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Tatíčkovi Masarykovi.
K 80. narodeninám p. prezidenta.

Náš tatíček má osemdesiat liet, Tá krása, dobro, čo dal si z svojich síl;
a dnes ich slávi s nami celý svet a ktorýms nad všetkým sám zvíťazil,
a dobro praje jemu. prežije do staletí.
Na stolec kráľov slavných vstúpil krnet,

by zbavil národ poválečných bied — Náš latícku, máš osemdesiat liet,
dal sily svoje jemu. a dnes ich slávi s nami celý svet,

česť Tvojej práci vzdáva. —

A pozdvihol sa národ v jeden hlas, A my, čos otcom predobrý?n nám bol,
ked otecko náš prišiel medzi nás; sme Tebou silní. — Jaro máme kol —
za pravdu sme sa bili — k nám vesna ide smavá.
a budeme tu pevne veky žiť, Zdgna Qrgoníková..
ked v poctivosti nájdeme svoj štít
a základ svojej sily.

vyhubiť zlo,

'

a z duše vytreť svár,

ísť vpred a nie sa vrátiť.

Sme národ šťastný, že 7ys otcom nám. — r í •

V tej svätej práci neostaneš sám,
sme všetci Tvoje deti!



V našom časopise Úsmevu sme čítali o

Tebe pekný článok a v ňom sme prišli na
vetu: „Láska bez skutkov není nič!” Riadi
me sa touto vetou, keď Ti chceme podať
dôkaz našej opravdovej lásky.

Milé deti,
Vaše psaníčka a dáročky pre Tatíčka Ma

saryka boly roztomilé. Túžila som mať Vás

všetkých pri sebe, aby ste si mohly všetko
prečítať a pozrieť. —. Zo severu Slovenska

poslalo žiactvo staškovskej školy obrázok
s venovaním: „Kytičku fialôček Tatíčkovi
Masarykovi od staškovských detí.” K ob
rázku urobily rámčok z haluziek lesných
stromov.

Napíšeme Ti, nakreslíme a pošleme sbor
níčok niekoľkých obrázkov z nášho života
a z našej práce vo škole, abys videl, že ide
me za Tebou po ceste, ktorá nás privedie
do paláca radosti, života, dobra a pravdy.

Je to tá cesta, ktorú si posvätil svojím
veľkým životom a na ktorej nás chceš vi
dieť.

Zo Zboru pri Púchove napísaly:
„Našemu milovanému pánu prezidentovi.
My všetci žiaci tunajšej školy dobre vie

me, že náš pán prezident už ako malý chla
pec veľmi rádi čítali knižky a teraz že sám
pekné knižky píšu aj vše čítajú. To vám,
pán prezident, tedy posielame malý dárčok;
znamienko do knihy, ako prejav našej veli
kej lásky k Vám a vďačnosti. Dievčence vy
šily a chlapci namalovali. Prajeme Vám,
pán prezident, z celého Vás milujúceho
srdca, by ste toho znamienka aspoň výše do
sto rokov k našej radosti v zdraví užili.”

Aby Ti aspoň jedna starosť z Tvojej
ustaranej hlavy odpadla, chceme ťa uistiť,
že žiaci, ktorých Ty si vychoval, sú učiteľ
mi našich učiteľov, ktorí každý deň rozsvä

cujú v našich hlavách a srdciach pochodne
Tebou rozžaté, aby svietily nám na cestu
života. Môžeš preto byť bez starosti, my ma

lí žiaci, až vyrastieme, ponesieme pochodne
svetla ďalej a postaráme sa, aby plameň ne

bol menší.

Radujeme sa u nás v škole z Tvojej osem

desiatky všetci tým viac, že Ti môžeme na

písať, že Ťa máme rádi.

Vyšité kvety sviežimi barvami a na dru
hej strane namalovaný Slováček povedia
Tatíčkovi o láske národného j ara Sloven
ska. V duchu bozkáme vrúcne Tvoje pečlivé

ruky, prajeme Ti dožiť sa na nás radosti a

vďačíme Ti za všetko, čos pre nás vykonal.
Z Masarykovej školy na Tehelnom poli

poslali „Nášmu Tatíčkovi pánu preziden
tovi Masarykovi” — bábinku, ktorú urobila
Miloslávka Šináklová pre vnúčatká, ktoré
videla s pánom prezidentom na obrázku
v minulom čísle Úsmevu. Z I. štát. šk. v
Bratislave v Karpatskej ulici pripravili
sborníčok fotografií zo života vo škole a na

písali:

Na úvodnom ozdobenom liste napísali:

Zalietame v duchu
do matičky Prahy —

pozdravujeme Ťa,
Tatíčku náš drahý!

Na každom ďalšom liste je fotografia a

pod ňou napísané, čo označuje. Prvá: 28.

rujeň 1928 — zasadenie jubilejnej lipy. Na
pamäť desaťročia našej svobody zasadila
naša škola jubilejnú lipu. Každý deň v hlav-

„Tatíčku náš,
premýšľali sme, ako by sme Ti najlepšie

dokázali, že Ťa máme rádi tak, ako to chceš
a ako si toho zaslúžiš.

*) Dnes neuverejňujeme ziprávu o všetkých listoch a (prácach — budúcne o ďalších.

Slovenské deti Tatíčkovi Masarykovi.



nej prestávke oživne okolo nej náš školský
dvor.

Piata; „My sme malí muzikanti”.
O hlavnej prestávke je nám veselo . . .

Učíme sa, že veselá myseľ je pol zdravia.
Snáď je to i na nás vidieť, (miesto hudobných
nástrojov držia láhve sterilizovaného* mlie
ka a upíjajú si veselo!)

Druhá; Náš sľub na česť našej vlajky.
Sľubujem, že sa budem pilne učiť!
Budem dbať o svoje zdravie!
Budem robiť len radosť a dobro!
Kvetinkám a zvieratkom nebudem ubli

žovať!
Šiesta: predstavuje váženie žiakov, (vidí

te na obrázku).Budem šetriť!
Každý mesiac sa vážime. Máme radosť,

keď pribúdame na váhe. Za to mamička má
s nami robotu, než zjeme, čo nám patrí.

Len svedomitou a poctivou prácou doká
žem svoju lásku k rodičom, národu a repu
blike !

Siedma; Zubná prehliadka.Tretia: Smútočná oslava 4. V. 1929
M. R. Štefánika. Pri rodičovskej besiedke sa ushovorili na

ši rodičia s pánom učiteľom, že nám bude
pán> doktor prehliadať zuby. Pán doktor mal
u nás prednášku, potom nám prezrel zuby
a chudobným žiakom, ich zdarma vyspravil.

Ako je nám kveteň dobou radosti, tak
nám tento mesiac pripomína každým rokom

smutný skon hviezdy, ktorá jasne zasvietila
na našom slovenskom nebi a zapadla skoro!

— Teraz sa jedná u nás o sriadení zubného
ambulatoria pre všetky bratislavské deti, ale
na to je treba veľa peňazí.

Štvrtá: Péče o zdravie; „Mliečko robí čer
vené líčko”.

Na desiatu osvieži nás U litra dobrého
mliečka. Hovorí sa; „Kto je k jedlu, je i

k práci, a my musíme sa tiež podľa toho ria
diť!

Ôsma; Naši denní hostia.

Každý deň k nám na okno priletia hladní
vtáčci. Nikedy neodletia s prázdnou. Vždy

*) sterilizované mlieko je také, v ktorom rôz né näkažľiviňy bol y varením znivočené.



do V. tr. chceme mať 100.000 Kč. Zákla
dom blahobytu národa sú vedomosti a pe
niaze.

najdú za oknom odrobinky z jedla alebo

pšeničku. Vieme, koľko chutných jablček a

sladkých hruštiček nám zachrania a preto
na ne pamätáme. Za to nám v lete budú
spievať.

Desiata fotografia predstavuje vyučova
nie v prírode a jedenásta školskú výstavka,
v ktorej z kvetov hľadí usmevavá tvár Ta
tíčka Masaryka. Sborníčok ukončili pohľa
dom na Bratislavu.

Desiata: Drobní vkladatelia.
Naše úspory. Pri oslave 28. októbra 1928,

keď sme boli v I. tr. spomenul pán učiteľ
pri rodičovskej besiedke významu „Dňa
šporivosti”. Rozdal nám vkladné knižky
mestskej sporiteľne s počiatočným vkladom
5 Kč. Hneď sme aj začali šporiť podľa hesla
nebohého Dr. A. Rašína: „Pracuj a šetri!”
Za Iaňajší rok sme našetrili 12.952 Kč. Le
tos už máme spolu 24.696 Kč. Než dôjdeme

Starajú sa, aby plnili rady, ktoré dal Ta
tíček Masaryk deťom na Hrade v príležito
sti desiateho výročia našej samostatnosti. Či
ste všetci čítali, čo vravel k deťom 27. X.
1928? Istotne osoží nám, keď v dobe osláv

pripomenieme si jeho slová, a budeme žiť

podľa nich.

(Reč Katíčka Masaryka k deťom na Hrade dňa 27. X. 1928).

o tom, čím chcete byť. Nech budete robot
níkom, nech roľníkom, nech remeselníkom,
nech učiteľom, nech technikom, nech umel

com, lebo spisovateľom, zkrátka — nech bu
dete čímkoľvek, vždycky buďte pilnými k

práci, každý na svojom mieste a podľa svo

jich vlôh. Spoločnosť musí mať pracovníkov
rozmanitých, práca musí byť účelne rozde
lená a usporiadaná, ale všetci, kto poctivo
pracujeme, sme si v práci rovní — dobrý
robotník nie je menej hodnotný než dobrý
prezident. Počuli ste istotne o nešťastí na
na Poŕíčí*). Tam nebolo tej poctivej práce,
ať už je vinným ten alebo onen. Poctivá
práca živí ľudí, poctivou prácou živíme sa

jeden každý a živíme svojich bližných. Keď

svojho bližného máme milovať, ako sa nám
to správne prikazuje od detstva, tož ho mu

síme milovať prácou, nie holými slovami!
Život bez obetí nie je životom pekným.

Zahájil som desaťročné oslavy republiky
s legionármi a teraz ste vy, deti, druhí v ra
du oslavovateľov. Prehovorme si tedy vážné
slovíčko.

Prajem vám, ako som to počul od ma

ľúčka, zdravia a božieho požehnania. Aby
ste boly a zostaly dlho zdravé, musíte o to

usilovať; a nie je to nič ťažkého: pečujte o

čistotu svojho tela, nebojte sa vody, myte
sa s chuťou, kúpajte sa, plávajte, pohybujte
sa čulé na čerstvom vzduchu a dajte sa
ohrievať slniečkom! Vyvetrajte si izbu a byt!
V jedle buďte triezve, varujte sa všetkého
maškrtenia a nepite žiadnych nápojov alko
holických. Hrajte si vesele, ale keď sa učíte,
keď pracujete, učte sa a pracujte vážne! Ne

vyhýbajte sa práci, i keď ste na školách; ja
sám som vďačný za to, že som bol na re
mesle. Len prácou sa človek stáva praktic
kým. Sokolujte a cvičte telo hrami a rozum

ným športom! Premýšľajte, keď dorastáte
Milé deti! Dorastete skoro — čas letí! A

budete otcovia a matky, preto sa ku svojim

Vítajte!

Prezident ÍTIasaryk deťom

*) Srúcala sa novostavbe, jwi čoim prišlo o život veľa ľudu'.



rodičom chovajte tak, ako si budete priať,
aby sa vaše deti chovaly k vám. Vo všetkom
svojom jednaní sa držte pravidla, aby ste sa

chovaly k všetkým ľuďom tak, ako si pra
jete a budete priať, aby sa títo ľudia chovali
k vám! Zanedlho zákony republiky povolajú
vás k službe verejnej, budete vojakmi, bu
dete v obciach obecnými staršími, budete
poslanci. V každom postavení konajte svoju
občiansku povinnosť! Milujte republiku,
ktorá svojím demokratickým sriadením za

bezpečuje svobodu, milujte svoju zem, svoj
národ a jazyk! Musíte žiť v priateľskej sho
de so všetkými občanmi, nech sa rôznite po
volaním, nech jazykom, nech náboženstvom!
Sme si všetci rovní, musíme všetci byť stejne
svobodní, nesmieme nikoho v ničom znásil
ňovať.

Snáď tuná predo mnou medzi vami stojí
budúci prezident republiky. A tož milý bu
dúci prezidente, budeš musieť všetkým spo
luobčanom a celému svetu bez bázne hľadieť
do očí, pretože budeš poctivo prevádzať na
še vysoké ideály, ideály našich dejín. Za
tridsať, za štyridsať rokov, ty budúci pre
zidente, budeš s tohoto miesta hovoriť k de
ťom a mládeži. Vrav im potom: Pred rok
mi sľúbili sme si tuná s prvým prezidentom,
že všetci budeme vždycky a za všetkých okol
ností sa riadiť príkazom našich predkov,
ktorý čítame tam na tej vlajke na hrade:
„Pravda víťazí!” Čujete, ako je živá, ako sa
vlní a hovorí — chráňte ju a odovzdajte
nepoškvrnenú budúcim pokoleniam.

F. Mareš

Pokračovanie.

„Ja sa nebojím”, riekol Slávko hrdo. „Ak
nepôjdeš so mnou, povedz mi, ktorým sme
rom leží ostrov, na ktorom Rahi je väznený
a kde je sídelné mesto Morovo. Ostatok už

vykonám ja.”

Krv mu vstúpila do tvári a nenazdajky
vzkríkol: „Kde je ten lotor Moíro? Musím
zachrániť Rahia.”

Starec sa naňho pozrel vďačne, ale varo
val ho:

„Boh ti pomáhaj,” zašopkal starec a spra
vil pravou rukou zramenie trojuholníka, pri
čom sa Ráma i on sohli hlboko k zemi.

„Či si prišiel na mesiac zomreť? Moro je
veľmi nebezpečný a vie ľudí udržať v po
slušnosti.”

„Jaké zbrane majú mesační obyvatelia?”
opýtal sa Slávko o chvíľku.

Slávko prudko namietol: „Či sú všetci tak
omedzení alebo tak zlí, že mu veria viac
ako Rakirnu? Či už si nikto nespomenie na
svojho spasiteľa, či sú všetci šťastní
v otroctve?”

„Majú stroje na vrhanie kameňov a rú

ry, ktorými vybuchujú pomocou stlačeného
vzduchu ostré šípy.”

„Kam doletí taký šíp alebo kameň?”
„Šťastný neni nikto”, vetil starec, „všetci

vidia jasne rozdiel medzi správou Rádiovou
a medzi krutovládou Morovou. Ale boja sa,
lebo Moro nepozná žartov. Kde šípi odboj,
tam je ukrutný. Vedel by i zabíjať, čo by sa
len udržal pri moci.”

Starec ukázal na strom, vzdialený asi sto
metrov.

Slávko vytiahol revolver a ukázal na ve

liký strom, stojací asi o ďalších sto metrov

ďalej. „Ja môžem udreť touto zbraňou až

Da mesiac



do onoho velikého stromu. — Či pôjdeš so

mnou?”
a vo chvíľke odlepil sa od pôdy, aby zamie
ril do výšky a smerom k mesačnému moru.

Starec ukázal na Rámu a Zdenuľku so slo
vami: „Čo spravíme s týmito tu?”

„Vezmeme ich so sebou. Zdenuľka by
tu neostala, plakala by pre mňa,” vravel
Slávko. „V mojom aeropláne je miesta dosť.
Choďme len.”

A už i sám vykročil z domčeka, vzavši
Zdenuľku za ručku.

Pik veselo zabrechal a už sa hnal dolu.
Starec a Ráma vyšli za nimi.

Biely vták vznášal sa im nad hlavami.
Slnko už stálo vysoko nad obzorom a pá

lilo viac ako na zemi.
Biely vták letel podľa neho, ale hrzy ostal

vzadu, lebo aeroplán bol o veľa rýchlejší.
Biely vták bol rozumný a neponáhľal' sa veľ
mi, lebo dobre vedel, že aeroplán nestihne
a že bude konečne dobre, ak bude lietať nad
mestom.

Starec od razu zvolal: „Stojte — musím
vziať zásobu pilulí k jedlu!” Vrátil sa a o

chvíľu prišiel s vačkom plným piluliek.
Každý zjedol dve, Zdenuľka jednu, Pik

tri. Keď mu ich Slávko hádzal, vyzeral pria
mo smiešne, lebo isa mu to zdál byť zlý žart.
Bol hladný až až — a tu mu dávajú akési

guľôčky! Či to je jedlo pre poriadneho psä?
Ale nebolo nič iné a musel sa uspokojiť.
Keď však guľôčky prehltol, utíšil sa aj on,
lebo mal blahý pocit nasýtenia. Zdálo sa,
že o tom húta, — ale ničoho nevyhútal.

Onedlho zablýskala sa v slnečnom svetle
hladina mora a na jeho brehu uvideli me

sačné mesto.

Aeroplán zamieril na širé more, na kto
rom sa tu i tam zabelela plachta nevelikej
lode.

Ďaleko na obzore objavil sa vrchol hory,
ktorá bola vždy väčšia a väčšia, až sa zra
kom našich letcov ukázal neveliký skalnatý
ostrov s brehy padajúcimi strmo do mora.

Biely vták vznášal sa vysoko, vysoko po
nad ich hlavami, tak že Zdenuľka zvolala
úzkostlivo: „Uletí nám, uletí nám!”

Starec ju uspokojil, ukázavší, že vták chce

videť, čo je kde v ďalekom okolí, aby mo

hol svojich pánov varovať pred nebezpečen
stvom.

Aeroplán začal krúžiť nad ostrovom spú
šťajúc sa vždy nižšie a nižšie. Starec a Sláv
ko hľadeli dolu. Tiež Ráma priloživši k oku

prístroj, ktorým uvidela Zdenuľka Slávka,
keď sa vracal k aeroplánu, obzerala sa na

všetky strany. Odrazu vzkríkla Ráma: „Tam,
tam!” ukazujúc rukou na ľavo, kde bolo vi
deť kohosi stojacieho na velikom balvane.

Kým zišli dolu k aeroplánu, spustil sa bie

ly vták zas celkom nízko a usadol na krýdlo
letúňa.

Slávko zkúsil motor, ktorý sa rozhučal a

priviedol vrtuľu do prudkého pohybu. Všet
ci usadli do vnútra. Ráma so Zdenuľkou
vedľa seba, starec vedľa Slávka. Pik sa usa
lašil u nôh Ráminých.

Starec sa obrátil a zvolal: „Rahi!”
Aeroplán sa spustil na planinku, na okra

ji ktorej stál spomenutý balvan. Všetci vy
stúpili von a Ráma bežala k balvanu, volajúc:
„Otecko! Otecko!” Postava stojacia na bal-Slávko potisol páku, aeroplán sa rozbehol



vane sbehla rýchlo dolu a za krátko objímal
Rahi svoju milovanú Rámu. Starec, Slávko
a Zdenuľka došli tiež a so slzami v očiach
dívali sa na skladanie otca s dieťaťom.
I Pik si sadol a pozeral sa na dojímavý
obrázok tak rozumne, j ako by vedel, čo sa tu

deje.

more mnohé lode smerom k ostrovu, súc asi

vyslané Morom, aby vyzvedely, čo sa tam
deje. Kadenáhle však uvidely vracajúci sa

ae-roplán, ponáhľaly sa zpäť ku brehu.
Tam bolo živo. Obyvatelia mesta vybehli

na pobrežie a živo hovorili o podivnom zja
ve, ktorý pred krátkym časom tu preletel
s hukotom a teraz sa vracal. Bolo to všetko
také čudné — nepochopiteľné. Odkiaľ len
priletel ten neznámy ohromný vták? Prečo
letel k ostrovu, na ktorom žije Rahi samo

jediný, vyvrhnutý zo stredu tých, ktorých
miloval a pre ktorých celý život myslel a

pracoval?

Rahi sa brzy vzpamätal a hlboko sa po
klonil starcovi, ktorý ho pritisol k sebe a

hneď mu aj vyprával o Slávkovi, jeho
aeropláne, o Zdenulke i Pikovi.

Rahi podal Slávkovi ruku a ďakoval mu
za jeho obetavosť.

Avšak bolo treba jednať. Bolo isté, že
Moro už vie o aeroplánu Slávkovom i o tom,
že aeroplán letel k ostrovu. Celkom istotne
sa domyslí, že má byť Rahi osvobodený, a

vykoná všetky prípravy, aby tomu zabránil.

Či neposiela Boh svojho posla, aby po
mohol Rahimu? Veď Rahi žil životom svä
tým a Boh ho akiste viac miluje ako nového
vladára Moro, ktorý Rahia svrhol so stolca
panovníckeho a oddelil od rodiny.Po krátkej porade rozhodli sa, že ihneď

poletia k mesačnému mestu a použijúc
zmätku, ktorý akiste objavenie sa aeroplánu
vyvolá, pokúsia sa dostať obyvateľov na
stranu Rahiovu.

Avšak dôverníci Morovi chodili medzi
ľudom a vysmievali sa týmto rečiam. „Boh?
Ale čo by! Zlý duch alebo niektorý z bohá
čov, ktorí unikli hnevu ľudu pri ostatnej
vzbure, chce osvobodiť Rahia, aby mohol
znova zotročiť ľud. Ich reči však nemalý
toho účinku ako pred časom. Rozumnejší
porovnávali skutky Rahiove so skutkami

Morovými a neverili už, že Rahi je nepria
teľom ľudu.

Všetci zas vstúpili do aeroplánu. Rahi sa
dol si vedľa svojej milovanej dcéry Rámy,
ktorá držala Zdenuľku na kolenách.

Po malej chvíľke vzniesol sa aeroplán do

výšky a letel plnou rýchlosťou k mesačné
mu mestu. Od brehu už vychádzaly na širé

V radostnom jubileu prezidenta — Ta
tíčka Masaryka — spomíname s radosťou
desaťročného výročia ústavnej listiny.
' Každá spoločnosť — rodina, škola, spolok

práva a povinnosti majú k sebe vzájomne
štát a občania. Súhrn týchto základných
občianskych práv a povinností volá sa ústa
va. Bez nej nebolo by v štáte poriadku, pre
tože každý osoboval by si práva, aké by
chcel. Naši predkovia viedli tuhý zápas o

ústavu r. 1848, aby v nej mali zaručené svo

je práva.

— má ustanovizne, ktorými sa musia riadiť
jej členovia. Aj národ má takéto nariade
nia, podľa ktorých sa spravuje. V nich sa
uvádza, kto aj ako dáva zákony( má moc

zákonodárnu), kto tieto zákony prevádza
(moc výkonná), kto má moc súdnu, aké

Prvé naše Národné shromaždenie volané
Revolučné, sostavilo a prijalo dňa 29. febru-

Desať rokov našej ústavy.



ára 1920 novú ústavu. Je obsažená v ústav- náš národ je členom spoločnosti národov,
nej listine RČS. V nej na začiatku čítame: rovný všetkým. A bárs sme malý národ,

chceme vyniknúť vzdelaním a mierumilov
nosťou. Netúžime rozširovať svoje územie,
ani potláčať menšiny Nemcov a Maďarov.
Ale bude-li potrebné, obránime svoju vlasť.

„My, národ československý, chtiac upev
niť dokonalú jednotu národa, zaviesť spra
vedlivé poriadky v republike, zaistiť pokoj
ný rozvoj domoviny československej, pro
spieť obecnému blahu všetkých občanov to
hoto štátu a zabezpečiť požehnanie slobody
budúcim pokoleniam, prijali sme vo svojom
Národnom shromáždení dňa 29. februára
1920 ústavu pre československú republiku,
ktorej znenie nasleduje.

Náš štát je podľa ústavy demokratická re

publika. Republika — ľud dáva si sám záko

ny prostredníctvom voleného parlamentu.
Demokratický štát — nezná rozdielov medzi
občianstvom.

Ústavná listina,má 6 odstavcov — hláv.
Prvá vraví, že ľud je zdrojom všetkej

štátnej moci a že tvorí demokratickú repu
bliku s voleným prezidentom v čele. Určuje
postavenie Podkarpatskej Rusi v štáte, sta
noví nedielnosť RCS, jednotné štátne ob

čianstvo, hlavné mesto a bary- štátu. Dru
há hlava pojednáva o zákonodárnej moci,
složení a pôsobnosti Národného shromážde
nia a obidvoch jeho snemovieň. Tretia o
moci vládnej a výkonnej (o prezidentovi,
vláde, ministerstvoch a nižších úradoch).
Štvrtá o moci súdcovskej, piata o právach
a svobodách i občianskych povinnostiach.
Šiesta o ochrane menšín národných, nábo

ženských a rasových (plemenných).

Pri tom my, národ československý, pre
hlasujeme, že chceme usilovať sa, aby táto
ústava i všetky zákony našej krajiny pre
vádzané boly v duchu našich dejín ako aj
v duchu moderných (zásad, obsažených v

hesle sebeurčenia: lebo chceme sa pričleniť
do spoločnosti národov ako člen vzdelaný,
mierumilovný, demokratický a pokrokový.”

V úvodu k ústavnej listine sa vraví; „My,
národ československý . . . .”, Rakúsko-uhor
skí panovníci vyhlasovali zákony a nariade
nia: „My, František Jezof I. .. .” Za celý
štát hovoril panovník sám, v našej ústave
hovorí celý národ! V ríši Rakúsko-uhorskej
boli národovia vládnuci a zotročení. — Dnes

Vypráva oslík Žurko

Skutočne, nikto ma v dedine neznal. Išli
sme zpät k dobrej starenke. Jurko jej po
vedal, že nenašiel môjho majiteľa.

Šlapal som stále za Jarkom, pretože som

chcel, aby vysadol na mňa. Zastal som blizo

obrady u cesty a Jurko chytro vyskočil.
Potom sme šli ďalej do dediny.

„Keď nemôžeme nájsť majiteľa, oslíka si

podržíme,” hovorila starenka.
Jurko ma zaviedol do Sivkovej maštale.

Dal mi seno a vodu a mäkko mi ustlal.
„Hej!” povedal Jurko, keď sme prišli

k hostincu.
Ráno som dopravil starenku a zeleninu

na trh. Bol to šťastný deň pre mňa. Nikto
ma na trhu neznal ani pred tým nevidel.

„Co chceš, chlapče?” pýtal sa hostinský.
„Prosím pane, môžete mi povedať, čí je

tento oslík?” volal Jurko.
Žil som s malým Jurkom a s jeho staren

kou štyri roky. Pracoval som mnoho pre
„Nie, nikdy som tohoto oslíka nevidel,”

povedal hostinský.

Moje príhody

Cesta do dediny.



nich a nikdy som ich nezarmútil. Boli vždy čujú uhlíkom? Môžu nás postaviť do radu
láskaví ku mne. Boli chudobní, ale kŕmili
ma tak dohre, ako len mohli. M” oslíci ne-

pri stene. Tak nás môžu očíslovať od 1 do 6”.
Otriasol som sa. Moja srsť sa zježila a

jednička bola tá tam.
„Prečo to robíš?” pýtal sa Janko.
Kým ma označil znovu, striasol druhý

oslík dvojku so seba. Deti sa Jankovi smia

ly-
Povedal som ostatným oslíkom, aby sa

nehýbali, kým nebudeme všetci označení. Za
chvíľu losovaly deti svoje čísla. Práve ked
prišly pre nás, potriasli sme sa. Ani jedno
číslo neostalo!

Deti začaly kričať, oslíci začali volať í-á,
í-á. Mnoho ľudí sa sbehlo na ten krik.

Napokon nás postavili do radu ku stene
a napísali na ňu čísla.

Potom sa ťahali losy z vrecka a každé die
ťa vzalo svojho oslíka. Mňa vylosoval Paľo.potrebujeme jemného krmiva. Mrkev a repa

sú dosť dobré pre nás.

Martin a jeho oslík bežal prvý. Utekal
som za nimi a skoro som ich predhonil.
Martin bil svojho oslíka, ale to nepomohlo.
Nemohol nás dohoniť.

Niekedy ma moja pani prenajala deťom
v dedine. Rady sa nosily na mojom chrbte.

Raz som bol na nádvorí ešte s piatimi
oslíkmi

Bežal som ľahko, kým sme neprišli k mo

stu. Tam som sa zastavil, poneváč som vi
del naprostred mostu shnilú dosku.

„Chcem tohoto”, povedal Martin ukazu

júc na mňa.
Martin vedel, že som bol silný, ako aj

dobrý a pekný.
„Bež ďalej, bež ďalej!” kričal Paľo.
Nechcel som ísť cez most, obrátil som sa

a šiel som oproti druhým. Paľo ma bil a zle
ma prezýval.

„Nie, nie”, volali ostatné deti. „Ty si

vždy vyberieš Žurka. Dnes budeme losovať”.
Martinovi sa nechcelo. „Nemôžeme loso

vať”, povedal. „Kto to počul, aby sa oslíci
dali do vreca a vylosovali!”

„Prečo biješ Žurka?” pýtala sa Elena.
„Bežal rýchlejšie ako druhí oslíci.”

„Nechce prejsť most”, povedal Paľo.
„Máš pravdu, oslíkov nemôžeme dať do

vreca”, hovoril Janko. „Očíslujeme oslíkov
1, 2, 3, 4, 5 a 6. Čísla napíšeme na lístky a
tie budeme ťahať z vrecka.”

„Myslím, že čaká na nás”, hovorila Ele
na. „Uvidíme či ho teraz prejde.”

Paľo urobil lístky. Janko priniesol kus
uhlíka. Bol som prvý oslík a tak napísal jed
ničku ma môj bok.

Bál som sa, že deti spadnú do vody. Be

žal som k mostu, ale zasa som sa náhle za
stavil a pozeral sa na shnilú dosku. Deti ma

strkaly a bily. Chytily ma za chvost. Ale ani
som sa nepohnú!.

„Tieto deti nie sú tak rozumné ako sme

my oslíci,” myslel som si. „Prečo nás ozna-

Závod k mostu.
Ja a deti.

Prečo som sa zastavil.



„Prejdem prvý cez most,” povedal Mar-
tin. Tieto časy nemohly potrvať na veky.

Jurkov otec kúpil v meste dom. Jurko a jeho
dobrá starenka odsťahovali sa tam a mňa

predali jednotnú sedliakovi.

Pokúsil som sa postaviť sa mu do cesty.
Ale Martin ma bil, že som to už nemohol
sniesť.

Môj nový pán pracoval ťažko každý deň
na poli. Mojou povinnosťou bolo ťahať ma

lý voz na trh. Náklad nebol ťažký. Môj pán

„No dobre,” povedal som, keď som ustú-

pil s cesty, „urobil som všetko, čo bolo v mo-

jej moci.”

Martinov oslík stúpnul na shnilé prkno.
Chlapec a oslík spadli do vody.

Deti sa daly do veľkého kriku. Oslík ve

del plávať, ale Martin nevedel.

„Pomoc! pomoc!” volal Martin. Elena mu

podala dlhú palicu. Chytil sa jej, ale tiahol
i Elenu do vody. Ostatné deti utekaly jej na

pomoc. Na koniec všetkých päť vytiahlo
Martina na breh.

Keď deti videly, ako Martin vystupuje
na breh, smialy sa mu. Vyzeral veľmi smieš
ne. Bol na kožu premočený. Ztratil klobúk
a topánky. Mokré vlasy mu padaly do tvá
re — bol veľmi mrzutý.

ma nebil, ale ja som bol lenivý a nechcel
som sniesť postroj. Tak som veru musel čas
to chodiť od časného rána do večera bez
krmiva a vody.

My oslíci sme sa nemohli smiať, len sme
revali. Nemali sme starosť o oslíka, ktorý
spadol do vody. Bol to veľmi hlúpy druh.

Myslel som si, že môj pán zle so mnou
zaobchádza. Bol som zlý oslík v ten čas. Tak
som rozmýšľal, ako bych ho potrestal.

Keď Martin odišiel domov, závodili sme
znovu. Bol som prvý.

V deň trhu vstávali ľudia z dvora veľmi
skoro. Mňa nechali na paši. Po ôsmej ho

dine bol čas zapriahať.„Aký je Žurko rozumný a obratný!” po
vedaly deti. Z angl. upravila: V. Musilová.

(Pokračovanie.)

pískala guľôčka. Balkán sa rozbehnú! so zlost

ným štekotom za muzikami, ale za chvíľku
si to rozmyslel a vrátil sa zpät k šiatrom. So

záujmom sa pozeral, j.ako vojaci nakladajú
náradie na dvojkolku. Tešil sa, že sa pohnú
zase o kus cesty kupredu.

Povozy mužíkov zvrtly sa na zpiatočnú
cestu k magistrále. Ako tak s vrchu šli, mu

žíci idúcky na ne vyskakovali a sadali. Za
okamih zmizly za návrším povozy aj s uprch
líkmi. O chvíľku ztadiaľ odkiaľsi treskla ra
na a vysoko nad hlavami telefonistov za-

Buran na magistrále.

Môj nový plán.

Václav Valenta-AKa:



„Si poriadny, Balkánko, že si ostal s nami,
ako verný kamarát a nešiel si ta s tými zba

belcami,” pochválil psa Repka a Balkán uspo
kojené vrtil chvostom, ako by rozumel tejto
pochvale.

Telefonisti nemohli vyslať po drôtoch
žiadnu depešu, preto že im mužíci odniesli
induktor a nemali ani baterie. Avšak keď by
im to aj neboli odniesli, boly by im v nasta

lých mrazoch iste zamrzly.
Konečne nasypali telefonisti koníkom do

pysku poslednú dávku ovsa a ku všetkému
tomu ešte poručík ochorel. Horúčka ho roz

paľovala, zimnica ním triasla. Bratia strhli

šiator, naložili poručíka na voz a pustili sa

ďalej po linke. Práve keď vychádzali, sedel

Repka s drapami na nohách na jednom štípe

Dvojkolka telefonistov sa pohnula kúpte
du. Repka sa rozbehnul ešte na vrcholok, aby
sa naposledy pozrel za odchádzajúcimi mu

žíkmi. Taligy uprchlíkov sa už kopŕcaly ďa
leko dolu pod kopcom. Zakýval smutno hla
vou a hupky sa pustil za kamarátmi, aby ich
dohonil.

K, večeru dorazila dvojkolka až k lesu. Bol
to ten les, ktorý bol Repka kamarátom uka
zoval s návršia.

V lese, kde sa priesekom tiahla telegrafná
linka, nebolo opravdu temer žiadnych pad
nutých stĺpov ani popretŕhaných drôtov.
Práca tu šla rýchle od ruky. Tu iba málokde
naďabili bratia na vyvrátený alebo prelome
ný stĺp. S tak malým počtom ľudí ani ne
bolo možno stavať nové stĺpy. Brat poručík
preto rozhodnul, že odteraz budú opravovať
miesto osem drôtov iba dva. Sväzovali tedy
jednoducho konce popretrhaných drôtov a

nechávali je visieť medzi stípami, ktoré ešte

stály. Iste že to nebolo dajak zvlášť zname

nité, ale poručík dúfal, že sa mu takto po
darí opraviť nakoľko možno najrýchlejšie
aspoň dve linky.

Bratia Repka s Mudrochom, preto že boli

najmladší, dl’a veliteľovho rozkazu pracovali
na stĺpoch, ostatní obstarávali všetky ostatné
práce na zemi. Repka vedel zapínať na drótv
malý poľný telegraf, pomocou ktorého sa pre
svedčovali, prúdi-li v drôtoch prúd. Poručík
stále pevne veril, že z Toroska im ide naproti
druhá partia telefonistov. Bratia pracujúci na

stĺpoch zapínali preto aparát na jeden drôt
po druhom temer na každom stojacom stĺpe,
povedľa ktorého šli. Prístroj však neustále
čušal, keď Repka zaklopal na kľúč telegrafu,
domlúvajúc mŕtvemu stroju;

a priväzoval potrhané drôty k izolátorom.
Začalo sa už pomaly zmrákať. Bratia chceli
na neho počkať, ale on ich pobádal, aby len
šli ďalej.„Prečo stále čušíš? . . . Prečo neklepeš?’’.. .



„Len choďte”, volal so stĺpu, „za chvíľku
'to dohotovím a ľahko vás dohoním. Popo
náhľam sa potom za vami!’’

Na zavytie vlka vybehla z lesa mohutná
vlčica. Dobehla k stĺpu, sadia si povedľa vlka
a tiež zavýjala.

Bratia tedy šli a nikto nezostal pri ňom.

Mrzlo, len tak prašťalo. Repkovi pri práci
krehly prsty, ale si toho nevšímal a oháňal sa

statočne kliešťami, priviazajúc potrhané drôty
k izolátorom. Keď bol už s posledným drô
tom temer hotový, viazanie prasklo, drôt so

skočil s bieleho zvončeku a zazvonil ako stru
na na gytare, akonáhle narazil o druhé drôty.
Repka zaklial a nabnul sa, aby si drôt háčkom

pritiahnul. Ako tak drôt ten vo vzduchu lo

vil, pozrel sa dolu. A čo vidí! Z lesa ku stĺpu
heží pes, vlčiak. Repka na neho zavolal:

Brat Repka sa chvíľku pozeral na vlkov a

uvažoval, čo by mal robiť. Bolo mu úplne
jasné, že nemôže sliezť dolu so stĺpu a pušky
so sebou tam hore nemal. Nepozostávalo mu

tedy iného, ako volať o pomoc. Priložil dlane
k ústam a zúfale zakričal:

„Bratia?! Mudroch?! Balkán?!’’

Myslel si: „Bratia ešte neodišli ďaleko, po
čujú ma a prídu mi na pomoc.” Vietor uchy
til jeho hlas na svoje krýdla a rozniesol ho po
lese. Vlci, sediaci pod stĺpom sa tohoto Rep
kovho volania poľakali. Neisto pozerali hore,
bojazlivo sa ohliadali kolom do kola, besne
zavrčali a utiekli od stĺpa. Ukryli sa v lese.

„Už idem, Balkáne, už idem!”
Zviera pribehlo až k stĺpu, sadlo na zadok,

zdvihlo tlamu do výšky a les sa zachvel

zvláštnym hlasom.
Brat Repka sa za okamžik z ľaknutia vzpa

matoval a vidiac, že vlci zmizli, odopal hák,
ktorý mal zapnutý za železný nosič, ktorého
pomocou sa udržal na stĺpe a začal opatrne
sostupovať dolu pre pušku, ktorú bol nechal
i s batohom neďaleko stĺpa. Myslel si:

„Čo je to?” myslí si Repka. „To neni

predsa štekot psa, ale vytie vlka.’’

Repkovi na stĺpe sa ľaknutím triasly ruky
a háčik s kliešťami mu z nich vypadnul.

„Budem-li mať pušku v ruke, vlkov zaže
niem a obránim sa. Takto na stĺpe ostať ne

môžem, ak nemám na stĺpe zamrznúť.”

„Vlk!” preblesklo mu hlavou a obľadnul
od preľaknutia. „To je hľa pekný podarú
nok!” zamrnkal.

v

Žili
raz dedko a babka. Hovorí dedko

babke: „Babka, napeč pirohov a ja
pôjdem ryby loviť.” Nalovil rýb a

doviezol!” „Kde je?” „Hen, na voze sú ryby
i límec.” Prišla babka k vozu, ale tam ne
bolo ani límea ani rýb, i začala hrešiť muža:
„Ty starý chren! Taký naničhodník! Ešte
si myslí klamať mňa!” Tu sa domyslel ded
ko, že líštička nebola mrtvá; nariekal, na
riekal, ale nedalo sa nič robiť.

vezie domov plný voz. A jako tak ide, čo
vidí? Líštička svinutá jakoi koláčik leží na
ceste! Dedko sliezol s voza, priblížil sa
k líštičke, ale tá sa ani nepohla, ležala si

jako mrtvá. „To bude dárčok žene,” vravel
dedko, vzal líštičku, položil ju na voz a sám
išiel na predok. Ale líštička použila vhodnej
chvíľky a začala vyhadzovať potichučky
z voza rybku za rybkou. Povyhádzala všetky
ryby — a sama utiekla. „Ej, babka,” vraví
dedko doma, „jaký límec na kožuch som ti

Ale líštička sobrala všetky cestou povy
hádzané ryby na hromadu, sadla si a jedla.
V ústrety jej ide vlk: „Buď zdráva, kmo
trička! ’ „Zdráv buď kmotríčku!” „Daj mi

rybku!” „Nachytaj si a budeš jesť.” „Ja ne
viem chytať ryby.” „Nuž, a ja nachytala;
ty kmotríčku, choď pekne k rieke, spusť

Líštička—sestrička a vlb



išla, posaď sa na mňa, ja ťa ponesiem.
„Sadla mu líštička na chrbát a on ju niesol

Jako si tak líštička-sestrička sedí, spieva si

potichučky; „Bitý nebitého nesie, bitý ne

bitého nesie.” „Co že to hovoríš, kmotrička?"

pýta sa vlk. „V horúčke hovorím, kmo

tríčku!”, vetí líška, ale sama, zlodejka, spie
va si: „Bitého chrbát bolí.”

chvost do diery v ľade vyrúbanej, ryby

samy sa na chvost zavesia; ale počúvaj,
musíš tam sedieť (Blšie, lebo inácej nie

neulovíš.” Išiel vlk na neku, spustil chvost

„Choď, kmotríčku, postavíme si chyžky.
„Choďme, kmotrička.” „Ja si postavím ly
kovú a ty pre seba ľadovú.” Dali sa robiť.

Spravili si chyžky, líštičke lýkovú, viku ľa
dovú, a bývajú v nich. Prišla vesna, vlčia
chatka sa roztopila. „Hja, kmotrička,” vraví

vlk, „ty si ma opäť oklamala; musím ťa za

to zjesť.” „Choďme, kmotríčku, ešte sa po

konáme, kto koho má zjesť.” Nuž líštička
sestrička priviedla ho do lesa k hlbokej
jame a hovorí; „Skoč 1 Keď preskočíš cez

jamu — ty zješ mňa, ale keď nepreskočíš
— ja zjem teba.” Vlk skočil a spadol do

jamy , .. „Tak,” hovorí líštička, „tu si po
sed!” — a sama odišla.

do diery, Bolo to v zime. A uz si sedel

sedel, celú noc presedel, až mu chvost za

mrzol. Pokúšal sa zdvihnúť sa, ale neišlo to.

„Hla koľko rýb sa nahrnulo, ani ich nevy
tiahnem!” myslí si. Pozerá sa, hja, baby

pre vodu idú a kričia, uvidevši vlka; „Vlk,

vlk, bite ho! bite ho!” Pribehly a začal y

vlka drať, jedna vidlou, druhá vedrom, čo

ktorá uchytila. Vlk sa hádzal, hádzal, od

trhol si chvost a dal sa bežať, ani sa neobze

rajúc. „Nuž dobre, dobre,” myslí si, „ale ti

ja zaplatím, kmotrička!”
Avšak líštička-sestrička pojedši rýb. chce

la zkúsiť, či by sa jej nepodarilo ešte niečo

ulapiť: zašla do chalupy, kde báby piekli
lievance, ale spadla po hlave do dieže s ce

stom, zmazala sa a už beží preč. A vlk už

tu kričí na ňu: „Či ty tak učíš? Veď mňa
skoro ubili.” „Ach, kmotríčku,” hovorí
líštička-sestrička, „tebe len krv tečie, ale
mne modzgy — mňa horšie vybili jako
teba, veď už len nasilu sa motám.” „To je
pravda,” vraví vlk, „kde že by si, kmotrička,

Ide, nesie polienko v labočkách a prosí
mužíčka, aby ju vzal do izby; „Pusť líštičku
sestričku prenocovať!” — „U nás i bez teba
tesno.” — „Ja vás neutisknem: sama si

ľahnem na lávku, chvostík pod lávku, po
lienko pod piecku.” I pustili ju. Ona si ľahla
na lávku, chvostík pod lávku, polienko pod
piecku. Časne z rána líštička vstala, spálila
svoje polienko a potom sa pýtala; „A kde



robiť — dal jej za morečku oviečku ia líštič
ka dala ju do mecha i spieva si:

je moje polienko? Ja by som zaň ani h ušku
nevzala.” Mužík — čo mal robiť — dal jej
za polienko husičku: vzala líštička husičku,
ide a spieva si;

Išla líštička-sestrička po chodníčku,
mala polienko; dostala zaň husičku,
za husičku morečku,Išla líštička-sestrička po chodníčku,

mala polienko- dostala zaň husičku. za morečku oviečku.

Klop, klop, klop! — dobíja sa do chaty
ku štvrtému mužíkovi. „Kto tam?” „Ja,
líštička-sestrička, pustite ma prenocovať.”
— „U nás i bez teba tesno.” — „Ja vás
neutisknem; sama ľahnem na lávku, chvostík

pod lávku a miešok pod piecku.” I vpustili
ju. Ona si ľahla na lávku, chvostík pod
lávku a miešok pod piecku. Mužík poti
chučky vypustil z mieška oviečku a vopchal
tam psa. Ráno vybrala sa líštička-sestrička
na cestu, vzala miešok, ide a hovorí:
„Oviečka zaspievaj mi!” a pes zabrechal.
Líštička- sa zľakla, odhodila mech so psom
— a uteká preč.

Klop, klop, klop! — dobíja sa k druhému
mužíkovi do chaty. „Kto tam?” „Ja líštička
sestrička, pustite ma prenocovať.” — „U
nás i bez teba tesno.” „Ja vás neutishnem,
sama si ľahnem na lávku, chvostík pod láv
ku, husičku pod piecku.” I pustili ju. Ľahla
si na lávku, chvostík pod lávku, husičku pod
piecku. Časne z rána vyskočila, chytila hu

sičku, odrala ju, zedla a vraví: „Kde je
moja husička? Ja by som ju ani za morku
nedala.” Mužík .— čo mal robiť — dal jej
za husičku morku i vzala líštička morku,
ide a spieva si:

Išla líštička-sestrička po chodníčku,
mala polienko: dostala zaň husičku,
a za husičku peknú morečku.

Klop, klop, klop! — dobíja sa k tretiemu
mužíkovi do chaty. „Kto tam?” „Ja, líštička
sestrička, pustite ma prenocovať. „Q nás
i bez teba tesno.” „Ja vás neutisknem: sama
ľahnem na lávku, chvostík pod lávku, mor
ku pod piecku.” jSkoro ráno líštička vysko
čila, uchytila morku, odrala ju, zedla a ho
vorí: „Kde je moja morečka? Ja by som ju
ani za oviečku nedala.” Mužík — čo mal

(Vierenke K., žiačke 11. tr. L st. lud. šk. v Bratislave.)

ným blýskavým okom stále pozerala —Naša milá Yierenka!
Už dávno sme sa Ti chceli poďakovať, ale

báli sme sa. Dnes sme si predsa dodali od

vahy a tak nás tu máš na obrázku. — Nie
sme všetci! Ostatní sa zľakli, keď pán uči
teľ staval pred okno tú čiernu truhličku na
podstavci, ktorá sa na nás tak čudne jed-

Ale my sa nebojíme. Vieme, že byt nám
nedala ublížiť, keď máš tak dobre srdiečko
a štedré rúčky, ktoré nám zachránily život

pred lanskou krutou zimou. Mnoho našich
operených kamarátov vtedy zahynulo prí
šerným hladom. Ani nevieš, ako sme sa

Z ruštiny preložil Ps.
Ilustroval J. P.

Dopis vrabčebov.



tomu tešili, keď sme našli každičký deň za
oknom vašej triedy nasypané zrniečka —
zlatú pšeničku, ktorú si nám denne do školy
nosila. To boly pre nás hody! Vynahradíme

z Afriky, povieme im, aby vám pekne za

spievali. Milúška K., ktorý nám letos tiež

niekedy nosí pšeničku, pozdravujeme. Buďte
všetci zdrávi a učte sa pilne, aby z vás mal

Ti to i tým všetkým žiackom, ktorí nám za

okno sypali odrobinky. Budeme na jar
i v lete pilne obierať húsenice na stromoch,

aby ste mali chutné jablčká. A až sa k nám
navrátia naši kamaráti z letného bytu

radosť Tatíček Masaryk! Až budete oslavo
vať jeho 80. narodeniny, zaneseme mu vaše
prianičká a vaše pozdravy!

Na zdar!
Vaši vdační vrabci.

Z DOMOVA A CUDZINY
Poslanecká snemovňa schválila 21.

februára slávnostne vo zvlášť k tomu svo-
Edison, svetochýrny americký vynálezca,

oslávil letos 10. februára 83 ročné narode-
niny. Myslíte, že už odpočíva po celoživot
nej práci? Mýlili by ste sa! Prehlásil, že

lanej schôdzi zákon, ktorý znie:

,,T. G. Masaryk sa zaslúžil o štát.”
Tým má byť v predvečer oslavy osem

desiatych narodenín nášho prezidenta oká
zalé prejavené všeobecné uznanie a úcta,
ktorú všetci občania majú k jeho osobe.

Tento zvyk- prejavovať zákonom vďač
nosť a uznanie občianstva zaslúžilým vod
com- ujal sa v dobe francúzskej revolúcie.
Francia tak prejavila Clemenceauovi (kle-

neprestane, kým nevynalezne spôsob, ako
vyrábať umelú gumu. To by znamenalo pre
Ameriku nesmierny zisk, pretože doteraz
musí gumu kupovať z cudzích štátov. —
Guma sa dosiaľ dobývala zo stromov, zva
ných gumovníky, rastúcich v Austrálii.
Guma je zatvrdlá šťava, vytiekajúca z na
ríznutej kôry, ktorá sa ďalej zpracováva.

mánsóovi) zvanému „otec víťazstva”, a
gener. Fochovi (fošovi), ktorý v svetovej
válke donútil Nemcov ku kapitulácii (vzda
niu sa odporu).

m

m
Sven Hedin, známy švédsky cestovateľ a

badateľ, dovŕšil v týchto dňoch 65 rokov.
Napísal pútavé diela o krajoch strednej

Ázie.



Americký polárny letec Wilkins, ktorý ví, turistike, športu, veľmi zaujímavé zprá-
na výprave do arktických končín bol dlhšiu
dobu nezvestný, bol nalezený a vracá sa na
nórskej rybárskej lodi zpäť.

vy z prírody, z historického kalendáre. Náj
dete v nich „Hlavolamy” a v nich vyzkú
šate svoju bystrosť v hádankách, presmy
kovačkách, doplňovačkách a i. Pre obvese
lenie nájdete v nich žarty. V zprávach či
tateľov dohovoríte sa s čtenáxmi z celej
republiky. V lútkarskom kútiku prečítate si
dačo od Gašpárka. V besiedke nájdete
dobrodružný román „Meď nebo zlato?”

6
Parník Eleanor Bolling odjel z Nového

Zélandu na pomoc Byrdovej výprave, ktorá
je ohrozená uzavrením ľadom po celý rok.

Vrelo Vám odporúčame tieto prvé Vaše
noviny pre mládež, na ktoré môžete byť
ozaj pysm pre ich bohatý a zaujímavý ob
sah. Predplatné na 10 čísel 3 Kč, cena čísla
30 h. Objednajte v Štátnom nakladateľstve
Praha II., Ostrovní 24.

A
'ťStSr

Mladý svet — tak volajú sa noviny pre
mládež. Vychodia vždy v utorok. Prinášajú
zprávy z vlasti i z cudzích zemí, o tech
nických vynálezoch a hviezdarstve, o zdra-

Fašiangy. Posledné dva dni pred popoľnou
škaredou stredou (letos 3. a 4. marca) volajú
sa fašiangy. Chlapci-žartovníci sa vtedy pre
stroja. Za nimi ide jeden s ražňom, druhý
s cedidlom, iný s košom a ostatní, komu ako
sa ľúbi; hudba uprostred alebo za nimi. Cho

dia po dedine z dom do domu. V každom
si zatancujú s gazdinou alebo dcérou. Chlapci
vyskakujú veľmi vysoko, aby vraj gazdom
tak vysoko narástlo konopie. Gazdiná ich

obdaruje rezňom slaniny alebo údeniny,
orechmi, jablky, bryndzou, vajcami a múkou.

Za dary sa poďakujú: „Pán Bôh zaplať a

viac naklaď5
’, alebo „Nech vám Pán Bôh na

rok na piaď hrubú slaninu požehná”.
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