
iimmii
IVARODŇJE \ 0 V I \ I.

54. Číslo. Utorok, dňa 3. Mal. Secna. 1846.

®, *» 8 a ruka vjedla -pluh po zemi tejto zarastlej a pripravila roďi-
Úvodní článok: Neopúšťajme sal nám bitoviská a národom krajini tejto postat pevňejšú?
Denník domáci: Z Brezovej (dekanálski zbor), Z Le- Všetko toto sú slípiživotaSloveňskjeho v krajiňenadkrálov

voče (gr. Karol Csáky f), Z horm'ch Rikinčíc (spolki mjernosťi gkím Dunajom, slípi na ktorích ako na pyramídach hiero
a obrábaňja hodbábu) Z Békesskej stolice (Caba a Sarvaš sa

, jfam( t#k na ň|ch pfsmom živím zaznaôenf j e život a vi.
odkúpili). Rakúska; Z Vjedne (z Pazmanskjeho uslavu). , , ,, . ... , . ,,, , . .... . ,ť

v „ , Y „ , bití duch nás. A ci junáctvo z nášho rodu ňeceďilo kru,Denník zahraniem: Portugalska, Enghcka, Francii- , i-. . . . ... >
. x „ , . o?© *

kedikolvek surma vojenská sa schitila, za krajinu našu al T. . ňevikúpilo j. rodu svojmu? Tam pod Belehradom mohiliBeli na Vi ed ens k ej burze. r . J J . . . *
• ,

.
bi si nasipau velikánske nad kostamí našich junákou, pod

jv ,, . Belehradom, ktorí dostrjekala krú padajúcich i vílazních
1 eopusťajme sa.

junákou našich: „Belehrad, Belehrad, v Tureckom pome-
Ňjeto vetšej a svätejšej pravdi pre život jedhotlivích dzí, Nejednej mamički sináček tam leží, Ktorí dostrjelanf,

luďí i národou celfch nad tú: Kdo sa sám ňeopúšta, ŕiebí- ktorí dorúbani, Ktorí ňebožjatko koňmi došljapaní“ ožíva
va opustení. Keď sa na daktorí národ pravda táto vstja- sa i teraz ešte pjeseň naša národňja pod Tatrou, v ktorej
hnul muože, muože sa ona vstjahnut na nás; keď dakedi žijú skutki národa. Z ktorjeho rodu povstalo tolko hláv
bola pravda táto na čase, je ona na čase teraz pre národ múdrich, umních, učeních? ktorje voďjevali predok vo ve
náš ! — cach cirkevních i občjanskich a pokrili zásluhami pamjatku.

Kdo že sa opúšía a kdo sa ňeopúšta? Opúšía sa kdo svoju v krajiňe našej — či sú ňje naši Lodomerovci, Du
o seba ňedbá, kdo na seba ňepracuje, kdo sa slepjemu ďičovci, Thurzovci, Belovci, Prayovci, Ribŕnovci a inší
osudu zverí, kdo pri každej ňemiiej, ňeštastnej príhode bez počtu? Cja vernost a oddanost prevíšila našu ku vlasti
hneďruki zalamuje a raďit si ňevje, kdo sa na inšfch spo- tejto?
Ijeha, inším sa poddáva a podvrhuje; ňeopúšta sa kdo sa o Máme teda velkje zásluh! o vlast túto, o vlasí, ktorej
seba stará, o svoje štestja sa domáha, pri ňemilích prího- sme od století verní pracovňíci, verní sinovja! Kďe ale
dách, v ňeštestí, ňebezpečenstve hlavu ňeovesuje, ale všet- povinovatosti dobre sú vibavenje, tam sú aj práva, a nám
ku silu abi to zluo, čo sa naňho valí, odstraňiu, premo- ktorí sme verne vikonali povinovatosti naše, kdo bi chceu
bou, prevládnu, pózbjera a spotrebuje, kdo sám na se- a mohou odrject právo? To čo sme vikonali, vikonali sme
be stavja, na drubích sa mnoho ňespoljeha, ale sám vždi ako národ Slovenskí, to čo žjadat muožeme, to čo nám po
koná a pracuje. Tento sa ňeopúšta a veru aňi ňebíva práve prislúcha, prislúcha nám ako národu tomuto. Ten
opustení. duch národa nášho tak hlboko prejatí učeňím Kristovím,

Vlasí naša má vjacej národou; jeden z hlavňích náro- ten duch zvestuvau zemi tejto a národom na ňej zhromaž
dou sme mi, na zemi tejto od ňepameti sveta prebívajúci ďením bozskuo to učeňja; ten duch národu tomuto vlastní,
a široko po ňej rozložení. Od základu a sporjadaňja teraj- pokojní j práce pilní, yelkích namáhaňí schopní, ten duch
šej vlasíi našej prežívame mi tu, a ňje len prežívame, lež krotiu mravi surovje; tje ruki ňjé lúpil ale íažko zo zeme
muožeme smelo viznaí, prežili sme vjetkje tjeto čaši pre živnosí vidobívaí spuosobnje, tje ruki mozolnje vedli lemeš
vlasí našu čestňe, vidobudli sme si mnohje o ňu zásluh! a a pluh po hruďistej zemi tejto, tje ruki počjarali brázdami
hodnimí sme sa stali tích dobroďeňí, ktorje vlasí naša nám pustatinu tú zapustlú, ten duch národu nášmu vlastní, hl:

dáva, dáva a jako pevňe veríme i na ďalej dával buďe. Ňje bokoumní ten hovoriu v múdrosti Lodomerovej, vo víreč
je to vec lahkovážna, je to vec do povážeňja: národ Sló- nosti Dudičovej, v rozsúdnosti Thurzovej, pilnosíi a hlboko
venskí v Uhorskej! Pozri kdo chceš do histórie vlasíi tejto: miselnosíi Prayovej, Belovej a inších ňepočetních, ten duch
či nezapísali sme na každom jej skutki, naše čini, keď príďe na vec velkú, keď iďe o veci svatje,
a s ňim'I tam naše rozoštvi a rozlož tjeto listi ňja a obetí najschopňejší, ten visjelau radi sinou našich;
a uvidíš tam všaďe znaki,života nášho, našu usilovnosí, našu abi padali za zem matku, a viljevali za ňu krú vernú, krú
pilnosí, našu pracovitosí, uviďíštam všaďe mená našich mu- drahú, ten duch vijedou ich k zástavám, pod ktorimí vido
žou, uvidíš tam všaďe pomňíki života nášho. Či nehovoria bívali slávu zemi tejto. Áno na vnuknuíja tohoto ducha
duch krestanskí k národom, čo sa na zem túto preňesli a robili a vikonali sme to, čo sme robil a vikonaí povinnost
tuná usadili, ústami Slovenskimí? či ňebou to muž z náš- mali, na vnuknuíja jeho stáli sme čestňe v raďe sinou vla
ho rodu, čo prijau do cirkve Kristovej prvjeho krála kra- síi, duchu teda tomuto patrí uznaňja a patrí uzóaňja ná
jini tejto? Či ňezvŕtau sa meč slovenskí a ňeskroíiu pobúr rodu tomu podlá jeho ducha, ktorím oduševňení vikonau
renuo pohanstvo oproti cirkvi Kristovej,? -Čí duch skrbíiu veci tjeto. Máme teda právo žjadat, abi ša nám tOj čo je
lúlavích a sem i tam rabujúcich surovčou? čí duch ich nášho ducha zachovalo, abi sa nám-to ňevitrhuvalo, a ten
privjedou na pevnje sedaliská a čja ruka naučila surovích to duch žije v mravoch, v zvikúch, običajach našich zďe
tíchto bojovňíkou mjesto lúpeže žil z orbi y pokoji? čja ďeních, žije y reči, národnosti našej štarootcovskej, ten



duch Listri a hlboko pohnutí žjada si vzďelanosl, túži po

ňej z celej vrúcnosti a žjada si rovnje ako inší práva, rov

nú ako inší slobodu. Ňjeto vzňešeňejšjeho a šlechetňejšjeho
túžeťija v národach nad tjeto, a tam aj všade kde sa hod
nost ludská uznáva, podporujú a napomáhajú túžbi tjeto.

(Pokračuvaňja nasleduje.)

na 3 trjedi. Pre snadňejšje uveďeňja tejto sústaví do živo
ta. predložiu p. dekán, abi sa k tomu patrjace prostrjcdki
pre každú školu zaopatrili, a síce: tlačenje švabachskje a

laťmskje literi: tíchto poznávaňím a skladaním má sa spuo
sob čitaiija oblahčit. Majú sa tjež zaopatril k zemepisu
polrebnje mappi, gule zemskje (glóbus), tak zvaná ruská
tabula k rátanú (russische Recbentaľel) a inšje polrebnje
rjadi. Všetko toto sa uznalo za potrebnuo a p. dekán slú
biu viholovit pozvaúja na cirkve a ich kňazou, abi tjeto
potrebuje nástroje mjestnim svojim školám z cirkevnej po
kladnice zaopatril hladcli. Abi sa do spolku dekanálskeho
noví duchovní život uvjedou, a novje vichovavatelskje ná
hladi rozšírili, založila sa na náradu p. dekána kúihovcú
dekanálska, a na tom sa všecci uzňesli, abi každí jej úd
ročile do pokladnice i il. str. zložiu. P. dekán slúbiu vi
hotovii zvacje lisli k naporaožeňú predrečenej ki'iihovňe.

Jej dozorca bude p. dekán a knihovník mjestni učilel. Abi
sa pitja pálenki od koreňa vikoreňuvalo, .predložiu p. de
kán, abi sa spolki mjernosii hňed medzi malimí djetkamí
zakladali, ktorích potreba tím \jac každjemu do očí bije,
čím je vec isíejšja, že sa už v kolíske djelki pálenčéhou
otravou nadájajú a otravujú. Každuo djeta má podlá lo
hoto svojmu učilelovi podaním ruki slub urobil, že pálen
čenú otravu' ani ňeoblizňe, aňi druhjemu nepodá, ani pre
ňu do kŕčmi ňepuojďe, potom sa samo do všeobecnej zá

pisňice zapíše alebo zapísal dá. dekán me
nuvau vibor, ktoríbi do budúceho dekanálskeho zasednu-
Ija náradu o školskom cviku (disciplína) viholoviu. Po da
kolko uprimních slovách p. dekána rozišli sa zhromaždení.

A mi čo sa na každjeho národu nášmu Slovenskjemu
posveienjeho muža s najvetším ducha pohnulím dívame,
prajeme aj p. Hurbanovi aj všelkím horlivím učitelom a
ich prácam mnoho úžitku a požehnaňja. —

Z Brezovej (v Ňilránskej stôl.). Železná práca, ňe
oslabujúcausilovnost, ňekulhajúcačínnosi, horúca po osvele

túžba, nezvratná v našu budúcnosl a vibaveňja dúvera, ňe
zlomná vpremáhaňí odporou sila: toto majú bil heslá náš
ho terajšjeho života. K vibojuvaňú ale nášho života duchov

njeho musíme vichovávaňja nášho ludu najme mallch dje
lok na starosti mal, školí naše najme dedinskje tak zrja
dil, abi oni s úžitkom útleho mladjeho ducha pestuvali a

jeho rozviija napomáhali, abi doň zavčasu spasitelnje mi

šljenki na slušní a náležití spuosob vštepuvali. Ktorí strom
len slabo lebo na prázno zakvitá, ten ňedoňesje mnoho a

dobrjeho ovocja; tak aj mi ňečakajme od nášho mladjeho
pokoleňja velkje blahodarnje pokroki ak ho potrebnim.í
známoslamí ňeobohaiíme a v ňom vuolu po dačom lepšom
a šlechetnom ňevzbuďíme. Mi musíme útle, ďcnglavje duše

mjadzgou duchovnosti podpúšlal, abi ňezvadlí a ňeupadli
do tuposti, surovosli a ňevolnosíi ducha. A takouto túž
bou zahorelo i srdce pána Jozefa Milosl. Hurbana, ktorí
,súc za dekána v Ňitrán. seniorále zvolení, aj na tomto no
vom poli svojho účinkuvaňja pružnosl svojej duchovnej
šili ukázau. Pre úplňejšje poznaňja jeho námeri a zásadi

pri zdokonaluvaňí vichovavaielskjeho života na našom Slo
vensku, podávam túto správu o prvom pod jeho predsed
níctvom držanom dekanálskom zasednutí. K zasednulú to
muto zišli sa zo Skalickjeho okolja páňi učilelja k p. Hur
banovi, svojmu vnovezvolenjemu dekánovi, do Hlbokjeho.
Pán dekán privítau spolok tento námere jeho primeranou,
a dôkladnou rečou, v ktorej jak o tom, čo sú vlastňe školi
a v akom stave a prjechoďe sa djeta v školách nachodí,
rozprávau, tak i pánou učilelou napomínau abi sa hlaďeli
do terajšjeho života a jeho zásad vpravil, lebo povedau:
slarje podobi hinú a na ich rajesto novje tvárnosti nastu
pujú. Jadrnje slová pána dekána na pánou učilelou mocňe
puosobili a ozvali sa v horlivom slube zaujímaňja sa a pil
njeho pracuvaňja na poli vichovavalelskom. Predmeti ro
kuvaňja boli nasledujúce: prečítali sa mnohje od všeljakich
mužou vistavenje školskje systemi, klorje že sa v pomješa
ních a ešte podlá igtjeho pravidla ňeusporjadaních dedinskích
školách uvjesi nedajú, sa jednohlasňe uznalo. Pán dekán
sa visloviu, že je to síce bohatí materiál,' ale že potrebuje
urovnaňja a zahrnulja pod jednu vicbovavaíelskú zásadu.
K tomu ejelu visláviu on na povahe ducha zakladajúcu sa

sústavu, ktorú tu podávam*). Celá škola sa má rozdelil

Ludevft Šujek.
Z Levoče. Dňa 20. jan. o hoď. 3-lej po poludňí

skonau gr. Karol Csáky, hlavňí župan Spiskej stôl. Jeho
običajnuo bívalisko bolo na jeho panstve v Biacovcach
(Mindszenlu), ale pre ňemoc vjac mesjacou trvajúcu, kto
rá íij obnovu stoličnjeho úradu, ako v našich Národňích
Novinách bolo ohlásenuo, opozdila, zameňiu spomenutuo
svoje bívalisko pominulej jaseňe s Levočou v tej nádeji, že

lahšja a pohodlňejšja opalera lekárou jeho ňemoc azda
premuože: medzitím ho nádeja bolestňe oklamala, lebo
ňemoc len smrl bola v stave prcmuocl, ale ňje pomoc le
kárska ! — **

Ď e n ň í k Domáci.

tuhím zväzkom zvjázaní. Sem leda patrí poznávanja prírodi a
jej genetickuo opisuvaňja. Tuto už nestačí otázka: čo je lo, ale
jako je to? Chlapec počína už z počjalku do vnútornosť!.Veci
sa prebíjať, ale sa ňemnožé predca do nadzmiselních vecí pú
šťať, preto sa ty znázorňnvaňja porúča. Sem patrí predešlích
predmetou ohšíríiejšje víveďeňja, potom prírodnje známosť!,
Zemepis, Prírodospit, Technológia, náboženskje.
predmeti v obrazoch a rozprávkach. Ňeid’e tuto o prísnu dajakú
vedu a jej súslavnuo vived'eňja, ale len o pravíd'elnuo rozviťja
ducha. Nemá sa tu obťažuvať pameť s ňezrozumuimí vecmí a
vislať má examenujúce papúškuvaňja. — III. trjeda. V pre
dešlích Irjedqch prebud’ení duch má sa tuto na pole ducha do
vjesť. Tu sa už muože ďejopis (história) predkladať, menovitú
cirkevní, biblickí, Uhorskej, známosť o vlastnom Slovenskom
národe ald’., potom sa má ohlad brať na reči, náboženstvo,
menoviťe ňikkalechísmus a napospol na učenja sa dogmou kre
sťanskícb, náuku o mravoch, na vípoveďe písmo svaljeho atď.
Aj k tímlo osiatním trjedam má pristúpiť gymnastika, abi sa
tak spolu duch s ťclom rozvíjau.

*) ! trjeda. Prví vek,človeka záleží v lom, že sa od jed
notlivich' predmetou oddeuije, klorje sa on usiluje poznávať,
Poznávanja ale toto vs ťahuje sa len na povrchnosť vecí, preloveku tomuto primeraná je otázka: čó je lo? Tu sa počína d’je
ťaťu svet otvárať, a cím vjac jeho zmiselnuo póvedomja rasťje,tím vjac sa aj svet jeho predmelou síri. Poznávanja je leda hlav
ni3 vec tejto trjedi. Poznávať má literi a ich skladať, pocti a
ich rátať, rozličnje predmeti prŕrodnje, obrazi d’ejou občjan
skich, nájme cirkevnich. Rozmaňiluo cvičeňja v gymnastike jelomulo veku najprimereňejsje. —• II. trjeda. Tuto už svojuindividuálnosť človek poznáva, on sa ale ňevje ešťe ako osoba
povedomá pochopiť, lež je na matku prírodu odkázaní a s ňou



Z horňích Rikinčíc v Honle. Nemajte mi za zluo,
že ja človek ňeučení a richtár dedinskí opovažujem sa vám

písal a vás prosil, abi ste našej obci aj naším susedom
Medovarskím vaše užitočnje novini posjelali. Naša obec je
chudobná,a len malje duochodki má, ale kebi ešte chu

dobňejšja bola ako je, predca bi bez toho pokladu národ
ňích novín bil nechcela. Vet sa nám to velipi lúbi keď vi

díme, ako Sa celí svet Slovenskí zo sna prebudzuje a o nás

fcaňedbaních Slovákou dobrí ludja sa starajú a milostiví
král zaujíma. Verte mi, že ňevjenv, či sa mám raduval a

či plakal, keď nám vo fare náš duchovní pán otec, alebo
v škole náš p. učilel čítavajú tjeto novini, a len sa nám to
velmi páči,, že vi to tak pekne v našej čistej materinskej
reči, tak od srdca k srdcu rozprávate. Vet bi sme mi to sí
ce aj v tej kostolnej slovenčine ta rozumeli, ale takto pred
ca lepšje rozumjeme. Náš pán farár káže na kazalelňici

inakšje, ňje síce po českí ale predca ňje tak ako vi píšete.
Mi chlapi p. farára dobre rozumjeme, lebo čítame bibliu,
histórie biblickje a cirkevnje, ale žení si už veru ňcmuožu
lak dobre zachoval, ako kebi sa tak kázalo, ako sa u nás
vraví a jako vi píšete. Toto ja ňehám naším pp. duchov
ním otcom, mňe nepatrí o tom súd vinášal, ale predca len

povjem, čo mi na srdci leží, žebi hádam predca dobre bolo,
kebi sa tak kázalo, abi aj ňeučeúejší hneď veďeú, čo sa
káže. — Ale vám už musím aj z nášho obeenjeho života
dačo napísal. Mi sa veru tuná usilujeme už Ijež lud náš
od pálenki, tej otrávi, všclkím možním spuosobom odvjesí.
IŠ'edávno ma náš duchovní oiec k sebe zavolau a medzi
iním čítau mi z vašich novín aj tú správu o spolku mjer
nosli vo Sv, Jaňe založenom, kďe jedr\a pani grófka Ijež
aj s druhimí zemjankamí slub strjezlivosli zložila a mnohích
svojim príkladom za sebou poíjahla, apovedaumi: „Robme
už aj mi dačo, príklad takej statočnej grófki musíme uciil.
Poďme muoj milí k pánu rektorovi, ten si vežme papjer,
pero a čerňidlo, a rovno puojdeme do toho domu,
kďe je teraz naša vetšja mládež pri gajdach zhromaždená,
abi sme videli ako sa ona spravuje, či nefajčí, či nepije tú
čerlicu, či dáke druhje paskali nerobí, abi sme ňemali
zármutok z tích, ktorí nám potešeňja bil majú.“ Nedaj
Bože, zdurili sa ňjektorje djetki vidjac nás dnuká vchá
dzal, najme toho papjera sa zlakli, ale keď sme sa dozve
deli, že sa pekne spravujú, pálenku okrem Jej, ktorou
starších a domáceho hospodára uctili i gajdoša častuvali,
nepijú, a náš duchovní otec ich za tamto pochváliu, za toto
ale vihrešiu — tak všecci zase okrjali a povedali, že pjata
čjastka mláďencou od jedneho času ani zapáchnul nechce
pálenku a ďjcvčence takmer všetki žeuž ň e p ij ú a pil ne
budú. Toto sa nám tak zapáčilo, že nám od radosti veru
slzi v bčach ihrali. Náš duchovní otec mau obzvlášle z to
ho velkuo potešeňja, lebo videu, že jeho reči jäk v chrá
me božom, tak aj doma proti pálenke povedanje k srdcu
si mnohí pripúštajú. Ale aj všetki tjeto naše deti sa zara
duvali, keď povedau tím mládencom, ktorí sú zdržanliví,
abi prišli'k ňcmu, že dostanú darom kňižečki: „Poučení
o stromu juhodovém“ a „Zpusob vychovávání a šlechténí
stromu ovocných“ od nášho duchovnjeho otca yidanje a
náramne užitočnje. Sólva že sme sa vrátili Jo fari už pán
učilel, J. Šuhojda, poslau všetkje mená tích ďjetok škôl
skích, ktorje sa s radostou podpísali, že ňikdá nebudú pit
pálenčení nápoj, ktorí tak zatupuje rozum, krásu odberá
a zrast tela prekáža. Aj tírnto všetkím slúbiu náš p. farár
knižéčki za odmenu, ked sa zdržja od pálenki do nášho
pavúkovjeho tanca, ktorí takmer každí rok svetíme na znak

toho, že sa pod správou nášho p. farára a pomocou dvoch
učitelou ako aj laskavostou Jeho kňježacej Visosti Ferdin.
Koburga základ položiu novjemu hospodárstvu — obrába
nú bodbábu. Mi sme ešte sícevela hodbábu ňevirábali.
lebo naše stromi sú'ešte len seďemročňje, ale oni dobre
rastú v našich hrobitovach (cmiterach) a na našich seďe
ňjach (kde ich na dar dostanú hospodári od nášho p. fa-

po ňjekolko rokach vetší úžitok budeme mat z nich,
ako sme dosjal mali z našich druhích stromou ovocnícb.
ačpráve aj tíchto chvala pánu Bohu v tak peknom počte sa
nachádza, že ani v 10 dedinách tolko stromou ňjeto, ako
v malej našej dedinke. Mi do novjeho ovocja vždi máme
staruo, či svježe, či suchuo. Okolo tíchto stromou sa mi
veru hodne obracjame, ale naše deli nás ešte prekabáta,
lebo sa oni aj od našich učitelou k tomu veru pritahujú.
No ale už som hádam až vela o tomto pfsau. Vitrite pro
sím vás čo sa vám nepáči, lebo pracovití človek pri svojej
všetkej chtivosti, ňevje čo do vašich novín pristaňe. Ja
som vám len chceu s druhiraí moju radost vijavit a vás po
prosil, abi ste sa ňedali od vašej dobrej Bohu milej cesti
odrazil. „Dobrú stránku sle si vivolili“, ako písmo hovorí
a zato vás Boh musí požehnal. Amen.

richtár Horiío-Rikinčickí.
Z Békcšskej stolice. Caba a Sarvaš sa o ňedlho

od panstva odkúpa. Osadi tjeto patrili predtím gr. Harru
kerskej rodine, ale po vimretí chlapskej haluze prišli pod
rozličních pánou, ménovito pod Esterházych, Staraych,
Bolzovcou atď. V Cbbe príhoda táto sa slávňe svelit má.
Mestečko toío, ako je známo, bola dedina včelej Uhor.najve.tr
šja a takmer zo samích Slovákou záležjaca. Slováci berte
si z tíchto vašich krájanou príklad, lebo to je veru len iste
verná pravda: Kdo muože bit svojim, ňečh je ňje cudzím.

RAKÚSKA. — Z Vjedňe, vo vel. sečňi. Sotva že
sa rozňjesou ohlas o našich Sloven. Národňích Novinách
dávno srdečne očakávaních, a už z každej stráni našej mi

lej vlasti sa počuli hlási zo sna vjac storočňjeho vstávajú
cich Slovákou, a znaki života lepšjeho — duchovnjeho —

počali sa ukazuvaí u rodákou našich, predtím v svojej do
mácnosti zahrúženích a s vecami pospolitimí málo alebo
ňič sa ňeoberajúcich. — Radost dosjal ňepocítená zaujala
všetkích, ktorí na srdci nosjac národ so všetkimí jeho ne
dostatkami ak telesnimí tak duchovnimí a prednostami,
nekládli ruki do pazuchi ale vístúpili zmužile a .odhodlaňe
na pole národnosti, abi živel tento — národnosi — sta

prostrjedok spotrebúvali k uskoto.čňeňú námeri bezprostre
dne pre národ, prostredňe pre človečenstvo blahonosnej a

užitočnej, abi tak národ k povedomosti seba sarajehoa.síl
svojich privedli. Radost, hovorím, ňevipovedaná zaujala
všetkích, ked videli, že národ náš ožíva, a chce pokraču
vát s druhimí národamí k tomu cjélu, čo mu prozretelnosi
božská naznačila. A istotňe sa muože tešil každí národa
nášho sin ludomil podobnjemu víjavu v svete duchovnom,
lebo čo že ho muože večmi zaujímal, ako to, keď vidí že

národ, ktorjemu život a mnoho čo má, čím muože.a má

bít, ďakuval má, sa hĺbe, a účast chce brat vo vivedeňí.
námer jemu a človečenstvu osožních? ie národ ten dosjal
života lepšjeho z čjastki vlastnou z čjaslki osúdú vinou zba

vení z dlhotrvanlivjeho hliveňja sa pozdvihuje a chce zo se
ba strjasi všetko to, čo bolo na ňom ňepeknjeho a zljeho
a mu na vážnosti doma i v cudzine odberalo? Vuola a ná

mera jeho je svata a šlechetná.. A Boh, otéc národou, ho

ňeopusílb Všetko sa počalo rušal a noví život javil okolo

Janko P e t r i k ,



nás a z čjastki i medzi nami. Naši bratja Serbi .v Lužicach,
Slovenci, Horváli, Slavonci atď. na počet od nás menší už

peknje pokroki urobili v záležitosíach národňích, a vzďe
íaná Európa ich — víjmuc dakolko málodušoich a závist
livích susedou — statočne a laskave privítala na poli vzďe

laňja sa, ktoruo jediňe rauože národom bit hvjezdou, ve

dúcou ich do kraja šlastňejšej budúcností. A mi sme spali,
spali bez starosti a povedomja, ako kebi celí svet nad nami
stráž bou držau a pracuvau za nás, povje mi možno dakdo
z vél. obecenstva? Nepravda, úespali sme, a že sme ne

spali dokaz toho máme na Kollárovi, Šafárikovi a iních;
ďjela ich, kim národ náš na svete štát buďe, budú sved

čil, že sme úespafí v ten čas, ktorí vi pripomínate? To je
všetko pravda aj dokaz, ale úje tuho, čo som ja nadraziu.
Vážim si ja, ako každf, kdo so mnou jednako misií, práce
a zásluhi mužou hore spomenutfch a s radostou uznám,
že ten strom, na ktorom toto drahuo ovocja rástlo, slávu
si získau nimi takú, ktorá bo hodním robí, abi aj v najo
zdobňejšej zahrade kvitnuv, ale spolu musím doložil, že

znameňitje ďjela ich úeúčinkuvali tak na národ, ako bi sa
ton a ich obsah drahocenní a podobu, do ktorej tvor ducha
svojho velkjeho vljali, ohlad berúc očakával bolo mohlo. A

potom oňi sami Viznajú a podstata celá ďjel ich svedčí, že

pre lud, na ktorom nám najvjac záležal má, nepísali. Mu

žja títo nám možním urobili, národom vzdelaním ukázal,
že aj Slovanstvo má údou, ktori si slávu europejskú prá
cami a namáhaním svojim na poli vzďelanoslí získali. Ale
čo s tím vihrau národ napospol? To, že hlavu má rozlične
ozdobenú, ostatúje údi lela holje a otrhanje. Co bou pred
tím, to je aj teraz: ňevzďelani a v núdzi najvetšej postave
ní. Jednotlivci jeho sa vzdelanostnú honosili, a národ na

pospol bou v starodávnich ňédostatkach zahrúžení.'
ril treba k národu zo srdca, jestli chceme, abi naše slová
do srdca jeho udreli. Že reč hoc aj najpribuzúejšja neú
činkuje tak na národ, ako lá, v ktorej on citi svoje a mi
šljeňki zjavuje, je pravda každjemu jasná, kdo do minulo
sti našej čo len tak z boku pohljadňe. Presvedčili sa o tom
mnohí a presvedčenosl ich privjedla na tú cestu, ktorou
sa je bezpečúe dostal do hlbín srdca ludskjeho. Ako bu
dú na tej cesle pokračoval a s akím osohom: to nám uká
že budúcnosl. Ňech mi prepáči vel. obecenstvo, že som
tak zablúďiu a odstraňiu sa od ejela dopisu muojho. Vje
dobre každí, že o tom nojračej hovoríme, čo nám na srdci
leží. To platí i o mňe. Budúcúe jestli vel. sprava našich
milích národ. slov. novín obšírnejší rozhovor o stáve pre
došlom našej národnosli a jej budúcností laskave príme,
vdačňe budem slúžil s náhladmímojimi o tejto vážnej veci*).

(Pokračuvanja nasleduje.)

uzavreli: „Stránka Chartistou ňepripojí sa k žjadnej inšej
polit. stránke, ostane pre seba, oddelená, a vždi bude žja
dat národnú chartu (stade chartistovja) t, j. ústavu..Má
sa prípis charlislickje zásadi a námeri v sebe obsahujúci
podal ňižňej komore ód Th. S. Duncomba, kaďenáhle sa
táto všeobecním volením obnoví. Keď nastane novuo vo

leňja, povinriôsí buďe každjeho charlistu, či je voleňcc, či

ňje, z celej moci svojej len lakích do parlamentu kandi
duval, ktorí sú odhodlaní národnú chartu (ústavu) podpo
roval. Kebi nebolo žjadnich chartistickích kandidátou, nech
volí každí chartista takjeho, čo buďe za to hlasuval, abi sa
vo fabrikách len za 10 hodín robilo, abi sa zákon o ulah
čeúí chudobi zrušiu a Frost, Williams, Jones a Ellis do
vihnanstva poslaní chartistovja naspet zavolaní boli. — Tá
nárada (Entwurf), ktorú ministerstvo straňiva obilních
zákonou komorám predložil má, je podlá Dublínskich no
vín táto: „Cudzí kupci za 6 rokou budú od každej mjeri
cudzjeho zrna každí rok o 12 šilliugou menej platil a len
po 6 rokach buďe slobodno za velmi nízko míto zrno do
vážal.“ Novini spomenutje sa spitujú: že ako túto náradu
rozumjel majú? — Stránka proli obilním zákonom len v

samom Manchestri zozbjerala 100,000 f. šter. na to, abi
si mohla aj peňjazmi prjaielou a nasledovúíkou získal.

FRANCUSKA. — Komora pairou prípis na trónnu
reč so 120 hlasmi proti 23 prijala a podlá najnovších
správ aj pred Jeho Jasnosiou králom Philippom prečítala.— Francúske záležitosti v Algíri podlá novín a najme ve
dia správ a rečí Nalionála zle stoja. Bugeaud nedávno vo

svojej správe k ministrom zvestuvau, že sa Abd-Ef-Kader
neopováži vjicej do provincie Algírskej vpadnúl a hla len
ňedávno, o nedlho po vilaznej správe Bugeaudovej, kde sa
vzau tam sa vzau v Algíri, práve na tom mjesle kde ho ňe
očakávali, a s Bugeaudovím vojskom sa zbiu. Francúzi pod
úím koúa zastrelili, ale to úeprekazilo Emirovi znovu s nimi
sa bil. Po tuhej bitke obe stráni sa naspet uljahli. Francúzi
stratili moc koňí tak, že maršali Bugeaud od gen. Lamo
riciéra bou prinútení 500 koňí žjadal. Potom aj úemoci zle

hospodára medzi vojakmi Francúskimi tak, že sa National
bojí, abi Arabovja teraz ňezačali vojnu nápadnú (ofFensiv),
lebo sa musí veďjel, že sa dosjal len bráúili.

ŠVÉDSKA a NORVÉGIA. — Štokholm. V tíchto
krajinách ňetrpeli do najnovších čašou žjadnu druhú cir
kev áko evanjelickú, ktorá bola cirkvou štátu. Len roku
1843 začala vláda narádzal, abi sa utvonu zákon, ktoŕĺbi
aj inovercom vetšje slobodi v náboženstve dau. Dňa 16.
jul. m. r. potvrďiu král nasledujúci zákon tikajúci sa ino
vercou: Všetkím kreslanom bez rozďjelu viznaňja sú zjav
nje službi božje dovolenje a ňemusja vjac inoverci na kra
jinskú evanjelickú cirkev platil, okrem dežmi a druhích
dávok, ktorje sú ako majilelja statkou krajinskej cirkvi
splácal povinnovatf. Naproti tomu musja kňazja inovercou
tje istje povinnosti vikonával, ktorje i kňazja cirkve krajin
skej. Aj to spomenul zaslúži, že sa ím naložilo pri otvore
ních dverách službi božje držal.

v* f -

Denník Zahraniční.
PORTUGALSKÁ. —

; Z Lissábonu. Dňa.2. vel.
sečná otvorila královná Donna Mária národňí sňem (kortes)
trónnou rečou, v ktorej podotknula, že je v krajiňe porja
dok, s cudzími mocnoslamí pokoj, že vláda všetki dlžobi
ako doma tak aj za hraňicou svedomité spláca, čo úverok
(Credit) Portugalskej zeme upevňuje. V záverke na srdce
položila vislancom daň a moc vojenskú na suchu a na mori.

E1SGLICKÄ. —V Manchestri malí ňedávno poradu tak rečení Chartistovja takmer zo všelkíčh hiavňich
mjest Engliokej zeme. V porade tejto nasledujúce veci

Beh na Vjeďenskej burz§ 30. januára.
Metaliiques 5 od sto 112 V*» 4 od sto 101 l

/z» 3 od sto
77 %, Banko 2 Vz od sto 66-Vei pôžička od r. 1834 160 */*,
odr. 1839 121 %, Akcia pounoč. železnice 190 *,*, Milánskej
126 \, Vjed’.-Glog-g’nickej 146 */2 , Bud’ejovickej 223, Paro
lodňje 703, Eslerbázyho žrebí (losi) 57 V*, Pcšťjan.-hlavnej
železnice 104 Vz> Livoriianskej 117 3/a , Akcie banki 1585.

') Rozhovorí lakje míleraďi prímeme. P. S. .V.

Pod správou a vidávaňím Ludevíta Štúra. — V tlačiarni K. F. Wiganda v Presporku.


