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Demokratické ctnosti občanov,
Blíži sa jubileum 70. narodenín Majstra AĽ Jiráska.

najväčšieho českého spisovatela a vodcu českého ná
roda doma vo svetovej vojne. Budeme mat ešte príle
žitosť, aby sme poukázali na činnost tohoto miláčka
celého národa. Dnes chceme sa zmienit o úcte k veli
kášom a láske, ktorú by sme mali prejavovať nielen v
deň jubilea, ale vždy.

— striezlivosť.
Bývalý splnomocnený minister na Slovensku dr.

Vavro Š r o b á r. jeden z predných vodcov slovenského
národa' už v dobách predprevratových, napísal bol
knihu „Vláda ludu v demokracii", ktorú vrele odporú
čame všetkým našim čitateľom. Vyšla v „Ľudovej
knižnici politickej“ nákladom úč. spol. Práca v Brati
slave a možno ju dostať v každom kníhkupectve. V
oddielu „Demokratické cnosti občanov“, hovorí dr.
Srobár, ľudový lekár, o pití liehovín toto:

V stredoveku prosili Boha za odvrátenie troch
nešťastí; moru, vojny a hladu. Nový vek má ešte
štvrtú božiu metlu — alkoholizmus — pitie silných
liehových nápojov.

Náš národ svojou vlastnou pričinlivosťou zotavil sa
z krutých rán, ktoré nám po tisíc rokov zasadzovali
Maďari, úfajúc sa. že národ hospodársky a duševne
zmrzačený zahynie v mori maďarskom. A nebyť našich
vodcov politických a hlavne našich spisovateľov, boli
by sme zahynuli, lebo útisk nášho ľudu bol tak ohrom
ný a nátlak vládny tak silný, že sa zdálo, že sa uto
píme v tom mori slz a krve. V ostatných hodinách,
keď sa náš ľud svíjal pod ťažkými ranami, boli to naši
to naši spisovatelia, ktorí mu ukazovali v svojich kni
hách na život náš v minulosti, ktorí ho nabádali k vy
‘trvalosti, ktorí mu dávali nádej v lepšiu budúcnosť.

Jaký význam má pitie alkoholických nápojov pre
človeka a pre štát?

Človek podnapitý alebo napilý predne ztráca
bystrosť rozumu, celý svet okolo neho sa zmení, ne
vidí nebezpečenstvá a nepozná stav vecí okolo seba.
slovom ztráca rozum. A človek bez rozumu je podobný
zvieraťu, je sprostý, surový a násilný, uvrhá sa do
škody, do nepriateľstva a do záhuby. Mrhá svoj maje
tok. ktorý v potu tvári si nadobudnul, a v okamihu
pripraví sa o všetko, čo za dlhé roky si bol zahospo
dáril. Pijan pod vplyvom alkoholu ztráca svoju ľudskú
dôstojnosť, je nestydatý a hnusný. Pijan je horší od
zvieraťa. Zviera cez leto šetrí a zhŕňa na zimu potra
viny, človek opilec nemyslí na zajtrajšok a prepíja so
seba i poslednú košeľu a nestará sa. čím bude zajtra
žiť on i jeho rodina.

Títo spisovatelia slovenskí boli a sú chudobní ľu
dia, ich k spisovatelstvu neviedla hoňbá za zlatom, le
bo veď vieme veľmi dobre, že mnohý spisovateľ musel
ešte aj platiť za to. aby mohol svoje práce tlačou vy
dať. Oni sú apoštolmi národa, ktorí idú rozsievať dobré
semä. aby vzklíčilo a žeň bohatú prinieslo celému ná
du. Oni sú chlúbou a spásou národa, lebo bez nich by
sme sa neubránili útokom maďarským.

A za to. že spisovateľ obetuje všetky svoje sily
národu, jeho zveľadeniu, jeho poučeniu, dvihnutiu ná
rodného povedomia, že hlása lásku a ukazuje, ako
treba nám žiť, aby sme napredovali, vďačný musí byt
jeden každý z nás týmto duševným vodcom. Ako keď
v temných horách, na neznámom mieste oddávame sa
do vôle svojho vodcu, ktorý zná cestu, každý kamie
nok a potôčok — zrovná tak oddať sa musíme do
vôle svojim spisovateľomi ktorí vedú národ k duševnej
vyspelosti, ktorí mu ukazujú život v minulosti, prítom
nosti. ba aj v budúcnosti.

Alkoholová otrava trvá najmenej 48 hodín. Za
tento čas človek stále stojí pod vplyvom prechádzajú
ceho alkoholového opojenia a za tieto dni všetky jeho
schopnosti sú snižené a zahatené. Z toho vidíme, že
alkohol je najväčším nepriateľom pokroku. Keby sa
ľudia stále opíjali, všetka vzdelanosť, mravnosť a vô
bec pokrok na zemi by zastal. Keď by sa pijanstvo
rozšírilo po celom národe, štát by vyzeral ako zpustlá rodina.Akým spôsobom prejavíme lásku a vďaku svojim

spisovateľom? Nie papierovými rezolúciami, nie modlo
služobným uctievaním ich mien, ale tým. že budeme
čítať ich spisy. Náš národ nemá veľa opravdivých du

ševných vodcov a preto tým väčšia je naša povinnosť,
aby sme čítali všetky ich knihy. Lebo veď pre koho
sú písané ? Len pre nás, pre naše vzdelanie,
pre naše poučenie, preto, aby sme poznávali život slo
venského národa vo všetkých krajinách a vo všetkých
dobách. Nehovorte, že však knihy sú len pre pánov.
Nie — ba práve naopak, knihy sú hlavne pre ľud, pre
pospolitý národ, ktorý v nich má vidieť svoje zrkadlo.
Z kníh sa učíme veciam, ktorých nikde vidieť ani po
čuť nemôžeme a jedna koruna, na knihu vydaná, pri
nesie nám úrok stonásobný.

Nebola by konečne veľká škoda, keby ten, kto sa
oddáva pijanstvu. vo svojich nerestiach zahynul a keby
po ňom nezostaly záhubné následky. Ale vieme, že z
alkoholických rodičov rodia sa deti s ťažkými choro
bami. s náklonnosťou k zločinom, s padúcnicou, s ná
klonnosťou ku krádeži, lúpeži a všelijakým zbojstvám.
Deti takéto ľahko upádajú do suchej nemoci, tuberku
lózy. a zlo, zdedené od rodičov, pochodí s pokolenia
na pokolenie. Hluchonemí, idioti, blbci, nervove zaťa
žené osoby, dostali tieto strašné nemoce do vena od
svojich alkoholických rodičov. A tak zdravý národ
podlomený býva vo svojej sile. vo svojej pracovitosti,
vzdelanosti a mravnosti.

Z toho všetkého jasne vyplýva úloha demokratického
štátu voči alkoholu. Jeho úloha môže byť jedna: zá
kaz dorob y. odpredaju a výčapu alkoholu. Alkohol
mal by sa dorábať len a výlučne k priemyselnej po
trebe a mal by sa dorábať tak. aby sa nedal nijakým
spôsobom požívat. Ďalej mal by sa alkohol predávať
len v lekárňach v zriedkavých prípadoch a len na le-

Ked bude celý československý národ v týchto
dňoch vzpomínat 70 narodením najväčšieho spisovateľa
a buditeľa, Majstra Alojza Jiráska. sľúbme jemu i sebe,
že budeme čítať jeho spisy, že budeme každý deň po
dennej robote sadať ku knihe, aby sme sa osviežili,
aby sme obzor svoj rozšírili a posilnili sa v ťažkom
boji za svoje národné práva. —u.-u. i kársky predpis,

SLOVENSKÝ ĹUD
VYCHODÍ KAŽDÝ PIATOK.
Vydáva denník Slov. Východ. Vydavatel
J. Kudláček. Zodp. red. Hugo Filla.

Predplatitelom a odberatelom
„SLOVENSKÉHO VÝCHODU"
dodáva sa táto príloha zdarma.

V Prešove, 28. VII.



7. Kapia S v. Trojice, kde sú hrobky Breti
slava 1. a jeho manželky Jitky, Spytihnéva II. a rodin y
Berku z Dubej. V kápľnke je tiež chýrny milánsky
svjetník, ktorý bol ukoristený českým vojskom roku
1162. Naproti na zadnej stráne hlavného oltára je
oltár sv. Víta.

V tretom hradnom dvore je tiež chrám s v. Víta.
jedna z najkrajších pamiatok v Prahe a z najlepších
gotických stavieb celej Európy. Na toto miesto postavil
už sv. Václav roku 928—935 románsky kostolík. Ne
skoršie v rokoch 1055—1092 zbudovaná tu bola basi
lika románska, ale iba Karol. IV. roku 1344 položil
základy k terajšiemu chrámu, podlá plánov Matiáša z
Arasu. Stavbu prevádzal Peter Parler a jeho syn Ján.
Vojnami trpel chrám velmi, menovite pri obliehaní
Prahy Fridrichom II.. kráľom pruským. Vtedy bolo na
chrám vystrelené viac ako 22.000 púm, takže temer
len divom bol zachránený. Od roku 1859 dokončuje
chrám „Jednota pre dostavenie chrámu Sv. Víta.“ Po
ukončení stavby bude chrám dlhý 158 m. Hlavná väža
jé vysoká 98 m. priečelné veže 76 m. Stavbu riadil
staviteľ Jozef Mocker, [1835—1899] teraz architekt J.
Hilbert. O chrámu rozprávajú sa rôzne povesti, na pr.
tá. že v noci niekdy chrám býva osvetlený a z kapie
svätováclavskej. že vychádza dlhý rad mužov vo sta
rom kroji, aby sa pred oltárom za blaho českosloven
ského národa modlili.

8. Kapia S v. Jána Krstitela, kde sú ná
hrobky Bretislava II. [1100] a Borivoja II. [1124].

9. Kapia Kinská, pred tým Pernštýnska s
náhrobkom Vratislava z Pernštejna.

10. Kapia Nostická čiže Sv. Anny so starým
českým relikviárom zo 12. stor. na oltári.

Oproti medzi stlpami je drevorezba, predstavujúca
Prahu za doby Fridricha Falckého.

11. Kapia S v. Michala slúži teraz za sakristiu
a nad ňou je poklad svätovítsky s umeleckými a lite
rárnymi pamiatkami, medzi ktorými vynikajú meč Sv.
Václava a dva starožitné rohy polovnícke s peknými
rezbami. Ked raz u sv. Víta všetky zvony boly ohňom
zkazené, svolával sa lud na pobožnosti trúbením na
tieto rohy.

12. Kapia Sv. Žigmunda s náhrobkami Šte
fana Bátoryho a grófov Cernínov.

V stredu chrámu je kráľovské mausoleum [hrobka]
z mramoru a alabastru. Roku 1589 zrobené bolo od
Alexandra Colina z rozkazu cisára Rudolfa II. nákla
dom 32.000 dukátov. Velmi krásna je železná mreža
jeho. V hrobke tejto odpočívajú českí kráíovia; Karol
IV.. Václav IV., Ladislav Pohrobok, Jur Podebradský.
Ferdinand L. Maximilián a Rudolf II.

Pred hlavným oltárom konané boly korunovácie
českých kráľov.

Kostol má 12 kapií a síce od pravej strany po
čínajúc :

1. Kapia svätováclavská. Na bráne je spie
žový kruh so Ivou hlavou, za ktorý sa Sv. Václav
držal, ked ho roku 935 jeho brat Boleslav v Starej
Boleslavi zavraždil. Obraz Lukáša Kranacha hneď pri
dverách zobrazuje tento výjav. Steny kapie vykladané
sú drahokameňami, ktoré spájané sú zlatenou sádróvou
maltou. Nástenné malby prevedené boly za Karla IV.
Detrichom z Prahy, Mikulášom Wurraserom a Tomášom
z Modeny. Starožitný, spiežový svietnik, socha Sv. Vá
clava a železný gotický relikviár sú najcenejšie pamiat
ky. Za oltárom je vidno drátenú košelu a šišak Sv.
Václava. •— V tejto kapii bol vyvolený roku 1526
Ferdinand I. a od tých čias tejto nešťastnej volby trpel
národ český pod zlopovestným rodom Habsburským.
V pravom uhle sú dvierka vedúce do komory, v ktorej
sa prechovávajú korunovačné klenoty české. Dvere tie
majú sedem zámkov, od ktorých sedem klúčov majú
rôzne osoby. Po korunovácii boli tu vždy šľachtici no
vým kráľom pasovaní na svätováclavských ritierov.

Hlavný oltár vytesaný je z jemnej opuky podľa
návrhov Krannerových. Po stranách sú stolice kanonikov
a trón arcibiskupov.

V prízemí veľkej veže je spustení, teraz neprístup
ná kapia Hazmburská, na južnej strane znovu sriadený
krásny portál.

V hlavnej veži Je zvonica so siedmi zvonami. z
ktorých je najväčší Žigmund [270 starých centov ťažký],
uliaty roku 1459 od majstra Jaroša.

Z cudzokrajného ovocia známe sú u nás mandle.
Je to ovocie ako orech rodu kostkovitého, to znamená,
že plod neni celý poživatelný, ako snáď jabko, ale len
jadro. Samé mandle pre seba nejeme, ale upotrebujeme
ich do jemného pečiva a múčnych jedál.2. Kapia Martinická s náhrobkami členov

tejto rodiny a Barbory Gilskej, manželky cisára Zikmun
da. Pred touto kapiou stojí náhrobok Juraja Popola z
Lobkovic z roku 1590, kde je reliéfom zobrazený po
hrobený šíachtic, ako klačiac sa modlí.

Mandle sa u nás nerodia, lež dovážajú sa k nám
najviac z Talianska a z Francúzska. V sklepe dostať
dvojaké mandle: holé jadra bez obalu, alebo s kostna
tým obalom, kostkou. Do pečív berieme len holé man
dle. Keď ho oparíme horúcou vodou, ich žltobrnavá koža
napuchne a dá sa stiahnuť, odlúči sa od jadra. Ako la
hôdku dávame mandle na stôl v ich kostnatom obale.

3. Kapia S v. Šimona a Judy s obrazom tvá
ri Kristovej, ktorú Karol IV. z Itálie si priviezol. Na
oltári je umelecký krucifix zo dreva cédrového, daro
vaný sem cisárom Rudolfom II. Mandle rastú na mandlovom strome a zrejú počí

najúc od začiatku jara až do pozdnej jasene. V Ta
liansku a na juhu Francie sú už v lete zrelé.

4. Kapia Waldštýnskas hrobkou grófov
z W a 1 d št ý n a.

Ďalej je královské oratórium, pochádzajúce z dob
Vladislava II. z roku 1493 od Beneša z Loun. Na ňom
sú címery krajín, ktoré vtedy patrily ku korune českej.

5. Kapia S v. Jána Nepomuckého. kde sú

Nie u všetkých mandlí je jadro sladké, Sú aj man
dle horké, ktoré obsahujú jedovatú látku, tak zvanú
modrú kyselinu. Z horkých mandlí lisuje sa mandlový
olej, ktorý sa upotrebuje na jemné mydlá. S vodou
rozmačkané mandle voláme mandlové mlieko, ktoré sa
upotrebuje ako liek i ako chladivý nápoj.

na oltári pozostatky Sv. Vojtecha.
Naproti nej náhrobok Sv. Jána Nepomuckého.

zhotovený z 2072 kg. striebra roku 1736 podlá návrhu
staviteľa Fischera z Erlachu.

6. Kapia Šternberská so starým náhrobkom
Premysla Otokara I. a grófa Leopolda zo Šternberka.
Na pilieri v lavo visí na reťazi granát, ktorý roku
1757 Prušiaci do chrámu hodili.

K tomu istému druhu patrí aj oliva, u nás viac
podlá oleja známa. Je to strom už starým národom
známy. Rastie v južných krajoch Európy, v Ázii a v Af
rike. Divý odrod tohto stromu je tŕnistý a má menšie

Matička Praha.
IX.

Svätovítsky kostol.

Škola pre ľud.
Mandle.

Oliva.



chystá na cestu do Maďarska. Pravdepodobne sa mu
tam ostatný raz tak páčilo, že by chcel teraz zase po
zref svojich „verných“ !

listy a ovocie ako domáci. Podobá sa slivke a je asi
tak veľká ako holubacie vajce. Je čierna, načervenalá,
zelená, fijalová alebo pobelavá. Mäso olivy je nazelen
kavé. V čerstvom zrelom stave je horká. Tlačí sa z nej
olej. ktorý v južných krajoch zastupuje naše maslo.
Okrem v kuchyni užíva sa ho aj v lekárstve a v hos
podárstve. Jeho listy, podobné vrbine, sú dobrým liekom
proti zimnici. Olivové listy odo dávna sú znakom pokoja.
Keď počas svetovej potopy dážď prestal a vlny utíchly,
doniesla Noemovi holubica vo svojom pyšteku olivovú
ratolesť, čo znak už nastúpivšieho pokoja. — Drevo
tohto stroma je veľmi tvrdé, voňavé a čierno žilkaté.
Menovite drevo koreňa je vyhľadávané stolármi a to
kármi.

Grécko. Vo vojne proti Turkom dobývajú' Grékovia
nových víťazstiev. Turecké vojská utekajú z fronty, za
hadzujú zbrane a nechávajú sa zajať. Do gréckych rúk
padlo mnoho válečného materiálu.

Japonsko. Z Tokia došlý zvesti, že tam vypukly
robotnícke nepokoje. Vyše 200.000 robotníkov zastavilo
prácu. Žiadajú povýšenie mzdy a zkrátenie pracovnej
doby. Je isté, že japonské robotníctvo bolo k népoko
jom nahuckané ruskými boľševikmi.

Bulharsko. V týchto dňoch konal sa v Sofii sjazd
socialistov, ktorý sa ostro vyjadril proti komunizmu.
Sú teda predsa na svete aj rozumní socialisti!Kto sa zaujímajú o ovocie, tým odporúčame knihu:

Gustáv Kordoš: Niečo o naším ovocí, vydanú r. 1911
v Turč. Sv. Martine Nakladateľským kníhtlačiarským
spolkom, z ktorej knihy tieto dva články sme prevzali
a spracovali.

Írsko. Malý irský národ už dlhé! roky viedol s

Angličanmi boj za svoju slobodu. Konečne zdá sa, že
požiadavky Irčanov budú splnené a tým táto záležitosť
vybavená. V utorok konaly sa ostatné porady v Lon
dýne. na ktorých došlo k dohode. Predseda Lloyd
George a vodca irského ľudu de Vater mali dlhé vy
jednávanie, ktoré príjde do verejnosti, až sa o jedno
tlivých bodoch pojedná na poradách v Dubéme. Podľa
všetkého dostanú Irčania politickú slobodu, budú mať
však s Angliou spoločné vojsko, válečné loďstvo, želez
nice. financie a dozor na samosprávou v osobe dôver
níka anglickej vlády.

Československo. Poslanec dr. Vavro Šrobár za
čal v nedeľu v „Času“ a v utorok v „Slov. denníku“
uverejňovať svoje spomienky z r. 1914—1918. Sú to
prvé pamäti o slovenskom živote za vojny. Sledované
sú celou československou verejnosťou s živým záuj
mom a odhalia nám akiste všelijakých „roduverných“
vodcov nášho ľudu, ktorí ešte do roku 1919 nevedeli.
že sú tiež Slovákmi — Minister Beneš príde na
augustové slávnosti do Turč. Sv. Martina. — V Brne
zomrel 71-ročný senátor čs. soc. dem. strany Jozef
Hýbeš, jeden z vopredných robotníckych pracovníkov
na Morave. — Prezident Masaryk sišiel sa v Ríme
pri svojej návšteve u talianského kráľa s japonským
dedičným princom Hiro-Hito. — Vojenský veliteľ pre
Slovensko, francúzsky generál Peter Viktor Fourniere
(Furnijer) odišiel do Francie a na jeho miesto nastúpil
prezatýmne plukovník Castella. — Od 1. augusta bude
voľný obchod múkou. Preto budú zrušené chlebové
lístky pre zámožných. Právo na lacnejšiu múku majú.
kto má menej ako 1000 K na mesiac, ked je sám;
kto má menej ako 1500 K mesiačne, keď sú traja; kto
má menej ako 2000 K. ked sú šiesti; kto rná menej
ako 2500 K. ked je ich viac a.ko 6 — Maďarský ko
munista Surányi, poslanec za Košice, nie je príslušní
kom čs. republiky a preto sa bude museť vzdať svojho
mandátu a mal by byť ako nepohodlný cudzinec vyká
zaný do Maďarska. — Americkí Slováci prehlásili, že
autonómiu pre Slovensko budú žiadať len vtedy, ked
bude u nás dosť roduvernej intelligencie. teda o 10—20
rokov. — Hlinka stále len tára svoju starú piesničku.

* *
*

Poľsko. Úžasné znehodnotenie poľských peňazí
môže privodiť finančnú zkázu zeme. Dnes dos at v
Poľsku za jednu našu korunu 40 poľských mariek! V
obehu je teraz vyše 100 tisíc miliónov papierových
peňazí. Pred rokom bolo v obehu len asi 10 tisíc mi
liónov mariek.

Rusko, V Rusku vypukol strašný hlad. Hrôzy
hladu a utekajúce obyvateľstvo, ktoré v stotisícoch od
chádza na Sibír, nahnaly vodcom boľševickým toľko
strachu, že sa vraj chystajú k úteku z Ruska, aby ušli
spravodlivej pomste zúboženého ľudu. Boly už poro
bené poriadky, aby im bola cesta volná. Nakúpili
si šperkov, zlata a drahokamov, aby v cudzine
mohli veľkopanský žiť, lebo veď proletári títo musia mat
svoje pohodlie a zábavu. Strašná to zhúba ruského
ľudu . . . Samozrejme sú vodcami komunistov — židia.

Dar československého vojska na uctenie
pamiatky generála Štefánika. Dôstojníci a mužstvo
vojenského veliteľstva v Prahe sosbierali 80.000 K na
vybudovanie Štefánikovej ľudovej hviezdarne v Prahe,
ktorá má byt vystavaná na bašte pekinskej uStrahova.
Svedčí to o úcte a láske českého vojska k nášmu
slovenskému velikášovi.

Meliorácia pôdy na Slovensku. Podľa odhadu
min. radcu J. Horáčka v Bratislave treba meliorovať
900.000 jutár polí, 350.000 jutár pašienok a 250.000
!úk. Výnos z 1 jutra je na Slovensku o jednu tretinu
menší ako na Morave a v Česku. V župách severného
a východného Slovenska bude treba zakladať pašienky.
Bude treba upraviť tok Váhu a jeho prítokov.

Q Hus má byť vyhlásený za svätého. Dňa 5. a
6. júla t. r. konaly sa v Litovli na Morave veľké cir
kevné slávnosti, kde sa stala dohoda so srbskou
pravoslávnou cirkvou, zastupovanou biskupom Dosite
jom, že v Belehrade bude vyhlásený Majster Ján Hus
za svätého.

Juhoslávia. Komunisti spáchali nový útok. teraz
na býv. ministra Draškoviča. ktorý bol obávaným od

porcom komunistov. Minister bol zabitý. Hneď po
pohrabe konala sa ministerská rada. na ktorej sa po
jednávalo o opatreniach proti zbojstou komunistov. Bolo
usnesené rozpustiť všetky komunistické spolky a orga
nizácie a poslancov ako aj ostatných vodcov pozatvá
rať. — Neškodilo by spraviť dačo podobného aj u nás!

** Noví šíritelia padelaných ’500 korunových
bankoviek zatknutí, V Maďarsku boli zatknutí niektorí
úradníci bankového úradu, ktorí sa zamestnávali pade
laním československých štátoviek po 500 K. Boly u
nich nájdené fotografie našich peňazí a asi za jeden
milión korún padelaných bankoviek, ktoré boly zhabané
a znivočené.

** Objav uhlia v Mukačeve. V Mukačeve v Pod
karpatskej Rusi objavené boly nové ložiská uhlia, vy
hradené JUDr. A. Klímovi, ktorý dal k pátraniu podnet.

Maďarsko. V týchto dňoch zas dostaly sa do ve
rejnosti poplašné zprávy, že bývalý kráľ Karol sa

Z domova i cudziny.

Chýrnik.



J Besednica.
PODTATRANSKÝ;

Kuruc.

Na blízkosti nalezené boly pramene petroleja, avšak
len v malom množstve. Vrtánim sa zistí, či budú maf
tieto objavy praktický význam.

každé jeho zamyslenie sa malo pri ňom za predmet
tú. ktorá vedela trpeť a vytrpeť pre neho. Marka stala
sa žiarlivou i na mŕtvu a preto silou-mocou chcela
tento pocit lásky vykoreniť z mužovho srdca. Zlosť
svoju vylievala teda nielen na mužovi ale i na jeho
otcovi. No a tento posledný musel práve najviac z toho
odniesť. Janko prácou okolo domu a hospodárstva za
mestnaný, musel odisť častejšie tu do poľa, tu do hory,
ale chudák otec. ktorý bol nemocou pripútaný k po
steli, musel trpeť i za neho. On musel počúvať výčitky
že akého on vychoval nezdarného syna. ako ju okla
mal. keď pred sobášom slúboval jej raj a teraz prišla
do takéhoto pekla, v ktorom syn i s otcom duje proti
vlastnej žene.

** Úroda vína v Podkarpatskej Rusi sľubuje byf
toho roku hojná. Odhaduje sa na 120.000 hl.- Za účelom
povznesenia vinárstva zamýšľa referát zemedelstva v
Užhorode vyvážať víno do Čiech a vymôcť 30 pere.
zľavnenie dopravy. Zvlášte v okolí Sevljuše sú výborné
stolné hrozný, ktoré sa podobajú tokajským. Keď by
sa podarilo zlepšiť vinárstvo v týchto .krajoch, oboha
tená by tým bola nielen naša Podkarpatská Rus, ale
aj celá republika a neboli by sme odkázaní na drahé
víno maďarské a francúzske.

Teraz pocítil, chudák otec. že majetok nie je zá
kladom blaha a šťastie manželského a že plné truhly
činovate a plátna nezabezpečia, pokoj v domácnosti.
V takýchto okamihoch prichodily mu na um i jeho mla
dé časy. Veď ani on nevzal si tú za ženu, ktorú on a
ktorá jeho ľúbila; i on ulakomil sa na majetok a opu
stil vyvolenú srdca svojho. Za tento skutok nepotrestal
ho hneď Hospodin, lebo dostal za ženu tiché a pokoja
milovné dievča; ale Hospodin je nie náhlivý, lež pamät
livy, a preto teraz, v jeho starobe, zaľahnul na neho
nielen kríž ťažkej nemoce, ale i kríž domácieho sváru.
A tak starý Pavčo netrpel len hryzenie od svojej ne
vesty. ale i od svojho vlastného svedomia. A červ vlast
ného hriechu hlodá a hryzie najväčšmi.

— Vypadávanie peria sliepkam na hlave a
krku. Túto nemoc zaviňujú cudzopasníci. Cez drobno
hľad čiže silne zväčšovacie sklo vidíme, že sliepke na
koži alebo v páperí je množstvo maličkých chrobáči
kov. Choroba sa prenáša aj na druhé sliepky a preto
takúto sliepku treba hneď od iných zdravých odstrániť
a kurník, hrady, steny kurníka dezinfikovať. Na to si
pripravme miešaninu z jednej čiastky kreozitu a 30
častí oleja a natierajme sliepke choré miesto.

— Deti bezprostredne pred uložením do postele
by nemalý vôbec jest. Najvýhodnejšie je podať im ve
čeru aspoň dvomi hodinami pred spaním, lebo vo sne
umenšuje sa práca zažívacích ústrojov a potrava ne
strovená — menovite mäsité pokrmy rušia spánok, čo
môže mat zlý účinok aj na celý vývoj tela.

Janko proti svojmu otcovi mohol sa pomenovať
šťastným, lebo veď nemusel celé dni doma sedeť a po
čúvať krik svojej ženy. Jeho najmilším zamestnaním
boly teraz lúky, pole a v zime hora. Ráno vyšiel z domu
a večer vrátil sa nazpät; a keď i prácou zmorený ľah
nul si na postel, mohla jeho polovička šomrať a kričať,
koľko chcela, on ju nepočul.

— Deravá strecha neslúži žiadnemu hospodárovi
ku cti a má pri tom len škodu, lebo mu na povale
mokne seno a iné tam uložené veci. Mnohoráz by na
opravu stačilo dakoľko korún, lež nedbalosť býva nie
zriedka taká. že hospodár sa rozpomenie na strechu
až vtedy, ked mu voda do izby premoká a oprava
stojí desaťkrát toľko. Dobrý hospodár venuje pozornosť
aj streche a každú chybičku na nej napraví alebo dá
napraviť zaraz. Zavaruje sa tým od škody.

I dnes vyšiel do doliny k jaskyni demänovskej.
Mali tam dosť veľkú lúku. ktorú už bolo treba zkosiť.
Janko s chuťou chytil sa do prace. Pod jeho kosou
skláňala sa mäkká trávička a ukladala sa v šumné
riadky. Deň bol krásny. Slnce zdvíhalo sa na svojej
dennej púti, ba už i dosiahlo svojho vrchoľa a Janko
mal len vyše polovice lúky zkosenej. V tom ho začal
omávať sen. Ruky mu voláko svisly a nohy začaly mu
vypovedať službu. Lahnul si teda do tône hustého
liešťa a zaspal.

Mohol tak spať asi pol hodiny, ked razom dotkne
sa niekto jeho pleca. Zdvihne hlavu a tu vidí pred se
bou stáť pána. ktorý mu milo rečie:

Vinárnik; Vyrabovali mi celú pivnicu a nieto ani
stopy po zlodejoch.

Hosť: A či ste sa už pospytovaly po všetkých
špitáloch ? Dobrý človeče, nepreniesli by ste mi tento kufrík

kus cesty ? Vďačne zaplatím ustávanie vaše, lebo už
veru nevládzem.A.; No a kedy bude sobáš ? — Vidíte, že som v práci! — odpovedal Janko.
— „Táto lúka musí byf do večera zkosená.

B.: Nikdy. Rozišli sme sa pre jedno slovíčko.
A.: Pre takú maličkosť? — Veď vám to darmo nežiadam. Preneste mi ho

aspoň na „Lúčky“ a dám vám dvadsiatnik.B.: Áno, už je to tak. Ked som sa jej spýtal, či
by za mňa išla, povedala „nie“. Janko vedel, že „Lúčky“ sú odtiaľ len asi pol

hodiny vzdialené a dvadsiatnik sa mu zazdal. Myslel
si. „Za hodinu to obehám a lúka môže byf do večera
tiež ukosená“.

„Dobre teda! riekol. Za dvadsatnik odniesem vám
kufrík „na Lúčky“.

Pohli sa. Neznámy pán mu rozprával cestou, že on
je professor, ktorý chodí po týchto horách a dolinách,
sbiera tu rozličné zeliny a byliny, ktoré sú ešte ne
znamé alebo len málo známe; potom zkúma skaly a
vrchy, či nenachodí sa v nich zlato, striebro, železo
alebo iné kovy. Teraz ale že vybral sa na vrch
Ďumbier, kde rastú také rastliny a kvety, ktoré inde
nevidef.

(Slovenská povesť.]
Pokračovanie.

Jazyk mladej žienky sekal od rána do večera;
ba ani v noci nenašiel pokoja, lebo Evka i po smrti
vstupovala medzi niu a jej muža. Marka bola presved
čená, že jej muž i teraz mysli a vždy bude myslef na
tú, ktorá stala sa obeťou jej lásky. Každý jeho vzdych,

Smiechoty.
Zlomyselne.

Dvaja šviháci.

(Pokračovanie.)

Rady a pokyny.


