Maldon, Ersex. England.

Odkazy redakcie;
J. G. T. Odpusť nebolo miesta. Dokončenie?



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

Keď máte vyzdvihnúť dedictvo;
zaopatriť podpisy ku kúpno-predajným smluvám ;
keď potrebné je pluomoceustvo;
keď chcete zadovážit siurtný, 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 Qrand sí, i 2S Gine. GL, t S8 31tain sí,
Piíísburg, Pa. j KeiD N. i donnellsville Pa

V II. S. OF Jf. AMERIKA. y
Oabelova adressa: <> Zástupe! naši pre Uhorsko:

Z T A T H A,
PITTSBURG PA. t TURÔ. SY. MARTIN.
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ktorí majú inkassovati dlhy od krajanov býva

júcich v Amerike, ochotne poslúžime.
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