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

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

Odberateľom sa stáva; kto predplatí alebo kto o zasielanie »Hlasu* po
žiada a kto si zaslané čísla 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.

Prvé éíslo III. ročníku zasielame viacerím na ukážku, ktorí
si ko zadržia považovaní budú za odberateľov. Kto nechce byt
odberateľom nech zašle číslo nazad. Študentom a sberateľom za
každých 5 nových odberateľov, budeme zasielať III. ročník zdarma.

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 mravouky 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!

»Hlas« je orgánom neodvislým od ľudí, strán a klík, preto nič nemôže
nám prekážať hlásať pravdu otvorene, nazierať na veci opravdove, nestarne.
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 hájil úprimnosť a poctivosť
v našom domácom i verejnom živote.

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

Zlatá Praha. Čísla 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. a 38. Roč„
XVII. Praha J. Otto 1900.

Rodina a škola. Číslo 6. Ročník I. Turč. Sv. Martin 1900.
Dennica. Číslo 7. Ročník III. Ružomberok 1900.
Naše Doba. Roč. VII. Seš.9. a 10.J. Laichter, Král. Vinohrady 1900
Nové Proudy. Číslo 11. Ročník I. Praha 1900.

Pozvanie k predplateniu na III. ročník „Hlasu“

Spisy redakcii zaslané.
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Hneď po prvom roku pôsobenia »Hlasu« zasypávali nás tajní
i verejní odporníci otázkami]: čo ste vykonali, čo ste urobili čo na

pravili? Tak prísno žiadali od nás odpoveď; žiadali prácu, faktá, skutky
viditeľné a na život a rozvoj národa základne vplývajúce. A my po
vedali sme im, ano, to čo nevykonali ste za roky vy, to nepodarilo
sa ani nám za jeden rok!

My nevychovali sme národ politicky, neučinili sme bo faktorom
v stolici, v parlamente, nevolili sme poslancov. Ani nechceli sme
v tomto smere účinkovať, lebo zásadou našou je a bude: národ kul
túrne zaostalý, nie je schopný zdravého, politického života a bez sú
činnosti ostatných, malých nemaďarských národov, odsúdený k nečin
nosti a k stálym nezdarom.

Politika, tá nesmyselná, vysoká, komiky nepostrádajúca politika
slovenských národovcov, viedla nás od porážky k porážke, od úpadku
k úpadku. A čím viacej vzďalovali sme sa od roku vyhlásenia slobôd

konštitueionálnych, tým slabšie žili sme politicky, týra viacej vzďalovali
sme sa od ideálu, súčastniť sa správy krajiny a národov cestou politiky,
vydobit národu nášmu slobodný rozvoj na poli kultúry a oirkve, ho

spodárstva, zabezpečiť mu slobodné žitie na základoch najširšieho práva
a účastným ho učiniť, všetkých výdobytkov novej doby.

Politika ožobráčila desiatky slovenských ludí o majetky, zničila
mnoho rodín, vyhostila zo starousadlých dvorov, dedín a obcí, sloven

ských ludí, znemožnila nás v správach miest a stolíc, donútila nás
k všeobecnému, nesriadenému, kvapnému ústupu. Strhla s nás škra
bošku zdánlivej, na vonok jakosi predsa len imponujúcej sily a pre
svedčila Maďarov o našej vnútornej biede a slabote. Politika vydrela
slovenských groši na tisíce, kŕmila štát mozolmi farárov, učiteľov a

svetských horlivcov, a znemožnila takto znaônejšie obete v prospech
našich snáh kultúrnych.

1

Čo sme vykonali?



Politika znemravnila náš ľud, naučila ho pijatike, podkupuosti,
a zabila v ňom všetok smysel pre právo a slobodu.

Politika narobila z veľkých poetov a jasných hláv slovenských,
chudobných nádenníkov, mozolujúcich na púšti slovenskej politiky, bez

výsledku a zdaru.
Politikou zanedbala sa naša literatúra slovenská, ľudová spisba,

pestovanie jazyka, rozvoj hospodársky, vynášanie starej, samobytnej
kultúry, nášho národopisu, vedecké spracovanie slovenských krás prí
rodných; pod tlakom politiky klesla u nás veda vo všetkých jej
oboroch, umenie, smysel pre krásu a vkus.

Preto nezaoberali sme sa politikou, zaujímala ona poslednie miesto
v »Hlase« aj v našom verejnom účinkovaní.

Snahy a účinkovanie naše pohybovalo sa v umravňovaní sloven
ského človeka a v blížení sa k ideálu krestanstva láskou vytrvalou, po
vedomou a stálou prácou, dolej v kritickom rozbore slovenského života
a v práci kultúrnej u hospodárskej, v pestovaní vzájomnosti českoslo

venskej, v rozširovaní dobrých kníh a časopisov.
V 1. čísle II. ročníku uverejnili sme úryvok od dánskeho filosofa

Lunda »Vznik Kresťanstva*. Boli sme vždy priateľmi slobodného

slova, dráždiť lebo napádať cirkve nemali sme v úmysle. Neverili nám
a shrkli sa proti »Hlasu* všetky heterogenné elementy, katolícke, evan

jeličke orgány slovenské, spoločnosť i jednotlivci, klerikálne pribarvení
kňazi, národovci, svetskí ochránci cirkví a dogmat, ktorí dľa učenia

týchto nežijú, ale z prospechu a výhod do klerík a luterákov sa za

chýtajú, a vôbec všetko čo nazýva sa na Slovensku kresťanským a

slovenským, postavilo sa do bojovného šiku proti »Hlasu«.
Ešte i niektorí horliví akademici, neveriaci v nič a neznajúci

kostol, nazvali nás neznabohmi, tak záslužné bolo vtedy vláčiť sa po
hlasistoch.

No neumoril nás ani tento kombinovaný útok. V skutku bol
dobre premyslený. Prežili sme ho.

Je pravda, naša obrana bola mdlá, míkva, následok tejto slabej
obrany bol, že poklesli sme sami v sebe i na vonok. Nemáme príčiny
tajiť tento fakt.

Sme si ho vedomí a čerpáme z neho poučenie pre budúcnosť.
Hľadať príčinu tejto smutnej okolnosti bolo by zbytočné na tomto
mieste. Tí, ktorí bližšie stojá k »Hlasu« znajú ju.

Ináôe držali sme sa dľa možnoti vo všetkom verne zásad vyslo
vených na lanskej schôdzke sv.-mikulášskej. Krúžok priateľov »Hlasu«
s redakciou vydržiavali v Skalici a na okolí od 1. sej)!. 1899 do 1.

júna 1900 nasledujúce prednášky;
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O organisácii odrástlcj mládeže.
Alkoholismus a jeho následky.
Sústava ľudského oka a najčastejšie choroby oônie (s demon

štráciami).
O trachóme (po prednáške predalo sa 200 výtiskov Makovického

brožúrky »Traohóm«).
Slováci a delnícke pomery v Amerike,
Vinič a jeho nepriatelia (perenospora, oidium albioans, Oidium

Tuckeri).
Rozheranie charakteru 12 apoštolov a Judáša zvlášte.
Vliv alkoholu na telo a dušu. (Po tejto prednáške zrieklo sa 80

mládencov pitia pálenky, asi G z nich kleslo, ostatní sa držia).
O kresťanskej tlači.
Ján Hus a jeho vek.
Úver a drahé peniaze v našich sporitelnách a pomocniciach.
O spolkoch a ich význame (Holič).
Škodlivost pitia pálenky (Mokrýhaj).
Význam hospodárskeho hoja (Mokrýhaj). V tejto obci mládež

zriekla sa proti starým, a od pol roka nenavštevujú židovskú krčmu,
kresťanskej kŕčmi niet v obci.

O krojoch a výšivkách.
O umelom hnojive. (Spoločné objednávky).
Význam potravných spolkov. (Kúty).
Ako založil a viest potravný spolok. (Kúty).
čo čítal? (Kosmák, Poučné čítanie, Kalinôák, Kukučín a t. d.
Jako požičiavať a splácal peniaze. (Výklad článkov Dr. Krnu).
„Svoj k svojmu“. (Hospodársky boj n x Morave a u nás).
Peňažné ústavy slovenské. (Výklad článku P. Houdeka).
O ruských sektách. (Tolstoj, duohoboroi, skopoi).
Kapitoly z dejín Uhorska.

Výmena semena v hospodárstve (hanácky jačmeň, zemiaky Agnelky,
» Klenot«.

Vianočné divadelné predstavenie v Skalici pri 10 kr. vstupnom
navštívilo asi 1000 ľudí.

1 menšie predstavenia navštívené boly valne.

Brožúrky »Trachóm« rozšírilo sa 4000 výtiskov, zaplatené je za

3000, niektorí učitelia poslali nazad, »že nevedeli čo s tým«. Druhý
sošit »Pouôného a zábavného čítania* rozdával sa medzi školskú mládež
v 40 výliskoch.

»Poučného čítania* rozdalo a predalo sa 1G0 sošitov, 250 kalen
dárov »Nová Domová Pokladnica*, rozpredalo sa po 10 kr.



Tolstého »Vzkriesenia* predalo sa 8 sväžkov.

Časopisy a knihy redakcii zasielané rozdávali a požičiavali sme ludu.
Založili sme jednu ludovú knižnicu obsahujúcu 100 sväzkov.
Redakcia »Hlasu« so spisovateľmi bratmi Mrštíkovci, a archi

tektom D. Jurkoviôom sostavila príručnú knižnicu asi o 60 sväzkoch
z novšej literatúry českej pre našu mladú poetku Ľudmilu Podjavo
rinskú. Onedlho sa knižnica slečne Ríznerovej zašle.

Naše stanovisko k bratom Cechom sa nezmenilo. Interes pre
slovenské veci v Čechách a zvlášte na Morave potešiteľne rastie.

Dôkazom toho boly i slovenské večery na rozličných stranách
usporiadané.

Vo Viedni usporiadal »Národ« dva slovenské večery. Prvý
s Českou Sokolskou Župou Dolnorakúskou, druhý so spolkom »Svato

pluk Čech«.
Na druhom večierku bola prednáška o Sv. Čechovi, a o Hviezdo

slavovi, ostatný programm vypluovaly slovenské skladby a piesne. Pre
dalo sa mnoho slovenských kníh a slov. dopisnío.

Slovenský večierok v Brne, v Uprkovom salóne »Vesny« vypadol
skvele, zvlášte vyznamenal sa mladý skladateľ Víťazoslav Novák, hlavne

po stránke umeleckej so svojimi harmonisáciami slovenských piesní.
Slovenská pieseň našla v ňom nevšedného znateľa, prednesené malé

opusy jeho vyvolaly veľké nadšenie.

Na Kroméľížskom večierku, prednášal redaktor tohto časopisu:
O kultúrnych pomeroch slovenských. Pán K. Kálal o vzájomnosti česko

slovenskej. Viedeňské československé kvarteto spievalo slovenské piesne
s takou dokonalosťou a vernosťou, s jakou nestretáme sa v obyčajných
našich koncertoch nikdy. Slovenská pieseň podmanila Kroméŕíž, dú

fame že na vždy.
Slovenských kníh predalo sa za 150 zh, slovenských výšivok za

80 zh, prišly i hojné objednávky.
Výsledok večera bol »Slovenský Krúžok v Kroméŕíži«.

Slovenský večer v Hodoníne usporiadaný v prospech Matice ho

donskej vydaril sa tiež, prednášal redaktor tohoto časopisu o kultur
nýeh potrebách slovenských a o vzájomnosti, všetky čísla hudobného

programmu boly slovenské.

Redakcia »Hlasu« podporovala slovenskú študujúcu mládež s väč
ším obnosom.

Podporovaní boli: 2 technici, 2 obchod, akademici, 1 poslucháč
maliarskej akadémie. Dvaja teológovia 1 kat. a 1 ev. dostali knihy.



Y Ružomberku účinkovalo prednáškové družstvo, ktoré dostalo
i úradné povolenie ku prednáškam. Naším pričinením založené boly
tri spolky: 1 »Beseda«, 1 »Kat. Kruh« a 1 »Potravný spolok«.

Takýmto smerom niesly sa naše snahy v minulom roku. Všetko

drobná, nevdačná práca. Na vonok nevidno jej a neznačí pred svetom
temer nič, no nám je ona cennou a veľkou, preto lebo naša práca je
rozorávaním úhoru, stavbou od základu, systémom vo výchove a obrodení
ľudu slovenského, smerom vo výučbe a v odchovaní mládeže !

O nás nebudú písať časopisy, náš pokrok nebudú chváliť redaktori
a spisovatelia, u nás niet slávy a okázalosti. Dostaôí nám precitnutie
duše ludu, a porozumenie pre dobro a pokrok.

Práca naša je len kvapkou v slovenskom mori bied a strašného

úpadku. My nie sme spokojní, nesmieme byt, my mnoho musíme chciet,
veci slovenský človek pri najsilnejšej vôli, pri túžbe ohnivej, vykonať
nemôže mnoho, vykoná málo alebo nič. Tak slabí sme v láske opravdo
vej k ludu, tak malí v práci a skutkoch !

Toto bol náš referát na schôdzku mládeže! Ľúto nám, že nebolo
možno podat ho živým slovom. Na rok ak Boh dá, bude naša výročná
zpráva obšírnejšia, bude obsahovať nie jedon kút Slovenska, ale aj iné

kraje a stolice; jestli mládež pochopí nás a bude pracovať tak ako my.
Bratia pripomínajte si povinnosti voči ludu, vždy a všade a pracujte
stále, vytrvale.

Na adressu mládeže ešte toto: odporníci „Hlasu 11 a nepracujúci
hlasisti, nepracujte pre „Hlas“ ani za „Hlas“, pracujte za ľud, za jeho
poučenie, sošľachtenie, hospodárske pozdvihnutie a na konci roku po
vedzte nám vždy smele; hľa toto sme vykonali. Pred prácou skloníme
hlavu. Dr. P. Blaho.

V H. čísle II. ročníku »PIlasu« vyzýva dr. Joz. Minárik slovenskú
mládež k cestovaniu po rečovom rozhraní slovensko-madarskom za účelom
štúdia ethnograficko-topografického. Bolo tým iste mysleno aj sbieranie

miestných Indových názvov, k čomu uverejnil som vyzvanie ešte v
2. čísle tohože ročníku. Budiž mi dovoleno prosbu moju za sbieranie

miestných názvov opakovať a niekoľko slovnú naznačiť jak dôležité je
toto sbieranie. Snáď že vtedy som sa dosť určito nevyjadril, lebo nebolo
mi porozumeno — bola žeň príspevkov k sostaveniu menoslovu miest

slovenských velmo chudobná. Dostalo sa mi len od pána Štefana Wolfa-

Miestne názyy slovenské.



Kňazolúckeho z Novej Bani (soznam mien v Tekove a z čiastky aj
v Honte), ďalej od pána Daniela Bodiekéko uč. v Lipt. Sv. Mikuláši
(soznam mien v Novohrade) a velrao cenného príspevku od pána Franka
Šujanského, farára v Seloiach (soznam mien vo Zvolene s dôležitými
etymologickými poznámkami, ďalej soznam mien v Turci a z čiastky
aj v Tekove a Nitre). Chýbajú mi tedy ešte z iíplua tieto stolice:
Gemer , Spis, Šariš, Abauj, Zemplín, Ungvár. Zvlášte vo východných
stoliciach sú miestne názvy velmi pomaďarčené a slovensky už i

málo známe, a preto velmi potrebné je znat, ako lud teraz sám svoje
obce nazýva.

Choejúc sostavit pre praktickú potrebu Slovensko- maďarsko- ne

mecký menoslov všetkých obcí a bude-li možno aj podobnú mapu
s názvami rýdzo slovenskými, vyhľadával som slovenské mená najprv
zo starších topografických diel uhorských. Najdôležitejšie z nich sň :

»Geographisch-historisches und Brodukten-Lexikon von Ungarn« 1786.

Lipského; »Repertorium locorum in Hungariae occurentium« 1808. a

Nagyove: »Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hunga
riae« 1828. Mnohé dobré mená nájdeme aj v topografických článkoch

knihy : »Neues Ungarisehes Magazin, od Windischa« I. 1 792. Srovnáva
ním slovenských názvov v týchto dielach nájdeme veľké rozdiely a často

správné slovenské meno ani nemôžeme vynájsť, preto je nevyhnuteľne
potrebné vediet aj terajšie v ľude žijúce meno každej obce, má-li byť
sostavený menoslov pre praktickú potrebu. A k tomu netreba nič in

šieho len na árch papieru písat na ľavo mená maďarské a na pravo
slovenský názov obce v istej stolici.

Preto prosím, pánov ktorí sa o vec zaujímajú, aby mi týmto pri
speli ku pomoci. Aby bolo vidno ako často rôznia sa názvy slovenské
v topografických spisoch, uvádzam na konci menoslov okresu svatomartin
ského, stolice turčianskej a porovnávam z maďarskými názvy z Jekel

falussyho Helységnévtáru, s ľudovými názvami slovenskými a s po
menovaniami Korabinského aj Lipského.

Krém toho úradné mená maďarské sa čím ďalej, tým viacej stále

maďarisujú. Staršie vydania Helységnévtáru majú viac mien sloven

ských ako novšie. Aj u vojenských podrobných map je to rovnaké.
Aj dieoesánske soznamy sú teraz celkom pomaďarčené, ačpráve ne

slúži to vždy jasnosti a úplnosti. V tekovskej stolici pri fare Horných
Hámroch (Felsó'-Hámor) uvádzaly staršie šematismy tieto osady (dľa
sdelenia p. P. Fr. Šujanského): Behov Vrch, Biely Vrch, Brod Certaže,
Debnárova Hora, Frtál Vrch, Hrabiôov, Jančok, Kostí-Vrch, Lipie,
Majsňarovo, Marušková Dolina, Morasť Dolina, Pajer, Peono, Rovne (ph),
Zarnovická Huta, Zárubia, Žiar, Zúbkov. Teraz mimo Žarnovickň Hutu



stojá v šematisme len dve menší, do ktoré stiahli všetky tie osady, aby
si usnadnili pomaďarčenie mien. Hrabičov nazvali Gyertánfalva (= hra
bová dedina)a Zúbkov Erdo-Surány (— horná mladina).

Ale sbieranie miestnych Indových názvov je nie len velmi dô

ležité, ono je tiež zajímsivé. Zvlášte kto pozná miestne názvy české,
moravské a sliezske iste zbadá podobnosť v pomenovaniu daktorých
miest, z čoho možno celkom bezpečne súdit na kultúrnu a národnú

jednotu Cechov a Slovákov.
Na Slovensku-je Zvolen, v Cechsích je Zvol, Zvolenéves (—Zvolen

-ova ves) na Morave Zvolenov: na Slovensku je mnoho Bystríc, aj na
Morave je Bystrice pod Hostýnem a Bystrice pod Pernštýnem; na
Slovensku je Sobotište, v Čechách je Sobotka (Sobot= staroslov. vrch
na ktorom sa vsitry pálili); na Slovensku je Trnava, v Čechách sú

početné dediny s názvom Tŕňová. Slovenské »Hrádky« iste hojne
majú druhov v Čechách aj na Morave, v Čechách nebolo tolko »Podhradí«
ako na Slovensku (15). Slovenskému Breznu zodpovedá české Brezno,
Slatine Slatiňany, Blatnici Blatná, Blatnica, Uhorskej Skalici Česká
Skalice a j. Netreba ani viacej príkladov uvádzať lebo je už z tohoto

vidno, že duša oboch bratských kmeňov je rovná a rovnako si utvorila

názvy miest, ktoré ich príslušnici osadili a zvlášte názvy vzaté z prí
rody nemôžu byť u jednoho národa rôzne. Veď máme Vyšehrady aj
Teplice aj Nové Mestá (nad Kysucu, nad Váhom, nad Metují).

Len v dačom javí sa rôznosť. V Čechách aj na Morave najoby
čajnejšie pomenovanie dedín je »Lhota« (= lehota), tých je v Čechách
okolo 200 na Morave 50*). Veľmi zriedkavé sú však názvy s menami

svätých, takých je zase v Uhrách a menovite na Slovensku hojnost.
Dla Csaplovicsovho diela: »Geraälde von Ungarn« z r. 1S29 má
v Uhrách 27. čiastka všetkých obcí názov svätý t. j. 468 obcí. Najviac
ich je s menom Svätý Jur (47), najmenej s menom Svätý Jakub (7).
Názov Všech Svätých (Mindszent) nosí 26 obcí.

Dla biskupov, opátov, mníchov a pústovníkov menuje sa 127 obcí,
dla kostolov 72 obcí, čert (ôrdôg) opanoval názov 8 obcí. V Čechách
máme zase niekoľko dedín s názvom »Peklo«.

Dla národnosti majú tiež mnohé obce prívlastky; 100 obcí je
Nemeckých (Német), 76 Uhorských (Magyar), 74 Slovenských (Tót), 41

Ruských (Orosz), 26 Rumunských (Oláh), 23; Srbských (Rácz) a 13

Vlašských (Olaszi), z níchž daktoré sú tiež na Slovensku.

Názvy z prírody vzaté boly najviac od stromov. Dla brezy (Nyir=r),
menuje sa 100 obcí, dľa bukov 51 obcí, dla jabloní 34 a dla stromov

*) Aj na Slovensku je ich dosť, Hornia, Dolnia Lehota atd.



vôbec (fa) 170 obcí, z väčšej čiastky v stolici železnej. Aj d!a dňov
v týždni menujú sa mestá a dediny. V Uhorsku je 17 Stried, 5 Štvrtkov,
5 Piatkov a 13 Sobot. Dľa trhov (vásár) volá sa 12 obcí, dla vlkov

(farkas) 30 obcí. Obcí s koncovkou -falva v maďarskom znení je vraj
170, čo však sa zdá byť primalým počtom, s koncovkou -báza 123.
Sú 3 obce i dla zemí pomenované a to vo Spiši (snáď v Abauji)
Moldava, v Torontále Macedónia, v Srieme India.

Iste nie bez zaujímavosti je táto štatistika miestnych názvov u

horských, aôpráve celkom azda nezodpovedá dnešným pomerom, predsa
dôrazne vyzýva k ňsilnému sbieraniu krásneho tohoto nášho bohatstva

ľudových názvov prv, kým nám ho slepý šovinismus nepokazí, lebo prv
než upadne v zabudnutie . . .

Turčianska stolica.
Okres T u r ô i a n s k o-s v a t o-m a r t i n s k ý.

Stoličné mesto: Turčiansky Svätý Martin.
Velká obec: Turčiansky Svätý Martin.

Jekelfalussy : Slovensky: Korahinský \Korabinský : Lipský:
(1786.) (1808.)

Malé Jesseno Malé Jeseno vel.
Jaseno

Welké Jesseno Welké Jeseno vel.
Jaseno

Dolný Kalnik Doluj Kelnjk
Diakowa Diákowá
Dolina Dolina
Drasskowcze Drasskowce
Horný Kalnik Hornj Kelnjk
Iwančina Iwančiná
Podhragya Podhradj
Malá Sstiawnicza Sstiawnička
Sklabina Sklabjnka
Podzamek Sklabina Pod

zámská
Zaboíja Záboqa
Neczpal . Necpaly
Bella Bela
Dulic Dnlice
Kosebtyán Kosaťany

— Swatý Petr
Zschámbokrétli Zabokreky
Pribowcze Pfjbowce
Walentowa Walentowá
Benicze (Benefalva) Benice (Benefalva)
Blatnicza Blatnica
Dianowa —
Folkussowa Folkussowá
Karlowe (Karlsdorf) Karlová
Malé Eakowo Malé llakowo vel.

Lehôtka
Lasskár Laskár
Welké Eakowo Welké Eakowo

Horné JasenoFelsô Jeszen

Alsó Jeszen Dolné Jaseno

Alsó Kálnok Dolný Kalník
Deákfalu Diaková

Dolina
Dráskócz Dražkovce
Felsô Kálnok Horný Kalnik
Ivánkafôld Ivančiná
Poďhrágy Podhradie
Stiavnicska Štiavnička
Szklabinya Sklabina
Szklabinya-Váralja Podzámok Skla

binský
Zábor Zábor
Neczpáll Necpaly
Bella Belá
Gyulafalu Dnlice
Kostyán Koštany
Szent-Péter Svätý Peter
Zsámbokrét ŽabokrekyZsámbokrét
Pribócz Príbovce
Bálintfalu Valentová
Benicz Benice
Blatnicza Blatnica
Deánfalu Dianová
Folkusfalu Folkušová
Károlyfalu Karlová
Kis Eákó Eakovo

Laszkár Laskár
EakovoNagy Eákó



Jekelfalussy: Slovensky: Kurubinský ; Lipský:
(1786.) (1808.) .

Tamo Trnovo Trnowo Trnowo
Trebosztó Trebostovo Trebossto Tŕebostowo
Ruttka Vrútky Nižné Wruti a Doluj Wrutky a

Wessné Hornj
Bisztricska Bystrička Bisztricscbka Bystrička
Jahodnik Jahodník Jahodnik Jahodnjky
Klicsin Kľačany Kelecsény Klicschin —
Kossut Košúty — Kossúty
Lipócz Lipovec Lipowecz Lipowec
Prékopa Priekopa Priekopa Prékopa
Tomcsán Tomčany Tomčani Tomčany
Záturcsa Záturčie Zaturza Hornj a Dolnj Zá

turce vel. Záturčj
Szucsán Sučany Bucschan Sučany
Konszké Konská Konszka Konské
Krpellán Krpeľany Krpellan Krpelany
Nolcsó Nolôa Nolčowa Nolčawa
Eattkó Eatková Eatkowo Eatkowo
Suttó Šútov — Ssútowo
Turán Turany Turan Turany.

S. Klíma. *)

Maďari oheň z nás narobiť helotov. Myšlienka, že všetko čo je
nemaďarské v Uhrách treba zlomiť, ba vyhubiť, vštepuje sa stále už
od päťdesiatych rokov i do sŕdc prostého ľudu maďarského, a vyznajme,
ujíma sa tam. Je pravda, maďarská štátna idea, nežiada našich ľudských
životov, no žiada nemilosrdne vyničenie nášho slovenského ducha, našej
národnosti, bo nás chce vpiť do seba, chce nami zmohútneť, nami
rozmnožiť svoj počet.

Cieľu toho mienia dosiahnuť: umlčaním literatúry slovenskej (pre
nasledovanie časopisov, kníh, spisovateľov, atď.), ponechaním nás v ne

vedomosti (násilná maďarisácia, vyučovacím jazykom v školách je len

maďarčina), ochudohňovaním nás (podporovanie obchodu a priemyslu
maďarského i židovského, prekážanie obeh. a priem, slovenskému),
znemravňovnním naším (zrejmá podpora páleneôného moru vládou, ude
ľovanie licencií len židom, šírenie kartovníctva, atď.). Keď toto dosiahnu,
bude hračkou pomaďarčiť celý národ!

Aby nedali vzniknúť národnému bohatstvu iných národov v Uhrách,
Maďari, postrádajúc sami obchodného ducha, použili prišlých židov
k zabratiu obchodného a priemyslového poľa medzi národami nema

ďarskými.

Naším obchodníkom!

*) Článok písaný je pôvodne slovensky. E e d.



Fakt je, že na Slovensku obchod a priemysel je v rukách židov

ských. V Semitoch našli Maďari znamenitých spojencov, k šíreniu

svojej moci medzi Slovákmi, Malorusmi, Rumunmi, Srbmi, Horvátmi
atď., tak ako zas Nemci v židoch rakúskych a poznaňských, medzi

tamojšími slovanskými národmi. Židia pridávajú sa vždy k silnejšiemu.
Dokiaľ zavládali verejnou mienkou v Čechách Nemci, boli židia vždy
ich hlavnou oporou a sú dosiaľ, ale kocka šťastia nemeckého začína sa

obracať a židia začínajú sa hlásiť k českému národu. *)
Zo spojenstva toho majú židia väčší osoh než Maďari: hmotným

obohacovaním ich nemohutní maďarstvo, ale židovstvo samo. To nič
nemení na veci, že sa oni k Maďarom hlásia.

Chceme-li teda obstáť v boji a hospodársky sosilneť, musíme si

obchod a priemysel vydobyť z rúk nepriateľských!
Obchod i priemysel slovenský je ešte ďaleko od svojho rozkvetu.

Kde-tu vzniká nový peňažný ústav, nový obchod, nová dielňa, nová

továreň, to jest, pomaly predsa len napredujeme.
Veľkoobchodu chybí na Slovensku nezbytná podmienka, veľké

mestá, bo on je odkázaný len na veľké strediská. Krém Prešporku,
Košíc, Štiavnice a Belej, Nitry, Trnavy, Nových Zámkov, Prešova,
majú všetky ostatné mestá menej než 10.000 obyvateľov, a k tomu sa

ešte druží aj tá okolnosť, že v spomenutých mestách niet národného
ruchu, a tým je hatený i vývin ba vznik obchodu slovenského v nich **)
Za to tým výhodnejšie môže sa on pestovať v rozmeroch stredných a
menších po ostatných obciach, bo tu sa mu dostáva všetkých pod
mienok. Po vystavení oravskej dráhy, zasahuje sieť železničná v celku
dostatočne do všetkých stolíc obývaných Slovákmi tak, že premávka
vyhovuje svojmu požiadavku. Treba je len dostaviť niekoľko kratších
tratí, pár odbočiek, a mohli by sme povedať, že máme dostatok dráh.

Že obchod na našich stranách môže vznikať a rozvíjať sa, doka

zujú židia a vzniklé už obchody slovenské. Len malá je u nás podni
kavosť. Žid privandruje s nepatrným majetkom alebo s nijakým, za

riadi si maličký skliepok, všetok získaný kapitál vkladá doň a stále ho

zväčšuje. Takto ich vidíme pred našimi očami v dobe krátkej mohut
nieť. Aôkoľvek na Slovensku tvoria oni len 6°/0 t. j. na 100 Slovákov

pripáda 6 židov, predsa uchvátili oni všetok obchod a priemysel do

svojich rúk.

*) Y Prahe židovský akademický spolok dokonca činne prispieval tohoto roku
k oslave Husovej!

**) Za hranicami jestvujú dva veíké obchodné domy slovenské: vo Varšave

(Rusko) „Bratia Ország'1, a v Bukurešti (Rumunsko) „Gabriel Polony“.



Príčiny toho stavu sú:
1. nedostatok obchodnej a priemyselnej mládeže,
2. nedostatočné jej odborné aj neodborné vzdelanie,
3.) nesorganisovanost doterajšieho obchodu i priemyslu.
Meštanstvo najradšej dáva svojich synov do úradov a na štúdia.

Mat so svojho syna »pána« (ktoré slovo u nás skoro všeobecne kryje
sa s pojmom »úradník«), je najvyššia túlia našich mešťanov. Nevidia,
že takýto »pán«, zväčša mizerne platený, je vlastne najväčším otrokom
za našich pomerov. Vychodí -1—6 tried gymnasiálnych, 3 triedy školy
mešťanskej (polgárky) a pôjd do úradu, kde potom pracuje do obedu,
po obede pár hodín perom, výjde z pisárne a robí pána na ulici.
Ovzdušie úradné zahluší v ňom i ten naskrytejší cit lásky k národu,
ktorý mu zostal napriek námahám škôl. On nie len milovať prestane
rod svoj, ale i nenávidet ho počne a hlavne lud, ten koreň a kmeň
národa. Každý taký je pre nás ztratený. Sedliacki synovia ostávajú
buď všeliakými robotníkmi, nádenníkmi alebo maloroľníkmi žijúcimi so
dňa na deň, nepatrný počet ide za kňazov a učiteľov.

Z raešťanských synov tí, čo ostávajú pri remesle a obchode po
strádajú vzdelania odborného i neodborného. Za remeselníkov a za

kupcov dávajú obyčajne len takých, ktorí pre nešťastnú maďarčinu za

ostávajú v školách, v učení, alebo prepadnú v prvej-druhej triede
gymnásia. Ktorí sň už učňami a pomocníkmi, lebo zamestnaní v účtar
ňáoh, všeobecne myslia, že sa už vzdelávať nepotrebujú a za výhovorku
používajú, že celý deň (u nás v dielňach a obchodoch pracuje sa od

—8 do '/2 10) zabratí v prácu, večer sň unavení a nechce sa ím učiť,
ba ani čítať. Miesto vzdelávania radšej fajčením premrhajú i tú malú
chvíľu slobodnú, alebo idú do hostinca. Aký div potom, že remesel
níctvo upadáva a obchod skoro nenapreduje?

Ale i tej mládeži, ktorá sa už rozhodla pre dráhu kupeckú, ne

venujú obchodníci náležitej pozornosti. Od doby, keď obchodník príjme
chlapca za učňa, až do doby, keď odchádza od neho, má mu svedo
mité stále vštepovať do srdca aj umu, lásku k národu i vedomosti ku

pecké. Len takto budeme mať skutočných obchodníkov a pritom ná
rodne povedomých. Väčšina našich obchodníkov nekladie posiaľ váhu
na takúto výchovu obchodnej mládeže, a ona je predsa nezbytná. Kto
takto vychová pre obchod aj pre národ ľudí, ten drobnou prácou koná
veľmi mnoho bez lomozu. Nezabúdajte teda na to.

Ďalšou našou nevyhnuteľnou potrebou je, soryanisovuf ohrhod

slovenský. Dokiaľ celý národ uenie dľa zamestnania spojený v spolky,
dotiaľ smiešno je pomýšľať na všeobecnú organisáciu. Bez spolkov ne

postúpime nikdy. Každý spolok je ohnivom reťaze, ktorou sa zabra-



ňuje ďalší víťazný postup našich nepriateľov. Tých niekoľko speváckych
spolkov a besied nás neobráni dostatočne, musíme sa sdružit día špeci
elných záujmov. (Odborová organisácia). Slovinci poetom o polovicu
menší národ než je náš, roztrhaný po krajinách Štýrska, Krajine, Ko

rutanoch, Prímorí, Istrii, Gorici, Terstu, predoili nás už v spolčovaní. Tí
majú spolok kupeckýcli pomocníkov v Gorici »Trgovsko in obrtno
društvo« (obeh. a priem, družstvo), ktoré zamýšľa postaviť slovinskú
obchodniu školu a obeh. i priem, banku. Nahradiť má tiež obchodnú
komoru, ktorá je tam v rukách Talianov. V Štýrsku majú spolok
»Merkur«, ktorý zásobuje tamejších slovinských obchodníkov výrobkami
železnými. My sme doteraz celkom bez organisácie, pristúpme teda ko
nečne k založeniu spolku v širokých rozmeroch.

V hrubých rysoch predstavoval by som si to sdruženie nasle
dovne. Spolčenie zahrňovalo by: majiteľov obchodov a priemyslových
podnikov, úradníkov peňažných ústavov v obchode a v priemyslových
učtárňach zamestnaných, vynímajúc učňov, tvoriac 3 oddelenia vnútri
spolku. V jednotlivých okresoch kde by sa potreba toho ukázala, boly
by odbory a v nich sdružené všetky osoby výš menované, obývajúce
ten okres. Sídlo ústrednej správy určila by prvá valná hromada.

Činnosť spolku pozostávala by: v podporovaní členov v páde
úrazu, nemoce, smrti*) Nemocenské pokladne uhorské sú mizerne sria

dené, nevyhovujú ani najmenej svojmu určeniu. No ani to je nie na

škodu, keď je človek za pár halierov poistený vo dvoch spolkoch. Pre
poisťovanie, sriadilo by sa družstvo ako spoločenstvo, nie ako spolok,
lebo posledný potrebuje koncessiu a veľkú základnú istinu.

Ďalej zabýval by sa spolok sprostredkovaním práce, totiž pre po
mocníkov, dopisovateľov a v peň. ústavoch zamestnaných. Staral by
sa, aby uvedomelí Slováci dostali sa do slovenských obchodných domov.
Poneváč je pre obchodníka dobre, keď zkúsi trocha sveta a nazre i za

hranice, spolok by zaopatroval svojim členom miesta von z krajiny,
stojác vo spojení s podobnými zahraničnými spolky, — hlavne slovan

skými. Za hranicu vypravení členovia by sa zaviazali po čase príjst
nazpäť na Slovensko a tu otvoriť obchod, bo z tých kupcov, čo sú
von z krajiny (zvlášte z menších), nemáme nič! Tiež by bol informa
čnou kanceláriou.

*) Americkí Slováci, v čele s P. V. Rovniankom založili si „Slovenský Ná

rodný Spolok“, počítajúci teraz 351 odborov s viac než 11,000 členmi. Cien platí
70 centov mesačne. Zomre-li muž dostane dla tohoročnej konvencie jeho žena alebo
rodina 900 dolárov (2250 zl.,) zomre-li žena, tak dostane muž alebo jej rodina 300
dolárov (750 zl.).



Jednotlivé odbory predplácaly by si odborné časopisy slovenské,
české, ruské, maďarské i nemecké, prípadne aj iné, dla znalosti jazykov,
a z nicli by sa týždenne referovalo. Založením odborných knižníc na

pomohlo by sa samovzdelávanie. S času na čas poriadali by sa pred
nášky vzdelávacie, časopisom spolkovým by mohly byť na pr. »Hospo
dárske Noviny*, trocha pozmenené a riadne vydávané.

Sriaďujúci výbor môže všetko podrobne vypracovať.
Kto zo starších obchodníkov majúcich vliv chytí sa do založenia

podobného, prepotrebného spolčenia? Vystavil by si navždy nehynúci
pomník. Nedajme sa prenasledovať jeden po druhom, ale spoločne
oprime sa proti prúdu. Len v tom je naša spása.

Kým nebude takéhoto sdruženia, svedomití obehodníci-národovci

zaopatrite si príručnú odbornú knihovníčku (aspoň 15 - 30 kníh), pri
majte k tomu svojich ľudí, aby sa z nej vzdelávali!

F. U

Priemyselnícky. Za našich časov neprestajne ozýva sa po
novinách, že vo vlasti našej treba ňsilným spôsobom dvíhať priemysel,
lebo je to prameň bohatstva tak, ako už starodávne porekadlo vraví
0 remesle: že má zlaté dno. Nuž remeslo je nič iného jako priemysel;
lebo záleží na vycibrenom rozume a premýšľaní a nie na surovej sile

telesnej, ktorá má váhu pri roľníctve, kde sa jej zdar očakáva od behu
povetrnosti a požehnania Božieho, aôkoľvek v novšej dobe už aj tu
rozumom treba využitkúvať tak sily prírody jako aj vrtkavosť počasia
a chvíly. — Pri priemysle však hrá hlavnú úlohu dobrý cvik a pe
niaze; lebo nesbehlý priemyselník nevie pochopiť ani vkus kupcov, ani

potrebu sdokonalovania výrobkov; bez peňazí ale ani pri najlepšom
cviku nemožno počať provodzovanie remesla a priemyslu. — Cieľom
zadováženia si cviku zakladajú sa na všetky strany školy a pre zaopa
trenie peňazí tvoria sa ňčastinárske spoločnosti a zakladajú sa peňažné
ústavy, aby spojené sily menších kapitálov, a využitkovanie osobného
1 reálneho úveru umožnilo podarenie sa diela i väčšieho, osobnú spô
sobnosť jednotlivca prevyšujúceho. A toto treba ľuďom pochopiť.

V dobe týchto snáh nadobudlo veľkej významnosti kamenné uhlie
a všelijaké stroje; lebo prvé dáva parou lacnú, ženúcu silu, a posled
nie rýchlosť a dokonálosť plodov prácou neustále rovnou. — Kto teda
má uhlie, ten má tú silu a spôsob tej dokonálosti v hrsti.

OBZOR.



Kameunouhelná baňa je teda diamantom, ktorým sa reže i tvrdé
sklo nehybnosti ľudskej, a kto takúto baňu má, môže smelo riecť, že

má poklad v hrsti, ktorým možno divy tvoriť.
Náš rodák p. Ignác Ličko odkryl v Malých Stracinách v Novo

hrade takéto ložiská šedého uhlia a založil s veľkým nákladkom baňu,
ktorou sa doly tie srábať môžu. Plod bane tejto dokázal sa byť úži

točným po mnohých pokusoch, a aj do nášho železného hámru a inde
doviezlo sa viacej vagónov na zkúšku a dokázal sa byť výborným.

Ale sily tohoto pána nestačia osobité ku náležitému vyúžitkovaniu
tohto pokladu a preto sa mu narádza so všetkých strán, aby založil
úôastinársku spoločnosť a síce tak, žeby daná bola možnosť súôastniť
sa aj ľuďom menšími kapitálmi vládnucim, na pr. 100-korunovými úča
stinami, ktorých by sa mohlo vypustiť 1000 kusov, aby sa získala istina
100.000 korún, čoby postačilo k závodu a každá účastina donášala by
ročne najmenej 20 korún podielu, ktorý by som veru doprial ct. čita
teľom nášho milého „Hlasu“.*) Ľelník hámru.

Časopisecký. ,, Obrodenie“ u Maďarov. Y jednom belletri
stickom týždenníku objavil sa zaujímavý článok. Vanie z neho nadšenosť
nad nepatrnými prejavmi mravnej renaissance-y v mravne upadnutej
maďarskej spoločnosti. A volá z neho snažná túžba za mravným obro
dením vo všetkých odvetviach života, za premenou doby poškvrnenej
úpadkom jednotlivca a tak celých spoloôenství, túžba za rozputnaním
duševnej poroby, v nejž úpie mužský ráz. Y celku má pisateľova melanchólia

pohnútky asi také, aké hýbu i ideami našimi. Časopis, v ňomž článok

vyšiel, je orgánom maďarských katolíckych spisovateľov. Zredukujúc
protivné bombasty slovné až na možné minimum, — bombasty ideové
sú charakteristické, preto nemeniteľné — podávame článok aspoň vo

výťahu:
»Vítajte nám, sľubné predznaky, vy milí, vonní predzvestovatelia

jarej družiny vesny ; už stretám sa s vámi na prostorách náboženstva,
vo svete spoločenskom i duševnom, stretám sa s vámi na poli mravnosti.
Ešte občas zavláda ranou zúfalstvo, že srdcia pripodobňujú sa zboreným
chrámom, ktoré v ssutiny zrumil hnev ľudského nepriateľa a v ktorých
služobník boží neprisluhuje obety Bohu, v ktorých nezneje pieseň vďaky,
nevznáša sa k nebu prosba úpenlivá a vôňa tymianu. Ešte zachvieva
sa mi duša a v bázni o budúcnost vlasti, ešte pozarmútim sa, keď vidím,
úzkoprsý úpadok, že nenávisť, mrazivá sebeckosť, úžas, tyrania pustoší

*) Prosíme o bližšie udanie podmienok, či sú dáke prospekty novej spoločnosti?
Jakí znalci vyšetrili baňu, a ktorý finančný ústav súčastní sa podniku, kto je
na čele ?



v sieňach verejného života. Zronený dychtiac za ňtechou, utiekam sa
k básni a k umeleckej tvorbe vekov prastarých, bo vidím, že s kalichov
mi podávaných ssajem miesto radosti blen, miesto toku krištálo-čistého
špinu a hnus, miesto techy a nehy, zabudnutia a uľavenia duoha

morný jed. Ešte vzplaniem hnevom, kecl krok za krokom objavuje sa
mi v ústrety úpadok mužského rázu, cnosťou opovrhujúca nečestnosť,
vädnutie ženskej cnosti a vidím, že hmotárstvo, honba za pôžitkami
v jej pošetilom burácaní, že úplný nedostatok šľachetného citu n astupuje
zkazonosné panstvo svoje, vo spoločnosti a to po všetkých jej odtienkoch,
počnúc v rodine až hore po život štátný. Všetko to vidím, všetko to
bolí ma; no pozorný môj pohľad všade uziera ten dobrý, sotva patrný
predzuak, zvestujúci jediným kvetom celú jar Soznávam, že

predznaky tie sú pomerne malicherné, prílišne nahodilé, veľmi novotné.

Naproti tomu zmohutnely zjavy pustošenia a všeobecnej zkazenosti,
roja sa jeden za druhým a panujú tak dávno, že k zňfalsvu náchylné
duše už-už domnievaly sa: kúkol a burina, vybujnolo v záhrade života,
— tŕnie a jedovaté zelie, že stály sa nevyniôiteľnými. Malodušní mysleli
tak; lebo veď dejiny sveta a človečenstva učia, že doby zla, zkazenosti
a úpadkň netrvajú vecne, že tieto prozreteľnosť udržuje akoby len na
zkňšanie dobrých a šľachetných, akoby len na pozdviženie hodnoty a

vznešenosti vekov ideálnejších. Po období zkazenom, ktoré teraz od

umiera, zavíta svet lepší a ideálnejší; veď doby takéto, — trvajúce
bárs za celé desaťročia, utonujú obyčajne uprostred hrôzy velikých otra

sov, nesmiernych katastrof, niekdy ponoria sa v more roniacej sa krve
a kajúca duša ľudská uhliada v tomto úžasuplnom konci zaslúžený
trest, ktorý keď pretrpí, obľahčene, očistené, preporodene, s poznaním
pravdy, prinavracia sa k svojím, k ľudským ideálom .... Nadchádza
doba, v nejž ľudia liknaví stávajú sa predmetom opovrženia . . . «

»Petersburgskija Vieďomosti« priniesly 20. júna t. r. na úvodnom
mieste väčší článok o Slovákoch, ktorý sa bol obšírnejšie aj o »Hlase«
zmienil. »Ani jedon slovanský národ, píše autor, netrpí toľkú biedu,
toľké nešťastie a toľké prenasledovania ako Slováci pod egidou koruny
Svätoštefanskej. Málo kto zná a počuje o tom; slovenské časopisy a

žurnály mlčia takmer pod hroznou palicou maďarskej prokuratúry,
administrácie a žandarmerie; inoslaviauskó časopisy zase, držia za po-
vinnosť zanímať sa s otázkami »vyššej« politiky .... A keď vzdor

Referáty.



tomu dajaká zvest z tohoto kráľovstva biedy na svet Boží príde, tak
to máme jedine dobrým a smelým ľudom zo samého Slovenska k po
ďakovaniu. Autor opisuje dalej, dľa zprávy N. N. vyvážanie sloven

ských detí z Trenčianskej stolice, vystupovanie »Femky«, menovite jej
ostatný manifest. Dopisovateľ ľutuje roztržky medzi jednotlivými strán
kami slovenskými, menovite medzi katolíkmi a evanjelikmi.

O »Hlase« píše následovne: »Už 2. rok ťahá sa borba medzi
starou stranou patriotov, na čele ktorej stojí Hurban-Vajanský a mlá
dežou, sústreďujúcou sa okolo žurnálu »Hlasu« v Skalici i okolo Dra
Dušana Makovického. Mládež vyzdvihuje, pod vplyvom Tolstého, oproti
»politike« starých, »mravné zdokonalovanie sa«; pod vplyvom prof.
Masaryka a českých realistov, vystupuje oproti pomeru slovenskej
inteligencie k Rusku a nádeji na jej pomoc z Ruska.

Ale rovnako s hlásaním Tolstojismu »Hlas« pojednáva aj viac
konkretnó životné otázky. Zasluhuje pozornosti menovite nedávno
otisknutá stať Fedora Houdeka. Autor vidí jednu z tých najhlavnej
ších úloh národnej sebaobrany Slovákov v oslobodení sa od hebrej
skej feruly t. j. v ekonomickom osamostatnení atď. Dopisovateľ »ľ. V«.
veľmi mnoho citujúc z práce Iloudekovej, ukazuje ruskému obecenstvu
hlavná naše neresti', alkoholisni , úpadok hospodársky u morálny, upozor
ňuje na šafárenie senátor na slovenských krajoch a v Uhorsku zvlášte.

Dalej píše autor, akým spôsobom si myslíme odpomôot atd.
»Vôbec »Hlasisti«, píše dalej, mnoho bojujú za mravné pozdvi

hnutie Slovákov; na pr. oni zakladajú spolky striezlivosti, kam pri
stupuje veľká čásť mládeže. Starajúc sa o odtrhnutie národa od krčmy
a pálenky zaoberajú sa »Iilasisti« aj prácou intellektuálnou tým, že

vydávajú raravno-poučné knižky. Dr. Dušan Makovický a jeho stú

penci vydali pre pospolitý ľud knižky pod všeobecným názvom »Po
učné čítanie*, atď.

»Nie je pochybnosti, že účinkovanie »Hlasistov« má viac prak
tický charakter, kdežto Svato-martinskí patrioti vo svojich časopisoch
»Slovenské Pohľady*, »Casopis Museálnej Spoločnosti* s otázkami

filológie, archeológie a folkloristiky sa zaoberajú. »Hlasisti* robiac

preto svojím nepriateľom výčitky, zabúdajú úplne, že maďarská vláda
nedovolí im, venovat sa viac praktickým a potrebnejším otázkam ná

rodného života. Maďarská vláda drží »Hlasistov« za menej nebezpeč
ných pre seba — či právom je druhá otázka — ba ešte sa spolieha,
že účinkovanie hlasistov je napokon úžitoôné, pre Maďarov, zbudzujúc
v národe rozbroj a oslabujúc sväzok z Ruskom, ktoré je budapešťským
politikom tak strašným*.



Dráma, v 3 dejoch.
napísal: J. G. Tajovaký.

Osoby:

Matúš Jahoda, rychtár a sedliak 50 r.
Katuša, jeho žena 40 r.
Anička, jejich dcéra 18 r.
Barbora Chvojková, chudobná vdova 65 r.
Martin, jej syn 24 r.
Pišta Bučok, žandár, potom sedliak 30 r.
Janko, paholok u rychtárov 15 r.
Notár.
Posel.
2 žandári, 3 muzikanti.
2—3 susedy, 3—4 občania.

Javište predstavuje bohatú, sedliacku izbu. V ľavo (divákovi) viac v pozadí
dvere, v pravo dve okuá. V úzadí o stupku vyššie komora s dvermi do nej otvo

renými. Proti dverom v komore posteí. Na lavo od dvier komorných neveľké, do

poly zastreté okno. Je večer; na stole horí lampa.

Matúš, Kata, Anička, Martin.

(Matúš sedí na posteli v komore. Je chorý. Oblečenú má iba ko

šeľu, nohavice a pletené kapce na nohách. Pri ňom stojí Martin
(driečny šuhaj). Na prostred javiska sedia na stolčekoch Kata i Anička

a oberajú zelený hrach do košíka).

Martin. (Je na odchode. Podáva ruku Matúšovi.) Tak zdravý ostá

vajte, pán rychtár.
Matúš (podá mu ruku). S Bohom Martine a len ma ty prídi vše

kuknúť, keď pôjdeš okolo.
Martin. Nebude to pani rychtárke po vôli.
Kata. Nuž lebo to je potom na dvoje: jedno ako že k rychtárovi a

ono k dievčatu (dôrazne) a to ja nechcem.
2

I. dej v auguste, II. vo fašangu a III. v júni.
Dej na dedine. Doba naša.

Nový život.

Dej I.

Výstup 1.



Mutúš. A čože by aj k tej nemohol? Je mládenec, ona dievka — len

ty prídi.
Martin. Neobídem vás, aj kamaráti prídu — spomínali. Boli ste vždy

dobrý na mládencov.
Matúš. No, už ako bolo treba; len teda príďte. (Prevalí sa)
Martin (ide von z komory). Iste; zajtrá je nedeľa, tak odpoludnia,

Dobrú noc vám, pani rychtárka. (Podáva Kate ruku).
Kata (schválne nevidí.) Dobrú noc.
Martin (rozumel stiahne ruku). Aj tebe, Anička.
Aničku. Aj tebe, Martinko. (Vstala, ide za ním. K nemu). Po desiatej,

budem čakať — (Vyndťi).
Kata (k Matúšovi). No la, už ho vyprevádza. Má veru aj koho —

ozembucha, trhana — nemá iba čo je na ňom a tú chalupu ako
chlievik.

Matúš. Nuž nech že ho. — Mne sa šuhaj páči, ani by som ja vari

proti tomu nie nenamietal, keby —

Kata (skočí, do reči). Ah oj, aj ja som tu! (bije sa v prsia). To ja
moje mozole takému nedám, ani nie!

Matúš. Ale mozole, veď dobre mozole. — Je poriadny — nuž aj
mozole.

Kata. Nech ti je, ja neškriepim, ale mne sa Pišta storazí lepšie páči!
Matúš. Aôak? A ja ani ho videť, aô mi nič neurobil. Ale už tá jeho

líškavosť, panština, juj, nie že žena, mati —

Kata. Ci žena, či mati, ja stojím na tom.
Matúš. No len no, a ja neprivolím.
Kata. Privolím ja.
Matúš. Dobre — ale —

Kata. Žiadno ale. Ty sa ani nestar, i tak si chorý, potom ti je iba
horšie a mám väčšie trápenie. Lež a čuš.

Matúš. Že? Aha, ja — čušať nebudem.
Anička (sa vráti volajúc zpät do dvier). Dobrú noc. (Sadne ku hrachu).
Kata (ju odmerala, začrie do zeliny). Až ma var chytá. (Hlasnejšie).

Ci ta už skoro dooberáme? šly by sme podojiť.
Anička. Hneď je to.
Kata (uštipačne). Keby si ho bola šla po chalupu vyprevadil, bolo

by ešte skorej. (Anička premlčí odpoveď).
Matúš. Kolko že je hodín ?

Anička (kukne na hodiny). Deväť bude, ňanka.
Kata. Dačo ti podať?
Matúš. Nič. Len to ráno, ako že ho zase dočkám ?

Kata. Oj, jej, ba hneď je tu.



Anička. Ja sa ani na jedon bok nevyspím.
Matúš. Čože ty

— zdravá; ale kto nemôže oka zavreť celú noc, tomu

je aj hodina dlhá.

Kata. Kieže spíš.

Matúš. Keby som mohol. Ty mne neuznáš.

Kata. Nuž ja už neviem, čoby sme ti robili, ked ti nič nespomáha:
ani zeliny, ani doktor.

Matúš. Ani mne už vari nikto nespomôže, krém hrobára. Slabosť so

dňa na deň väčšia a tu (ukazuje na hrúd) dýchať nedá. Aby som

už radšej ta sa podel . . .

Anička. Nevravte že tak, ňanka, veď vám to ešte prejde. (Vstane; do

oberala. Kata ostatné ešte sbiera a obchraňuje zelinu). Dám vám

tej medicíny za lyžičku (vníde do komory a podáva mu.)

Matúš. Tá mi ešte horšie robí.

Kata (vstala tiež). Ked doktor kázal, už len uži.

Matúš (prijal, no vychytí ho kašel). No — vi — diš. Odlož preč.

Kata. A pod, že podojíme.

Anička (vzala kabátik, oblieka si ho). Podme. (Chce von).

Predošli, Janko.

Janko (pribehne). Gazda, gazda, žandári idú k nám!

Anička (zamračí sa, pre seba.) Už zase ide. —
Kata (rada). Aj pán Pišta? — do tohto (na zelinu).

Anička. No veru azda ide gróf, či pán farár.

Matúš. Ešte ani v noci nedajú pokoja.

Janko (hladí na Aničku a prikyvuje Kate). Aj, aj.

Kata (Istive k Matúšovi). Ked im to úrad donáša, čože si počneš?

Chytro, dievča, pober tú zelinu zpred nôh. (Odkladá stôlčoky a

vezme košík s hrachom do ruky a záponkou beží utret stôl).

Anička (s výčitkou). Ale to mu nedonáša úrad, aby ma tu zlostil váš

pán Pišta. (Nesie pred sebou zelinu a chce von. Janko otvoril

dvere a vyšiel. Anička za ním, ale už stretne žandárov vo dve

rách. Prvý ide Pišta).

Predošli (bez Janka), Pišta a 1 žandár.

Pišta (stráža-mešter. Na rukách má plno prsteňov, zlatú reťaz videť,

ked sa rozopne. Vyholený, vylízaný. Fúzy do nosa vysmolené.

Výstup 2.

Výstup 3.



Surový výzor. Odporne líškavý materi a otcovi (z počiatku); tento
ho však prezrel. K Aničke drzo vtieravý. Štipne Aničku v líčko).
Dobrý večer, Anička. Komu že to?

Žandár (ticho). Dobrý večer.
Anička. Ale — čo ma štípu? — Kravám, keď ohoó vediet. (Vyhla

mu — ide von).
Kata. No —• žeby ti ho neodštípli. — Aj, pekne vítam, pekne vítam,

pán Pišta. (Utre si ruku do záponky a podá). Dobrý večer (zdraví
Žandára). Dobrý večer (žandár si jej nevšíma; je cudzí. Ona
mu ruky nepodá, lebo jej nadišlo plno starostí s Pištom).

Pišta (skladá sa a za ním pomaly aj žandár). Akože sa ráča mávať?
a pán rychtár? (hladí do komory).

Kata. My ešte, chvalabohu, nech sa oni pochvala, ale otec je len vždy
horšie. (Ukáže rukou do komory a odíde so slovami). (Hneď, hned

prídeme, len odpytujem ponížene — (nechá reč tak a začne znovu).
Ci je pekný, vládny, a tých prsteňov; — bude iste dobrý gazda.
Ach, budem že ja mať za zata. Nuž či sa ten môže i len porovnať
s ním? Ani po tme. (Rýchle odíde aj s košíkom von).

Pišta (vnišiel do komory, žandár obzerá sa po izbe, sadne, vytiahne
tabák a fajčí). Dobrý večer, pán rychtár, hore že sa, hore. (Podáva
mu ruku).

Matúš (sadne). No je i tak noc. Pán Boli daj. (Pišta mu vezme ruku
do svojej).

Pišta. Tak horšie, horšie, no — no
Matúš. Veru horšie, (vstáva z postele). Ani už hádam lepšie nebude,

len keď ma vynesú.
Pišta (chce pomáhať Matúšovi z komory, ten nedovolí, chytá sa dvier

a výnde pomaly sám; víta žandára). Pekne vítam.
Žandár. Ďakujem. Dobrý večer.
Matúš (vezme z almarky cernidlo, pero, pečať obecnú a sadne za stôl.
Pišta (chvíľu sa nemo díval na Matúša, potom zatne zuby a vyťahuje

knihu z kapsy). Podpísať by aj ráno bolo dosť času (predloží mu

knižku).
Matúš. Budú tu do rána ?

Pišta. Trocha sena nám len dajú.
Matúš. Toho sa nájde.
Pišta. Ale dobre, ráno i tak pôjdeme včaššie preč. (Drží knižku, kým

Matúš podpisuje).
Matúš (podpísal, vtlačí obecnú pečať, ktorú mu Pišta podal). Tak, už

je to. Nesotrú si!



Pišta (suší nad lampou). A kdeže šli pani, aj Anička? (zaviera knihu,
potom sadne a uvolní šat na sebe).

Matúš. Ach, aká pani — žena — podojiť šly. (K žandárovi). A ten

pán, to nový.
Žandár (prikývne).
Pišta. Nový, len tot prišiel. Ale čo po tom. Akože s Aničkou, pán

rychtár? Ešte aj dnes taký tvrdý?
Matúš (vážne). Veru ako vždy. Keď dievča nejaví vôľu, a mne sa to

tiež — poviem rovno — nevidí. Žandár je ako vojak. Hneď je
tuto, hneď tamto. A dievča veru a sedliacke — nebude ehciet sa
každú chvíľu premávať z miesta na miesto. Oni si nájdu, alebo
už aj majú inakšiu, čo bude pani, nie toto.

Pišta. To sa mýla, pán rychtár, ja dokiaľ chcem môžem byť na jednom
mieste, tu. To je inšie (ukáže na žandára) s takýmto.

Matúš. Aba, aj oni len kým dačo nevyvedú. Ja tiež viem
Pišta. No dobre, je pravda, a preto ako som im už raz spomnel, uro

bím tak: na druhý mesiac vyprší mi tretí rok, vystúpim a je to!
Matúš. A potom že čo? —

Pišta. Nuž budem sedliaôiť: orať, siať, kosiť. Som mocný predsa!
Matúš. To môžu byť; ale jednak: z pána mrcha sedliak.
Pišta. Nie z každého. Moji nebohí rodičia tiež mávali pole prenajaté,

keď aj nie vela, ale predsa. A ja keď som na vakáoie zo školy
domov prišiel, veru tiež som musel pomáhať. A ani som sa ne
hanbil ani voly pásť.

Matúš. Veď že voly vari nemali.
Pišta (v rozpakoch). Ja, ano, ano, ale kravy sme mali.
Matúš. Ahá! To môž’ byť, ale od tých čias už odvykli.
Pišta (vážne reči prednáša bez citu. Poznať, že je vybíjaný). No, potom,

pravda, šiel som na remeslo. —

Matúš. A aj to nechali.
Pišta (chytráoky). Ale len keď som sa vyučil! Ešte sa ani dnes neza

hanbím, keby som chcel.
Matúš. To je ten hák. Nevoňala podošva, preto šli k vojsku a

k žandárom.
Pišta (zabudne sa). Bol by I Jázon sa drieť, (hop!). Lebo takto ľahší

chlieb.
Matúš. Ačak? Tak sedliacky by veru už ťažký bol pre nich. Nie,

ani dievča nechce, ani ja. Nech sa oni len oženia tam, v meste.

Nájdu dosť, aj bohatá sa trafí. Dievča len — za akého sa hodí.

(Pišta sa už zjavne zlostí, ale v oči Matúšovi sa premáha, a po-



kojným stavia). To je nič: otret jablku barvu a potom zahodiť.

To potom, ja viem, dobre nebýva.

Pišta (udrie sa do pŕs
— líčenou vážnosťou). Pán rychtár, ja, ja by

som taký bol?!

Matúš. Kto vie; ale dost príkladov.

Pišta. No to nech si nikdy o mne nemyslia.

Matúš (vstáva, odkladá veci a ide potom do komory). No veď ja už

nič. Chuj. Len sedia, ja si idem ľahnút; horšie mi je takto —
dýchať, dýchať nedá. Tak teda s Bohom. Ale nebude z toho nič,

ani sa už nemolestujú.

Pišta. No, no, rozmyslia si. (Podáva mu ruku. Matúš nechce vidieť

a zájde).

Matúš. Nie, ja som si dávno rozmyslel. Hneď ako sa ukázali. (Zavre

dvere na komore).

Pišta (hodí za ním rukou). Eh, chod, že ťa radšej nevidím. Už aj tak

pôjdeš, len keby čím skorej a ja som tu pánom. (K žandárovi).

Videls’ to dievča? (Smyslne špňli ústa a 2—3-krát prinesie ruku

k ústam — že súce k bozku).

Žandár. Tak trocha.

Pišta. Jáj, čože tak; ale počkaj až sa prizrieš. To ti je dievča —!
Vieš, tá postava, tie oči, líčka a (ukazuje) tie bočky — vieš a

(šepne mu) má osemtisíc hotových a grunt. Dva voly, tri kone,

štyri kravy, ovce; a to mi len stará, a čo mi ešte nezradila.

Žandár. Osemtisíc, pekný groš; ale minie sa

Pišta. Nuž a keď sa minie ? Je dom, grunt. Oj! na desať rokov
aj

na pätnásť tak pomaly, to stačí.

Žandár. (S úsmevom). No a potom?
Pišta. Potom (mykne plecom) obzrieme sa inam.

Žandár. Že? To je nápad — no ja
—

(krúti hlavou)

Pišta. Však že je?!
Žandár. Ale kam potom s paňou? a co ona?

Pišta. To sú otázky
— na ktoré ja nemyslím.

— To príde samo, čo

ďalej. Preto mňa hlava nebolí. Ja drenia mal som dost, teraz

chcem žiť a žiť bez starosti, vesele. Ja by najradšej len tých
osemtisíc a dievča — no tak; ale keď to nejde iba za manželstvo,

ani tak je to nie k zahodeniu. Veď za paňu by sa hodila, len

obliecť. Že je sprostá, čo potom, v koči ju voziť nebudem a ľahšie

sa dá ošialiť. — Ba sa to bude žit, bude (mlaskne) pri takom

dievčatku. Žandárčiť? toho som sa už najedol. Tak s paličkou do

poľa, na vozíku do mesta, dobré vínko, vyhrat stovku-dve vo

ferbliôke, zapaľovať si atď. to je život!



Žandár. Ale ako on starý, že —
Pišta (do reči) nechce? Hah, ale stará aká je hrdá! Na rukách by

ma nosila. Len počkaj, uvidíš.

Žandár. Ale že aj dievča —-

Pišta (usmeje sa). Pah! čo len to. V mojej ruke skrotne. Najtiaž ju
len dostať. Ale pôjde to! Mati je vieš (zatne päsť) rabiátna ako

sa vraví. Ten (na Matúša) — od toho by ju sotvá vydriapal; ale

tá ti vie rozkázať, neboj sa! —
Ticho, idú.

Výstup 4.

Predošlí, Kata.

Kata (dnu). Otec — vari icli nechal? To je človek,

Pišta (mrdne plecom, prikývne). Tým lepšie; lebo stále odporuje.
Kata (vyhovára). Čo by na to dbali. Je chorý, nahnevaný na všetko.

S toho si nech nič nerobia. Ja som mati, čo ja poviem, to sa

stane. (Tajnostne). Len sa musia ponáhlať, lebo len pred nimi bol

tu ten, ten —
(urazená) ba mi rukú podával, ale šiel nevádzaný.

Ba už on mu nadŕža.

Pišta. Preto je taká.

Kutá. Pravdaže je zbaláchaná, kým toho nezavrem do komory a fra

jera neoparíra.

Pišta, Ja toho chalana zahluším!

Kata. Nie, nie. To by bola voda na ich mlyn a vzdorovali by. Na

opak musia sa stavať, ako by o ňom nevedeli a jej ho ani ne

spomenúť.
Pišta Tak bude dačo s toho? Dobrá, mama. Ja som hotový akosi

rozkážu: lebo si ju do mesta vezmem a preoblečiem za paňu
—

Kata (do reči) a či by jej to vari nepristalo? isteže by jej! Variže

tá má driek hrubý — a ba, ako len tá srnka.

Pišta (pokračuje) alebo prídem sedliačiť a toto by som ja ešte radšej.

Kata. Urobia si ako chcú. To už sa rozhodne. Som sa jej už dosť do

tej hlavy natrúbila — nebude taká zatatá. Veď sa už šesť týž

dňov hádame, vadíme, ale jej ešte zakrútim slepani.

Pišta. (Rád prikývne a usmeje sa). A kdeže je Anička ešte. Júj, tak

by ju —
j a tú rád! mama, to by neverili. —

Kata. Ako že by som nie, či nevidím? Príde — naložila som jej,

volačo chystá.

Pišta. V kuchyni? To sa mohli neustávať.

Kata. Tam. Nonono, viem, čo sa patrí.

Pišta. Môžem? dovolia? (vstáva smerom ku dverom)



Kata. To je reč; prečo žeby nesmelý.

Pišta (veľkými kroky, smiechom surovým, smyslným odchádza) A
ni —

čka,
— hu — bi — čka (rýchle) je moja (von).

Kata (prikrýva stôl, kladie taniere a rum s flaškou. K žandárovi).

Bože, či aj oni majú tak rádi ich dievča? Ten si ho už má rád

veru, to ako zbláznený do nej! (Tajne). A ten, v tej komore, čože

mu už, prosím ich, vravel? čo?

Žandár. Málo som počúval, lebo viete, ja som neznámy viete, a to je

môj predstavený, (ukáže na dvere) tak žeby, viete, mrcha oko,

to veľa robí.

Kata. Ale, ba, ba: to nech sa neboja. Veci je dobrý ako baránok;
tomu ani nepristane byt žandárom.

Žandár. Dlho sa hádali, ale pán rychtár sú neoblomný.
Kata. A taký im je celý čas, hned ako prvô k nám prišiel a oslovil

nás. Nedá sa prehovoriť ona vedľa neho, potom ani ona; ale

uvidím —
Anička (z kuchyne, pitvora). Pustia ma! Hrubian! ja som nie! Co

prišli? Nech idú!

Kata. No, no nech počúvajú čo mu robí poohaba, ako ho prezýva,

vyhaňa. Ak ti idem von —
(chce von).

Výstup 5

Predošlí, Anička, Pišta.

Anička (uteká pred Pištora. Ten ju drží za ruku. Ona sa mu bráni

a na javišti vytrhne).

Kata. No ty divoôka, ty!

Anička. Lebo ma nemusia trhať. Nech mi pokoj dajú. Já som nie ani

na štípanie, ani na bozkávanie pre nich, vedia.

Pišta. Ale pre to — toho (dusí zlosť)

Anička. Ani pre nikoho!

Kata (k nej). To že je už čo zase? Ako že som ti naložila? Há?! že

sa budeš pekne chovať.

Anička. Ja sa budem, len nech mi pokoj dajú. Nemuseli tam za

mnou prísť.

Pišta. No ved som nič

Anička. Ano bozkávať, to je nič.

Kata. By ti ani s tým líce neodhryzli.

Pišta (prežre zlosť, chce ju objať). Vari ja, mojej Aničke roztomilej.

Anička Ja som im nie nijaká (nedá sa).

Kata. No len neodvrávaj už toľko. Dones čo máš. (Anička odíde).

Nech sa páči posadať si bližšie ku stolu — sem a oni sem. (Ukazuje



miesta a odťahuje stoličky. K Pištovi) Nech že sa nehnevajú, zato
nič, mladé dievča, ved ona bude inakšia a ked nie, vezmem ju ja
na ostro. (Prísadajú).

Pišta (v tajenej zlosti). Troška, troška by sa ju zišlo. — Je trocha
taká od ruky.

Kata. To každé dievča, kým sa nevydá.
Pišta (podriekne sa). Neveria, ja som už. — (spamätá sa.)
Kata (smiechom). No len dopovedať. Aeak už mali inakšie eéj!
Pišta. No jednu voľakedy — to som už aj zapomnel.
Kata. Tak teraz nič; dáku takto v meste a tu na dedine druhú.
Pišta (strojenou vážnosťou). Keby to mysleli do pravdy, nahneval

bych sa.
Kata. Pán Boh chráň, ja len smiech, ja viem že nie.
Anička (donesie v troch hrnčekoch čaj a na tanieri praženicu).
Kata (pomáha jej skladať na stôl). Daj že už daj. (K žandárom) Len

takô sme im napochytre, ked ani neodkázali: trocha čaju —

tu je rumčok — (chytí sa flaše) a praženice ako mak. Nech
sa páči, ako doma. Nedajú sa ponúkať (k žandárovi) aj oni, čo sa

ešte aj neznáme.
Anička (odchádza s podložkou na nejž jedlo priniesla). Vraj »ako doma«.
Pišta. Ďakujeme, dakujeme, to bolo škoda trápiť moju Aničku.
Anička (vo dverách). Jaj, ani po smrti tvojou — (vyšla).
Kata (sadla si tiež k, čaju). A kdeže ideš ? aj tu môžeš vypit.
Anička (vráti sa). Ale ja nechcem.
Kata. Tak čože si nesadneš a neshováraš sa pekne ako ľudia a nie

ako divá.
Anička (z vonku zavolá) Mám robotu.
Kata (skočí a ide do dvier). Nič nemáš čo robiť, dnu sa pakuj!
Anička (vráti sa prázdna. Prejíma ju hnev a ľútosť a sadne do kúta).

Dobre, no, tak som vám tu.
Pišta (vstane). Sem Anička, medzi nás, ja jej dám čaju.
Anička. Ja dakujem.
Pišta (chytí ju za bočky, ona mu odstrči ruky) No-no-no, kvapku

z môjho.
Anička (vyskočí). Z niktorého!
Kata. A ja vravím, sem si hybaj sadnúť, ku stolu. Ja kážem!
Anička (ide). Idem, ale nech mi oni pokoj dajú. Lebo im poviem, čo

sa im páčiť nebude.
Kata. Ty si súca na to; ale na inšie nie. (K Pištovi, ktorý tají vztek).

Nech si sadnú, čo ich po nej. —

Pišta. Jaj, ked by ju ja vari zjedol!



Kata (obracia na smiech). A potom čo žeby mali? —

Pišta (sadá a priťahuje sa i s hrnčekom k Aničke; tá sa odvracia). Je
pravda. Tak nie, až potom, keď bude Anička mojou paňou, (chytí
ju) aôak bude?

Anička (vyskočí na rovné nohy). Nikdy! paňou.
Kata. Sedieť! Ja rozkážem; lebo ta! — (Anička sadne a zakryje si

oči k tichému plaču).
Matúš (z okienka komory volá). Čože vykrikujete? Som chorý. (Kašle

a ztíchne i títo v izbe na chvílu.)
Kata (tichšie). Tak čuš, keď si chorý (k Aničke). A ty sa nemrašti.
Pišta (tichšie, zaliečavo, chce chytiť okolo bôčkov Aničku, tá ho od

strčí). Ja usuším slzy (Odťahuje jej záponku z pred očí. Nedovolí).
Anička. Lebo ma nesilte, čomu sa ja bránim.
Pišta (zaškrípe zubami, ale ostatní to nevidia). Jój, či by ťa zlomil.
Kata. Ba ťa musím. A čo som ti už sto razí povedala, to ti ešte opa

kujem aj pred pánom Pištom, aj hen pred tým pánom, (ukáže na

žandára). Keď ma nepočúvneš, pôjdeš z domu.
Anička. Som už chcela, kieže ste ma pustili.
Kata. Taák. Sobrať si truhlu, naložiť habitom peniaze ešte — abá

(prísne) — o jednej sukni ťa vyženiem!
Anička. Mne to nebude hanba, pôjdem aj tak.
Kata. Ty že by si išla?? (Zvrtne) Tak práve nepôjdeš. A keď mi

ujdeš, žandári ťa nájdu.
Pišta (zaliečavo, ako vždy). Ale mama, Anička to do pravdy nemyslí.

Že nie?
Anička. Ba tak myslím a to sa aj stane,
Kata (slabikuje). Nejeduj ma! Už ma zlost dôjde a uvidíš čo ti urobím.
Anička Otrávte ma, (bôlnym smiechom) jedno mi to bude.
Kata. To že mi viac nepovedz. Lebo keď som ťa za mala nebíjala,

vyženiem tvoju hlavatosť teraz. Keď ty nemáš rozum musím ho
mať j á. Za šťastím neskoro ruku vystierať, keď raz uletelo.

Anička (trpkým smiechom). Také šťastie —

Kata. A no, šťastie, že z tisíca jednu nestihne (zlostne a nariekavo). A

preto, ja som ti mati, ja som ťa pod srdcom nosila, ja som ťa vy
chovala, vyopatrovala a ja vládnem s tebou. A keď mňa, mater

svoju nepočúvaš, zabúdaš na štvrtý príkaz boží a nebude sa ti

nikdy dobre vodiť ani ťa Pán Boh nepožehná.
Anička (v zúfalom plači). Na to sa odvolávate? mama, mama — (chytá

ju za ruky).
Kata. Na to!
Pišta. Tak, to je múdra reč, mamička to vedia. (Šťuchne žandára, že

musí i ten prikyvovať).



Matúš (z komory). Zase ma budíte. —

Anička. Nanka môj (chce do komory ale zarazí sa). Nie sú chorý
Kata. Ani kroka! (Chytí ju za ruku). Tento pán (na žandára —- ten

prikyvuje hlavou) je svedok; je ti na výber: lebo pôjdeš do mesta,
a budeš paňou alebo pán Pišta prídu k nám hore, aby ti vo
všetkom bolo po vôli.

Pišta (vstane a načúva Katu a prikyvuje robiac sa vážnym. Hladí ale
stále do stola. Žandár je v rozpakoch, nevie čo má robiť i púšťa
oblaky dymu z ňsfi. Je pohnutý).

Anička (trpkým smiechom, prenikavým plačom). To výber? To vola,
rozkaz rodiča.

Pišta (zaliečavo). Všetko, všetko, čo len chce urobím Aničke po vôli,
len aby mojou bola. (Strojenou naivnosťou). Ačak už bude Anička,
aôak moja zlatá prepelička. (Chytí ju za hriadku. Anička v duše
vnom boji ani sa mu nebráni).

Anička (rozhodla sa. Trpko bôľne, ba zúfale). Nuž dobre. Co si počnem
v tom svete? Utekala by z tato a snáď ušla záhube, ktorá ma iste
očakáva. Ale matka, matka, rodič môj to chce (obráti sa proti
komore). Nanka môj, vy ste chorý, keby ste neboli —- chce do
komory, ale iba krok urobí — obráti sa k Pištovi). Ja nemilujem
vás, nemôžem vás vidieť.

Kata (k nemu). Ona zvykne, to tak býva.
Pišta. O to sa ja, mama, nebojím (smeje sa).
Anička (pokračuje), ale keď matka moja na tom tak nástoja, všetko mi

je jedno; tak lebo tak peklo bôlu znášať. (V zalkavom plači). Ja,
ja poddávam sa vám v tej svätej nádeji, že ma Boh vyslyší prv
ešte než sa to stane.

Matúš (z komory). Bože môj
Pišta (vyskočí a bozká Aničku). Na závdavok; Anička moja si!
Kata. A žeby si vedela, ako ta pán Pišta rád vidí, nechá žandár

stvo a príde k nám bývať.
Pišta (bozká Kate ruku). Prídem, prídem, pani mamička.
Anička (spamätá sa). Vy, vy ste mňa bozkali?! (Driape si líco) Nie,

bozkávať ma nikdy nesmiete!
Pišta. Anička veď bozk lásky dôkazom
Anička. Ja nechcem, ja opovrhujem vašou láskou, áno, opovrhujem!
Katu. Bo si nikoho nevážiš, ani vlastného rodiča.

Výstup 6.

Predošlí, Matúš.

Matúš (výnde do dvier). Bože, smiluj že sa nado mnou, a vysloboď
ma z tohto. Nuž či nemáte ani kúska svedomia so mnou. (K žan

dárom). Čože už nejdete volakam v peklo —



Kata. čože, čože si už predsa vyšiel? pôjdeme spať, no — (zachytí
Aničku, ktorá za reči Matúšovej váhala má-li sa vrhnúť k Matú
šovi — lebo nie. Rozhodla sa).

Anička. Nanka, ňanka môj dobrý, ja, ja s vami zomriem (driape sa
Kate z rúk).

Matúš (náramne sa lakne, chytá sa dvier, steny, seba — (Ty so mnou??
Tak ja? ja? zomriem? Ty vravíš dcéra moja dobrá. Kto ti to po
vedal? Vnuknutie? Doktor? Oh ja zomriem, zomriem a v hriechu —

(klesá Aničke v náručí).
Žandár (beží k nemu, dvíha a kriesi ho). Pán rychtár, pán rychtár.

Spamätajte sa. Vody, vody! (nesú ho do komory na posteľ).
Kata (skočí a prinesie vodu s krčahom).
Anička (kričí a myká otca). Nanka, ňanka, neumrite, neumrite! Ja

umriem, ja sama.
Pišta (iba vstane a rozhadzuje rukama; i chcel by vkročiť do komory

i nie. Konečne za Katou vníde, ale nepomáha).
Žandár. Mdloba, iba mdloba a slabosť veliká. Len sa im dajte vody

napiť — (drží mu hlavu. Matúš ťažko dýcha a napije sa).
Kata (k Aničke). Nerev, nič mu je! (zaženie sa na ňu). To mu len taký

závrat prišiel. Len ho teraz už nechajme, to mu prejde (na Aničku).
Taký krik porobí, ty si vinná, načo že mu také táraš). Anička

vychádza).
Matúš (ťažko dýcha). Cha, cha — jaj, Bože — Bože
Žandár. Ticho potrebujú, pokoj (sbiera sa).
Kata. No veď už pôjdeme spať. (Zavrie komoru),
Pišta (ľahostajne). Ja som sa ľaknúl mama, nech mi veria
Kata. Akožeby nie; nuž aj ja som sa.
Pišta. Ideme spať. Dopovieme si ráno.
Anička (k sebe). Oj, ešte aj ráno ma budú trápiť.
Pišta (posbieral sa). Tak dobrú noc môj holúbku (nahne sa nad ňu, se

diacu na prahu komory). Dobrú noc.
Anička (ťažko vstane, významne). Pán Boh daj.
Žandár (pobral svoje aj Pištove ostatnie veci). Dobrú noc vinšujem

(odchádzajú).
Kata (za nimi). Dobrú noc, dobrú noc; majú tam už popravené.
Anička (ticho hovorí). Hab, (tvárou do komory) prečo, prečo ja neležím

v tej posteli, už chorá na smrť. Snáď by zmäklo to kamenné mat
kino srdce. Prečo ja mám byť za živa pochovaná? Prečo? Nanka
môj (blíži sa ku dverom komory) vstaňte, vy nechcete umreť a ja
rada, tak rada by som. (Klesne na roh stola proti komore. Chvíľu
je ticho, potom vstane a utiera si tvár a vlasy odhŕňa).



Kata (dnu; akoby nie, len tichšie mluví). Ba by si sa nesmoklila už.

Pristala si, čože už teraz. Otca nebúr, nuž mu prejde, ako už

koľko razí (Zvrtne sa). A nebude ti zle.

Anička (prikývne mysliac na iné). Nebude.

Kata. Pozri: nechá žandárstvo, príde gazdovať, gruntu máme — Ten

ti ani robiť nedá, ako ťa rád vidí. Co si ty len taká proti nemu a

a pre koho? Pre takého šklbana, čo ani košele dobrej nemá. A
pekný je, hodný je a aký úctivý

— teda ešte mi ruku bozkal, či

by to takýto urobil ? To si aôak nevidela!

Anička (vzpriami sa). Ba hej. Tak to sa vám na ňom páči a —
Kata A čože mám ešte viac žiadať? Veď by sme s lampášom lepšieho

nenašli.

Anička. Mučiteľa nie.

Kata. No — úž sa stalo; ja sa už nejdem s tebou hádat. Idem sa po
modliť a spat. A ty tiež nie dlho svetlo páliť. Pán Boh ti daj

dobrú noc. (Vníde potichu do komory). Otec spí (zavre dvere).

Anička. Pán Boh daj aj
vám. (Sadne myslí podoprúc si hlavu. Ticho).

Som sama, sama opustená. Kto sa ma zastane? Nanka. Ach, sú

chorý. Nikto na tom svete (chodí po izbe, obzerá sa, nevie čo

počať. Stiahne svetlo rozpúšťa si vlasy a prinesie hrebene na stôl).

Martin, Martinko, ty o ničom nevieš. Ale čo, až sa dozvie? Ja ho

ráda, ráda. Ale ma už sľúbili, tomu, tomu, ktorého od počiatku

vidieť nemôžem. Ach, a toho ženou sa mám stat? Ach (sopne

ruky k obrazu Krista). Ježiši môj láskavý, prečo ma tak strestať

chceš? Co som zavinila. Že Martina milujem? tak proti vôli? Oh

srdce, srdce káže a zabudnúť ho nemôžem, ani za pokoj s vlastnou

matkou. (Ťukanie na okno). On, ide. (Počúva, potom odstrie okno).

On je, Martin, Martin —
(beží von, ale rýchle sa vráti a sním).

Výstup 7.

Anička, Martin.

Anička (prvá ide dnu s rozpustenými vlasy. Vedie Martina za ruku.

Hovorí ticho, len vše to z nej vybňši).
— A ty nejdeš, ty nejdeš

ma vyslobodiť. (Padne mu na plece). Ja radšej zomriem.

Martin (dobrácky, úprimne). Počkaj, počkaj (vykladá na stôl z rukáva

haleny) nesiem ti čerešne, sára som ich oberal —
po tme.

Anička. Preto tak neskoro. Nebudem ich už jesť.

Martin. Len koštuj
— slaďunké ako mäd, a štepené

— veru sám

som ich oberal.

Anička. Ach, ty ani netušíš ?

Martin. Co je ti Anička? Prečo chceš uraret ?



Anička (vypukne v plač). Že už nie som viac tvoja, iba moja duša,
kým ju Bohu neoddára.

Martin. Ty chorieš? — Netráp ma, vrav predsa. Ja ta nerozumiem
Anička. Bodaj by sme sa radšej ani nikdy neboli rozumeli. Lebo takto

len žiaľ ti zvestujem a ty utrápiš sa a ja dokonám. Nie, zriekni
sa ma, nedrž ma, pusť — ja -

—

Martin. Anička (drží ju stále, ona sa mu ťahá z rúk) moja
Aaničkn. Nie, nevolaj ma tak. Ja nie som viac tvoja. Nemám práva

k tebe. Ja poddala som sa materi, materi —

Martin (strachom čaká slovo) a — a

Anička — a tí ma sMbili žandárovi.
Martin (chytí sa za hlavu omráčený). Môj Bože! Ty ma zabíjaš.
Anička. Nie ty Martinko, ja, ja zhyniem, mňa odsúdila moja mať,

(Rýchle jej napadne) a ja z tvojej ruky chcem, prosím ta, pre Boha a

lásku našu, ty ma miluješ a dopomôžeš, áno! musíš mi pomôcť
k smrti (sopnutýma rukama prosí). Zaklínam ťa.

Martin. Ja že ťa mám.
Anička. Ty, ty, otráviť sa chcem a ty ma miluješ, ty ma musíš
Martin. Nie! Nikdy! Ty nezomrieš! Nie, neskončí sa to s tým! Ty

mojou budeš živá! a čo jeho krvou vykúpime lásku našu. (Kŕčo
vite ju obejme a bozká). Kde je? (vždy tichšie a tichšie tajnostne)
kde je? Ja žandára, ja ho (tajne) zab — zabijem — (ticho).

Výstup 8.
Predošlí, Pišta, (potom) Kata, žandár a Matúš. (Koniec výstupu veľmi rýchly).

Pišta (bez kabáta, klobúka, šable ticho sa vkráda a hovorí cez dvere
chechtom) Do—ná—ru—čia. — (Zazre Aničku a Martina v objatí,
trhne sebou, zasipí, zahreší a vrhne sa na Martina). Išteniť!
Amen si mŕtvy!

Anička (zkríkne) Martin, jaj, zabije ho, Martin! (bráni Martina).
Martin (vykĺzne sa mu a v tom minutí je Pišta na zemi a Martin na

ňom). I rane dal Boh zdravé údy!
Anička (proti komore kročí a volá). Nanka, ňanka —

Kata (v komore). Čože je, otec, otec, ľudia! —

Pišta (pod Martinom kričí). Andráš, Andráš!
Anička (otvorí komoru z nej vychádza Kata). Ma — (nedopovie)

ňanka môj!
Martin (k Pištovi). V moci ta mám, žobrákom si na večnosti — no

bieda by ti bolo o chlieb! (púšťa ho z pod seba).



Kata (vyšla. Za ňou vychádza Matúš), čože pochytím naň?! (vrtí sa

po izbe). Pakuješ sa z môjho domu!
Martin (pustil Pištu, ten vyskočí a chytí ho). Už idem. (Anička po

máhala Matúšovi a i potom ho drží).
Pišta (ako ho chytil, v náramnej zlosti). Ahá, nepôjdeš! spravíme

s ním poriadok! (Príde žandár v plnej zbroji). Sem retiazku!
(Chytá mu ruky).

Martin Ty mňa?! (trhá sa mu).
Anička. Nanka, on ho zabije.
Pišta (k žandárovi). Drž ho!
Žandár (chytí Martina, vážne). Neprotiv sa.

Matúš (schádza s prahu komory, poznáva). Veď to Martin — (kročí).
Aničku (pustila otca, chce bránili Martinove ruky, no Kata ju odtrhuje).

Martin, ňanka, Martin —•

Kata (k Aničke, keď ju trhá). Fuj, fuj, nehanblivica! Tak mu treba!
trhanovi.

Matúš. Pustiť ho! ja kážem! (ku Kate). Ty dračica! (zaženie sa na

ňu). Kebych vládal —

Pišta (poviazali Martina). Budeš biedny!
Anička. Život vám daroval, zato — (Kata ju stále drží).
Kata Fuj, fuj, sverená dievka!
Pišta. Ber sa! (strčí ho).
Anička (Kate) so smrťou sverená.
Matúš (k Martinovi). Neprieč sa im synku, nájdeš pravdu ešte

(Žandár odvádza Martina, držiac ho za ruku).
Martin. Ale mati, moja mati — kto ich bude chovať? (zaplače).
Anička (chce za ním, Kata ju drží. Anička klesne na kolená). On ho

zabije. —

Martin (cez dvere). Anička! (videl ju klesnúť, chce sa vrátiť. Pišta ho

strčí) ujčok, s Bohom! (Žandár, Martin a Pišta idú von). Mať

moja, mat moja (vzdychá).
Kata (tlieska si do dlaní). Dohre, dohre, tak ti treba, ako si sa opo

vážil?! (k Aničke) a tebe tie vlasy! — (chytí ju za ne).
Anička (chytí sa za hlavu, vstane a rúti sa von). Jáj, Martin! (Vonku

počuť krik, tupé búchanie).
Matúš (klesne na stolec a tvárou na stôl. Ku Kate). Nerúhaj sa po

ctivej chudobe v bohatstve, v bohatstve ale — škri—vo—dli—

vom (zaplače).
(Opona padne.)



— f V Líškovej v Liptove zomrela Maria Šrobárová v (52. roku veku svojho.
Vychovala národu nášmu troch kňazov a lekára, z jrrostriedkov veľmi skromných.
Bola vzorná žena a starostlivá matka. Bud jej nehynúca a vdačná pamáť.

— „Rodina a Škola“, časopis pre rodičov a učitelov v 6. čísle 1. ročníku, od

povedá na niektoré výrazy a tvrdenia článku p. učiteľa K. Kálala, ktorý hol uve
rejnil v „Obzore národohospodárskom“. V článku medziiným stálo že slo
venský učilel je ubožák, jehož nedovedú ani popsati. Bezduchý trup, fajfka a „krigl“
piva. Na slovenském učitelstvu poznal jsem, jak desné účinky má odrozováni!“

Tieto pravdivé, ovšem trpké slová pobúrily redakciu „Rodiny a Školy“ tak,
že dala sa strhnúť, k surovému, hlúpemu a nízkemu výbuchu proti p. Kálalovi.
Zášť a jed slepí, prináša sliny na pery pána redaktora (či učiteľa?), hovorí: že
p. Kálal nezná (Slovensko, že prednáša falošným, nabubreným pathosom. Toto je
zlomyseľnosť najvyššieho stupňa. Nezná pána Kálala a s akou istotou píše o jeho
prednáškach, kde tu logika? kde konsekvencia? Čo je to za argument, ked český
učiteí pýtal sa na Liptó Szent Miklós? Ktorý učiteí sostavil u nás soznam slo
venských miest a obcí? Miestne názvy naše študuje český učiteí, „Vzhflru na
Slovensko“ napísal český učiteľ, a kto sostavil „Tatry,“, „Moravským Valašskem na
Slovensko a Tatry“ ? líanbte sa ,za urážku, človeka šľachetného, mierneho, opravdu
kresťanského a pracovitého natoľko, že prácou ohrožuje svoje zdravie — pre Slo
vensko. Prestaňte sypat prach do očí, vytiahnite z piesku hlavu — — —.

— Tohoročný výlety na „Tatry“ a schôdzka mládeže v Ružomberku vystanú,
tak sdelil nám to p. Ďr. Šrobár, 28. júla t. r. Škoda!

— Martinská mládež svoláva na 8. augusta súkromnú schôdzku mládeže.
Pozvánky sme nedostali, o čom sa bude referovať nevieme. Za týždeň nemožno sa
na schôdzku pripraviť. Referát o „Zábavných a poučných knižkách“ predsa nemožno
považovať za celý programm?!

— V júni t. r. založená bola v Ružomberku „Mešťanská Beseda“.
Predseda je dr V. Šrobár, miestopredseda dr Jozef Burjan, pokladník Ján ,Vozárik,
zapisovateľ Ján Škripeň, sbormajster Jozef Hollý ev. učiteľ, hospodár J. Ďurkovič,
hospodárka sl. Gizela Fridrichova, revísorky pani Berla Šrobárová a slečna Viera
Houdekova.

— Slovenské výšivky v uhorskom oddelení na parížskej výstave dostaly prvú
cenu: grand prix!

— „Ľ illustration jourual universal“ v čís. 115. t. r. prináša obrázky pútnikov
slovenských v Ríme. Pod jedným je podpis „Un pelerín sláve“.

— „Umelecká Beseda“ v Prahe chystá nádhernú prémiu pre tento rok;
s názvom „Slovensko“. Illustrovaná kniha táto nemala by chýbet v žiadnej intelli
gentnej rodine slovenskej.

— Vo výročnej zpráve ružomberského gymnásia porovnáva prof. Jozef
Mátyás zvyky zadunajských Madarov, so zvykmi liptovských Slovákov. Nachodí
vraj v nich mnoho jeduakého, alebo aspoň podobného a vyvodzuje z toho, že

Liptov obývajú poslovenčení Madari, ale svoju macľarskosť si doteraz za
chovali vo zvykoch a obyčajoch! Ó, vedátori madarski!!

— Stanovy gazdovsko-potravného spolku v Kútoch boly potvrdené. Spolkový
sklep bude otvorený dňa 1. septembra.

— „čas“ priniesol v číslach 65., (58. a 70. pod záhlavím „Veci slovenské“ dva
články; „Naše procesy“ a „Spásy náboženské“.

— „Živena“, spolok slovenských žien a Museálna slov. spoločnosť vydržiavajú
dňa 8. aug. 1900 svoje tohoročné valné shromáždenia v Turč. Šv. Martine.

Rozmanité zpráyy.



Obzor literárni a umélecký. Čie. 8. a 9. Ročník II. Praha 1900.
Véstník. číslo 6. Roč. III. Fr. Hrnčíŕ v Bobnicíoh u Nymburku.
Nový Život, číslo 7. Bŕezen. Ročník V. Nový Jičín.
Véstník českých professorú. Číslo 5. Roč, YIL J. Otto. Praha 1900.
Časopis museáluej slovenskej spoločností. Číslo 3. Ročník III.

Turč. Sv. Martin 1900.
Česká Myši. Sešit 4. Roč. I. Praha. 1900.
Cirkevné Listy. Číslo 7. Ročník XIV. Lipt. Sv. Mikuláš. 1900.
Časopis lékaŕú českých. Čísla 23.. 24., 25. 26,, 27.. 28. a 30. Roč.

XXXIX. Praha 1900.
Listki Syobodnago Slova. Nrq 15. a 16, Y. Čertkov. 1900.
Matice lidu. Ročník XXXIY. číslo 4. Knibtiskárna Dr. Ed. Grégra.

Praha 1900.
Lovecká Besidka. Sbírka poučného a zábavného čtení pro prátele

prírody. Ročník VI. číslo 1—12. Ŕídí Ed. Musil Daukovský. Roční pred
platné 2 zl. Th. Bôhm, Nové mesto n/Metuji.

Knibtiskárna a nakladatelství F. Šimáôka v Praze 1900:
Repertoir českých divadel. LXXII., LXXIII. Ant. Neôásek: Almu

žna. Cena 32 hai. Art. Schnitzler: V zeleného Papouška. Cena 60 hal. K. Y.
Rais Paničkou. Cena 70 hal. poštou.

Výlet na Krym. J. S. Machar. Cena 1 kor. 40 hal.
Knižnica zábavného a poučného čítania. Sošit 30. Ján Bežo

v Senici 1900.
Sborník museál. slov. spoločnosti. Roč. V. Sv. I. Turčiansky

Sv. Martin 1900.

v známosť uvádzame, že ku koncu mesiaca augusta 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 cieľu známym slovenským maliarom, majstrom
Uprkom vyhotovenou. — Kalendár bude o 180 stranách.
Cena 1 výtisku SO kr. — Dostať možno v každom kníh

kupectve.
ránom kníhkupcom dávame 40 °/o rabatt.

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

potom čím skôr vybaviť mohli.
Prítomne tiež upozorňujeme P. T. pánov, ktorí by ešte chceli v našom kalen
dári inserovaf, aby nám svoje nabídky najneskôr do 15. augusta laskave zaslali.

Knítlačiaroň a nakladateľstvo

Uh. Skalica, (Szakolcza)

Veľactenému obecenstvu

„Nová Domová Pokladnica“
na rok 1901.
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