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Zábavno-poučný časopis, orgán spolkov Živeny a Lipy.

Od Slovenskej Ligy.
Bratia a sestry! by sa ich našlo 250. To samé je v Galante,
Slovenská Liga na poslednom svojom v Dunajskej Strede, kde slov. deti chodia

sjazde medzi inými národnými úlohami vy- do maď. škôl, slovenskí kolonisti nemajú
týčila si aj vznešený cieľ starať sa o men- slovenských škôl. Iste bude to tak aj v iných
šinové školstvo. Týmto program Slovenskej pohraničných župách.
Ligy: naprávať to, čo na Slovensku pokazil Na takéto smutné pomery sa Slovenská
stáletý maďarský režim, bol rozšírený o Liga nemôže netečne dívať. Slov. Liga chce
veľmi dôležitý bod. sa postarať, aby slovenské dieťa zachované

Zdalo by sa, že „Liga“ berie na seba bolo slovenskému národu, chce umožniť,
zbytočnú úlohu, keďže starať sa o slovenské aby každé slovenské dieťa dostalo slovenskú
školstvo je úlohou a povinnosťou štátu, vlasteneckú výchovu. Je to úloha ťažká, lebo
Iste, a štát túto povinnosť aj plní. Práca táto na miešaných krajoch sú Slováci roztrúsení,
je však taká veľká, taká rozsiahla, že štát pre a v niektorej miešanej alebo maďarskej obci
nedostatok materiálny a pre nedostatok od- nájde sa len 5 —6 slovenských detí. Ani týmto
borných, pomery znajúcich a vlastenecky nesmieme dať zahynúť. Čo zdolala Amer.

smýšľajúcich ľudí nemôže svojej úlohe Slovenská Liga, čo dokázala Matica Školská,
zadosť urobiť v takej miere, ako si to Slo- to zdolá i naša Liga, to dokážeme i my.
vensko a Slováci zasluhujú. Slovenská Liga K uskutočňovaniu tejto úlohy sú potrebné
chce štátu podať pomocnú ruku. Ona, svojimi peniaze. Tieto musíme složit my Slováci, ako
členmi rozvetvená po celom Slovensku, vidí dobľovoťnú národmi daň. Na nás záleží, aby
každú krivdu, každé bezprávie, ktoré sa Slovensko bolo slovenskejším, v našom
deje slovenskému dieťaťu. Ona vidí tú pod- záujme je, aby sme ho pre našich potomkov
zemnú prácu odnárodňovania slovenského urobili takým. Slovensko slovenskejším bude
dieťaťa na menšinových krajoch, ktorej štát z našich obetí.
nevidí, alebo ak aj vidí, nemôže tak rýchle Obeť žiadame od každého Slováka, od

pomôcť, ako to záujem Slovenska vyžaduje, každej Slovenky. Ako bez boja niet slávy
Či môžeme trpieť, aby na pr. v Bratislave príčiny, tak jej niet ani bez obeti. Ako naši

tisíce slovenských detí v maďarských a ne- zámorskí bratia vedeli obetovať státisíce do

meckých školách bolo odnárodňované? V lárov na ósvobodenie národa, tak musíme
Bratislave pre 40 tisíc Slovákov sú len 3 vedieť žertvovať značné sumy aj my na
školy s 1200 žiakmi. Kde sú ostatné? V upevnenie našej svobody a na to, aby sme
Komárňanskej a Bratislavskej župe sú čisto- Slovensko urobili tým, čím ho všetci v svätom
slovenské obce, v ktorých sa ešte vždy zápale chceme mať.
vyučuje maďarsky. V poloslovenských a po- Na úspešné začatie našej práce chceme
maďarčených obciach niet slovenských škôl. sosbierať milión korún a tento milión korún

Senec nemá svojej školskej budovy pre musia byť slovenské peniaze,
slovenské deti. V cudzej škole učí sa v Od tých, ktorí trpia núdzu, nežiadame,
tomto maďarskom meste 120 detí, kdežto Žiadame od tých, ktorí s ňou nezápasia, a



tých, ktorých sa ono dotkne, uverejnené
budú so sumami v časopisoch.

Posielajte svoju dobrovoľnú národnú daň
na adresu pokladníka Slovenskej Ligy, na
dr. Igora Beniača, v Bratislave.

od tých žiadame jednodennú mzdu alebo
jednodenný plat, slovom jednodenný prie
merný príjem.

Nech ho složia banky, priemyselné podniky,
družstvá, spoločnosti, úradníci, roľníci, ná
denníci. Nech ho složia tí, ktorí dostali li
cencie na krčmy a trafiky, na továrne rumu
a likérov. Nech ho složia nové kinemato
grafy, odložiac príjem jedného predstavenia
na ciele Slovenskej Ligy. Nech ho složia
tu menovaní i nemenovaní a nech nikto
nechce sa zpod tejto národnej povinnosti
vymknúť.

Bratislava, dna 20. februára 1922.

Ústredná správa Slovenskej Ligy: Dr.
Method Bella, predseda; Ignác Gessay, dr.
FerdišJuriga, dr. Milan Ivanka, PavelKokeš,
Ferd. Mačenka, podpredsedovia; KornelOa
špierik, tajomník; dr.Igor Beniač, pokladník;

major Jozef Országh, účtovník.
Dr. Alojz Kolísek, predseda Školského od
boru; Daniel Bučenec, tajomník Škôl. odboru ;

Karol Tresky, člen Škôl. odboru.

Ukážme pri tejto príležitosti, že vieme na
národné ciele obetovať. Naše vyzvanie nech
dotkne sa každého Slováka a Slovenky. Mená

Len iný dať jej kolorit
toť, z kroja: ručník, obojka tiež snehobeľ
a nežný vzorec čipky s rukávca —

a obraz hotový — môž’ zvelebiť by majstra
za štedrú ruku, nebyť toho skutku,
že na druhej zas ubral strane veľa —

bo pri tej kráse nohu chromú zcela
má Betka biedna... Šťastnejšia oč sestra!
(Hoc povážiť si nevie toho daru,
nie, pochábeľ ten s mysľou márnivou,
čo vo vír žitia letí strelou ohnivou ...)
Lež preto Betka nikdy smútku

Pod
horou svrčín, vŕšku na úpätí,

do kola sadom starým obohnatý,
ku bútľavému orechu
— jak dovedna by chcel s ním srásť —

sa domček túli, ako päsť
— tak drobný čajsi — tobôž starý,
bo zelenastú na strechu
(to od machu, jak v kôpkach kiaže
sa dážďmi pranom po šindole
sťa zapchať chcel by mnohé škáry)
čas napísal už svoje vráže.

sa neoddaľa, onú božiu káru
spokojne znáša; hútajúc tak o žití,
vie dobre: ono krásy trime,

Dnu v domku, tmavej vo svetlici
(v nej lampka svätojánskou muškou
priam bliešti drobnou) popri stole,
sťa v kvetnom kole zcela odlišné
dva kvety: dievčat mladých dvoje.
Z nich staršia, Betka (ľalje biele v líci),
je vyšívačkou; sama tak sa živí
i matku chorú na piaty už rok,
čo otec umrel. Ihlou tvorí divy
na čepce neviest, pre tie zrábä kroje.
A sestra, Kata — (sťaby od višne
broň v líca brala) tá priam prvý
rok služby odbudla si včera, slečnou
sa vrátila však z mesta: na obrvy
čajs’ zatočené vlasy v kučerách

lež nie každému rovnak udelí
z nich — skorej pridá blenu .. .

Pri šití
však — zato zasníva si ako iné
— i šťastnou im sa cíti podobne —
niť snov keď spriada blahých o šťastí
na fantázii vonnej kúdeli ...

Dnes tiež tak snov tých sladkých v oblasti
im na krielcach jak — myseľ liece vtákom.
Vše v lampku šibne rozžiareným zrakom,
kým v pilnej ruke mihoce sa ihla ...
Včuľ zas od šitia v lampku oko zdvihla
a: „Sestra moja“ — vzdychla túžobne
(tu složiac ihlu, v lono čipky svila)
— „mne sa ti v noci prisnilo,

a zachytené čiernou stužkou,
i svojské odhodila háby
(tak za krátko sa znala spotvoriť)

že pre seba som to ten čepiec šila —
a svadba bola, ozaj, svadba vskutku,
som mala takú peknú zásteru,
jak pre KÍčku som o Vianociach spichla —

a veniec — vieš, no, krásny — hej veru,
i ženích pierko také, z prútku
toť, rozmajrínu, och ...“ 1 vzdychla

a miesto kroja panských šiat smes pestrá
(však išiel na ne celý zárobok)
sa pýši na nej honosivou strakou,
nuž veľa namýšľa si, že je driečnou.
A veru nie je ozaj krásou dákou,
už pravá kráska vskutku: Betka, sestra —

v tej črtách nežných ruže bielej pel
jak nadýchnutý, — sťa len Madonna by,
jak sňal ju maliar práve s podstavca ...

zas’. A v to sestra nemilo:
„Var’ veríš vo sny? Haha — ešte riekni,
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Sestry s
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a tuha, neha znov’ zas vo zraku,
dlaň k horúcemu pritkla lícu:
— „Ach, tančili sme, až mi kasanicu
bral vietor, tuto hľa“ — i rukou šibla
kol ... — „A s tvojou nohou chromou,
s tou tančilo sa! Haha — To by tak
si obzrieť chcela ... ako vták

bol mladoženích aspoň tiež tak pekný,
jak oné rúcho ? Haha..A hneď zpred zrkalca
skok! k sestre: „Povedz radš’, či svedčia mi
toť, tieto šaty? V tých by zajtra chcela
pred novú paniu“ — mihla očami,
zas’ stuhu vinúc čiernu kolo palca,
tú do vlasov si. „Nože povedz“ — kmasla,
„či zapáčim sa?“ — „Šašo!“ — zostra sekne
jej vyšívačka (neha túhy zhasla
v to v očiach — i zas nitku do uška
toť, ihly vvlieka) — „Zaraz — panej šatami!
Ak budeš pilnou, ako v práci včela,
tak iste, — ale takto... Veď si Ty len slúžka!
Tak nadúvať sa veru nie je pekne

o jednej var’ si, dievča, skackala,
čo? Hujska na ľade — no, bodajže ťa, ach,
to vám bol tanec — do sto hromov —“
sa schachotala.

Tma v to bezmála
jak udrela by, zhasla lampka, víchor brnkou
by chladom v chyžu, čosi zmrelo dnuká,
tak vyšívačka mladá cítila — i srnkou
do srdca strelou trafenou sa shýbla
nad šitie — čo steh, to nové pichnutie
do rany nescelenej, až i stuhla ruka
a oči primrely jej na barlách
u stola oprených i priľnuly k nim nehnute...

i dosť ti hanba — hanba svojský šat
tak zapovrhnúť hlúpe pre šmanty.“
„Chach! Tos’ už riekla dnes mi tisíckrát!“
sa zvrtla slečna-slúžka durdivo,
zpät zas si stanúc drobné pred zrkalko.
A v zápäť, dupnúc nohou od šanty;
— „A vyzvŕtal ťa ten tvoj milý Paľko?
bo že to on bol, trúfam isto zcela —

ten páči sa ti“ — drmla dráždivo,
— „no, však hej?“ skríkla. Betka zružovela Mať zaochkala pritom na posteli.

(Pokračovanie.)
— Tertium non datur! Proti logike ne

bojujte. Tak prečo ste zlí proti mne?
\ /yhľadal preto Máňu a tváril sa ani keby
V nevedel o ničom. Stretol ju, keď išla
s večernej hodiny domov. Prihovoril sa jej.

— Ruky bozkávam. Dovolíte, aby som
vás odprevadil?

— Ako chcete, — odvrkla mu cez chrbát
a nepodala mu ruky.

— To má svoju príčinu, — odpovedala
Máňa už trochu neurčitejším tónom.

— Darmo zapierate a tajíte. Ja viem, že
sú vo veci len klebety. Na moju dušu, ale
ak chytím rozširovateľa tých klebiet, tak ho
sfliaskam tam, kde ho dolapím! Kto to bol?
— Červený vrečnil. sa do umelého ohňa a
tvár mu dostala bojovnú črtu. Isté, že keby
sa mu v tej chvíli dostal niekto do rúk,
bol by z neho kaše narobil.

— Však sú to ohovárania? — doložil
potom, jemne.

— Pôjdem s vami, čo ste aj akýsi ne
milí. Čo sa vám stalo, že ste mrzutí?

— To vy máte vedieť. Čo sa tvárite tak,
ako keby ste sa dnes boli narodili? Čo ma
znepokojujete? Choďte si po vlastnej ceste,
— vyhŕklo z Mani ako z gejzíru.

A tu začal Červený uskutočňovať svoj
plán. Vážne vykladal hnevajúcej sa Máni: — Áno, — odpovedala neiste Máňa po

dlhšom rozvažovaní.— Ja podľa vašich slov vysvetlil som si
príčinu vášho hnevu nasledovne: Vy pravde
podobne moje niektoré nezávažné slovo
alebo skutok vysvetlili ste si chybne. Na
to sa totiž perfektne pamätám, že som nič
neprístojného v posledné časy nevykonal a
nepovedal. Ak. by tento môj predpoklad
nebol správny, tak ostáva ešte jeden, a to,
že ma niektorý môj nepriateľ očiernil pred
vami lživými rečami. Ktorý je teda správny
z týchto dvoch predpokladov?

— Ani jeden, — znela Mánina odpoveď.
Červený pripravil sa na zápornú odpo

veď a so sebapovedomým hlasom odpo
vedal :

— Tak vidíte, a pre klebety môžte ma
trápiť. Prečo ste nie oproti mne úprimní a

nepoviete mi zrovná do očú, keď máte niečo
oproti mne. Ako ľahko by sa vyhladily vše
tky nedorozumenia.

Došli do *
*

* sadov. Medzi rozhovorom
zabudli na večeru. Pomaly zotmelo sa. Sadli
na stoličky po'd tmavý orgován. Tu v poe
tickom krúžku hviezdnatej oblohy, šumiacej
zeleni Červený vyrukoval ešte s najväčším
svojím tromfom:

— Ja viem, čo vám hovorili. Nafúkal nie
kto naše spoločné vychádzky s Jarkou, ktoré
sú len čisto vedecké, a podával ich akiste
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Denník a novela Miša Bradáča.
Ervín Hotéczy:



tak, ako keby sa medzi nami niečo dialo. - To neverím. Ste príliš vážni, aby ste
Ten zlomyseľník si namýšľal, sprosté, že niečo nesmyselného vykonali. Čo to má
sadne niekto na lep jeho blbým vymysle- byť?
ninám. Povedzte však, Máňa, prečo ste boli — Také niečo, čo odsudzujem u Máni
zlí? — poslednú vetu použil Červený len i Slávky, a to je v tom najhroznejšie. Do

preto, aby vylákal z Máni priznanie a aby siaľ robila som im výčitky, a teraz chcem
sa potešil v jej odpovedi. to isté vykonať, čo ony, ba ešte aj horšie,

— Nespytujte sa ma, prosím vás. Ja som lebo budem konať proti presvedčeniu, —

bola zlá. Divím sa, že máte toľko trpezli- hovorila jarka stále smutne, zamyslene, svo
vosti so mnou. Nespytujte sa, — opakovala jím jemným spôsobom.
a hladila tvár Červenému. Máňa nezbadala, — Aký to bude hriech, ktorý mienite
že odopretím odpovedi Červený predsa do- spáchať? — spytoval sa ďalej Červený, —

stal odpoveď, Máňa veľký nemôže byť,
na Jarku a to Kbo ° Máni a Slávke

mu lichotilo. nemôžete povedať, že
Ale nebudete by niečo veľmi zlého

viac zlí. sľúbite? bnly vykonaly. A kde
Kývla

nie, a on vzal jej tvár s kým? lebo že vo
do rúk, bozkával
oči, hrdlo a potom osoba, o tom som
dlho,dlho ústa. A po- presvedčený,
tom spomínali prvé — Nelámte si nad
pekné dni svojej lásky tým hlavy. Ja som už
a nezbadali ešte vte- aj lak primoc pove
dy, že keď v láske za- . JjT?v:

'. v dala.
číname spomínať mi- HHHS ~ Musím všetko
milosť, láska je už v tej - zvedieť, odpovedajte,
chvíli na ceste k od- í O forme „hrie
chodu, alebo moc ráz chu“ som sa ešte nc
aj v čertoch. \ '$$$![ rozhodla. Ukáže čas,

Po tomto vysvetľo- \ / čo robiť a kde. Nie
vaní s Máňou, pri pr- ShbH kde v parku, povedz
yom stretnutí Jarky a % ; nie. A kto? To ešte
Červeného odznel na- j.„, %. neviem, ešte ho ani
sledovný rozhovor: Bh|BÉ|3iw_ h. Km nepoznám. Voľa

— Nemôžme viac m? kto sa mi pletie teraz
spolu chodiť, ani spo- popod nohy, u potre
li! sa učiť. Napozajtre bim ho za potrebný
mám už rigorozum, mi schodík.
vy tiež. Ja ďakujem ... T . . - Červený zastal v
vám za vaše ustáva- Mis s Elmor správkyňa americkej VWKV chôdzi. Pochopil zra

x T , ., v Cesko-SlovensKU. , ,
1 ... . .nie. Nehnevajte sa, ze zu Jarku. Chytil je]

ste sa so mnou toľko ruku a povedal:
trápili. Musíme sa rozísť, — hovorila Jarka — Jarka, ja vás už rozumiem. Poviem
so smutnými veľkými očami. vám, čo myslím, a jestli je to správné,

— To je nemožnosť.. Nato nepristávam. sľúbte mi, že mi to dotvrdíte.
— Musí sa tak stať. — Dobre.
— Na nijaký spôsob. Prečo vám to prišlo — Teda: Vás mýlia klebety o nás dvoch,

na um? Udajte aspoň príčinu. Ja som sa Vy viete sami najlepšie, že medzi nami ne
ešte nespamätal. Nerozumiem vás. bolo nič takého, čo by mohlo dať podnet

— Príčiny nezviete nikdy. k rečiam. To musíte uznať, .že korektnejšie,
— Tu šarapatí voľáka tretia osoba. Kto je to? ako ja, nemohol sa nikto chovať. Vy mali
— Nepoviem.

*

by ste preto fumigovať reči, ktoré sa ho
— Prezraďte mi aspoň niečo, aby som voria. Nehodno sa nimi zaoberať, lebo by

trochu jasne videl. ste sa zavláčili. Toto by bola jedna príčina,
— Nepotrebujete toho. Ja, ako vždy, chcem ktorá vás znepokojuje. Ale vám leží ešte

len vaše a svoje dobro. Upokojte sa tým. niečo iného na srdci. Vy ste hrdí a preto
Ja možno vykonám nejakú hlúposť, o kto- nechcete do toho svetla vstúpiť, ktoré by
rej viem, že mi neprospeje, ale vykonám to. ukazovalo, že ste ma vy odlúdili Máni,



preto máte v pláne vykonať niečo takého, cítila v hlave a hrudi. Jednako celá jej
čo sa prieči vašej duši. Chcete si nájsť čím bytnosť žiarila sviežosťou, ako prebúdzajúca
skôr flirt, aby ste mohli ním argumen- sa príroda pri bozku zlatého slnka,
tovať svoju nevinu. To je nie správne. Vy, Sedeli blízko seba a shovárali sa ticho,
keď cítite sa byť nevinnou, nesmiete sa báť jemne. Nie o láske, ale o vlastnom vnú
ničoho a máte smele pozerať každému do tornom živote.
očú. Jestli vykonáte svoj plán, presvedčíte ešte Na stole boly snímky. Červený hovoriac
aj mňa, ktorý som najlepšie informovaný o ce- prehrabúval sa medzi nimi a tak našiel tam
lej veci, že ste vinní. Rozumel som vás? aj Jarkinu podobizeň. Vybral ju a schoval.

— Áno. Jarka protestovala proti tomu.
— Teda sa nerozídeme a nebudete konať — Nedostanete jej. Negalantné by bolo,

proti sebe? keby som ukradený obrázok vrátil, — uchýlil
— Ba áno, — odpovedala Jarka. Odpo- sa Červený k svojim sofizmom.

veď zdala sa Červenému taká, ako pokra- — Neurazím sa, keď mi ho vrátite. Osta
čovanie toho sedliaka, tne, musím ho mať.
ktorému rečnil kedysi — Ja viem, Jarka,

nosti a spravodlivosti, ale ja túto vašu vlast
sedliak počúval n á- nosť prevyšujem aspoň

hožne, chválil jeho ako vrch kopec,
krásné a keď sa Dajte ohrá
potom -- zok, skoro
vrátil, sedliak sobral plačom,
s panskej kopy chlp , Nie, - - odpove

vyhodil ho na dal Červený veľmi roz
svoj voz. y, hodne. Jarka sadla si

Pri nasledovnom sí- na stoličku konča po
dení sa spoločnosti u HHBoKTy. • JBhHbÍI stele a hlavu položila
Jedľovských zabávali ' WmHHmB na ruky, umiest
sa veľmi veselo. Jarka •• nené na operadle. Čer
bola tiež prítomná vený sadol na kraj po
bola dobre naladená. i. stele, vzal Jarkine ruky
Červený počas zábavy do svojich, hladil jej ich.

z Jarkinej ky- Pohladkal svoju
bozkával

privoliť. Vytrhla mu ju konce prstov, zápästie,
z ruky, ale Červený ne- V Jarkinom oku zja
pristal bez slova na vila sa slza, ako na
ztratu ruže. Chytil Jarku sviežej ruži rosa včas
do náručia a usiloval ného rána.
si zpät vydobiť svoju Jej ústa, červené sťa
korisť. Nešlo to ľahko. Pani Mária Záhorov^-Nemcová.predsedníčka poľný klinec, sladké
. , , , i , , cesko-slovenskei YWKY. 1

-±
Jarka bola obratna a a vonné ako agatovy
pomerne mocná. Pri kvet, skrívily sa plačom.
objatí Červeného ztratila v prvej chvíli všetku Hlas triasol sa jej pohnutím a znel tupo,
silu. Príjemný mráz prešiel jej telom, ale ako ďaleká roztrasená ozvena.
skoro sa sosbierala a bránila si ružu, pri- Prosila opäť svoju snímku.
čom metala sa y náručí Červeného. Obrá- Červený neodpovedal. Zaryl si tvár do
nila svoj kvet. Červený vidiac, že na tento jej vlasov a ssajúc do seba ich vôňu, po
spôsob tu nič nevyhrá, šeptal Jarke do ucha; ľúbil ich. Tak ostali potom ticho, ruka

— Zajtra prídem k vám popoludní. Máňa v ruke, hlava o hlavu opretá, smutne a
a Sláva budú na hodine. Budete doma? predsa šťastne. Jarke padaly slzy z očú a

— Budem. Príďte, — ševelila lahodne jednako bola blažená. Cítila oddanosť a
ako zbožie pri slabom vetre, hnaná sladkou lásku, neskonalú lásku k Červenému, A on
predtuchou. Rozohnilo ju objatie a vtedy videl jej lásku, ale necítil jej tak, ako ona.
bola by už pristala na všetko. Rád mal Jarku, zaľúbený však nebol do nej.

A čakala v ushovorenú hodinu Červe- Jarka vstala. Červený volal ju do obloka,
ného vyobliekaná, navoňavená a nesvoja. aby odtiaľ pozerajúc na hrmot ulice, vyroz-
Nepokoj ju opanoval, ktorý po príchode prával sa s ňou. Ona nechcela ta isť. Tú-
Červeného roztrácal sa v napiatie, ktoré žila po objatí, po bozku, po šťastnom plači



na prsiach Červeného. Všetka jej íúha ostala a hlas zmenil sa v neprirodzene trasľavý,
márna, neukojená. Červený ju len pritiahol
ku sebe, ale neopovážil sa'bozkať jej. Mýlil
ho pomer s Máňou, ktorého každý obrat
Jarka poznala a za ktorý ona nežistne a
sebaobetave pracovala. Tlačil ho a sužoval.
On počal Jarku ľúbiť zapálený jej láskou,
ale Máňu nemohol striasť so seba. Nena
chádzal východu. Držala ho za statočnosť.
Chcel ostať korektným, hoci ho to bolelo
a stálo namáhanie. Držal Jarku v ramenách,
prehovárajúc tešil ju. V tom rozletely sa
na izbe dvere a v nich zjavila* sa Slávka.
Párik rozlietol ša placho. Jarka vyhla sa
oblokom, zakrývajúc rukami zaslzené oči.
Červený podišiel oproti Slávke a vysvetľo
val jej:

keď po krátkej pomlčke prehovoril;
— je to možné, jarka? Všetko iné, ale

toho nečakal som od vás, to je prituhý,
ostrý náraz pre mňa.

— Vy ste ma prinútili povedať tie slová.
Podobizeň svoju musím mať, čo na aký
spôsob, — hovorila skôr len ako pre seba
Jarka, klopiac oči k zemi.

— Budete ju mať. Sľúbil som, stane sa.
Ale dovoľte, aby som ju nemusel osobne
prinášať. Predo mnou zavreli ste navždy
svoje dvere. Pošlem ju ešte dnes poštou.

— Dobre, — šepla Jarka a podávala na
rozlúčku ruku. On ju chytil a dlho stískal.

— Nehnevajte sa na mňa, muselo sa tak
stať. S Bohom, — povedala ešte Jarka, viac
však nemohlo vyjsť z nej. Bôľ stískal jej
mladú hruď, v hrdle škriabal ju plač a
v očiach zjavily sa slzy. Vymanila krotko
svoju ruku z rúk Červeného a utekala
k schodišťu pomútená a vysilená duševným
bojom. Rozlúčila sa s Červeným, ktorého
ľúbila náruživé, navždy, sebaobetave a hrdo.

Červený stisol bezslovne ruku Jarkinu a
potom letel odtiaľ bez vedomia smeiu, ako
náruživosť. Hlavu mal plnú skomolených
myšlienok. Hučala mu. A on letel len ďalej.
Už dávno zanechal mesto, stúpa už po
strmej úžľabine v chotári. Zeleň vonia, ško
vránky švitoria. Síde až do doliny, ktorá sa
nadol šíri. Prostriedkom tej hadí sa neria
dená poľná cesta. Zvariaky, ktoré odraly
kolesá ťažkých vozov, trčia kde-tu z cesty,
okolo nich piesok. Ľahne si na kraj cesty
do pažiti neďaleko nízkeho, dozrievajúceho
zeleno-žltého jačmeňa, ktorý kloní hlboko
svoje hlavy pod ťarchou plných klasov. Je
ticho. V diaľke stojí skupina stromov tak
nehybne,-ako keby ich koruna nie z ľah
kého lístia, ale z tvrdej, tmavozelenej masy
bola. Na nebi mäkké biele oblaky objímajú
sa a rozchádzajú. Slabý vetrík zaveje a blízky
jačmeň zavznie, ako keby ocele trely sa
jedna o druhú. Zatíchne aj tento hlas. Úplné
ticho. Ba predsa nie. Príroda hučí a šumí
tichá harmónia, ako keď priložíš ucho ku
telegrafickému Stĺpu. Ozve sa aj osamelý
cvrček, a keď zatíchne, odpovedá mu v diaľke
na lúke celá hať svojou nepríjemnou hudbou.

Teplo je. Od slnca Červený omdlieva,
oslabne. Hlava mu ťažie, ustatý je telesne
i duševne. Pot vystúpi mu vo veľkých kru
pajach na čelo; zaspáva. Povedomie sa ešte
spiera, ale potom sa poddá. Ťažký sen zavre
mu oči...

— Jarka nechce mi dať svojej podobizne.
Prehovorte ju, prosím vás. — No Slávina
intervencia ostala tiež bezvýsledná. Jarka
zotrvávala na. tom, že jestli nedostane svo
jej podobizne nazad, viac sa nebude s Čer
veným shovárať. S tým sa aj rozišli. Čer
vený vzal snímku so sebou a Jarka odvr
kovala na dohováranie Slávkino.

Na druhý deň Jarka pojala Červeného na
prechádzku a prvá jej veta bola po svitaní,
aby jej vráti! snímku. Okolo tejto vety krútil
sa potom ich rozhovor cez celú prechádzku.

Vrátili sa domov. Jarka zastala pred bra
nou a zanechajúc žartovný tón, hovorila
strašne vážne:

— Rozhodnite sa, alebo mi dáte môj
obraz a ostaneme dobrí priatelia, alebo si
ho zadržte, ale vtedy dávam si slovo, ne
shovárať sa viac s vami.

Červený dostal sa pred alternatívu. V obi
dvoch prípadoch bola jeho hrdosť poko
rená. Hra prešla v boj dvoch svojhlavých
hrdých charakterov. Červený mienil sa do
stať ostrým rezom cez situáciu. Buď, čo aj
padne, ale pokorenie nesmie ostať na jeho
strane.

— Dávam si čestné slovo, že vám snímku
len pod jednou podmienkou vydám, a to
jestli sa priznáte, že sa bojíte, že zneužijem
váš obrázok. Poviete to?

— To nemôžem povedať.
Červený myslel si, že už môže trium

fovať, a preto teraz už svysoka doložil:
— Opakujem svoje slová. Povedzte, že

sa bojíte toho, že zneužijem váš obrázok,
a ja vrátim vám ho ešte dnes.

A Jarka povedala osudné slová. Zachríp
nuto, pomaly, smutne:

— Bojím sa toho.
V Červenom ako keby niečo bolo prasklo.

Duša zhákla sa mu tak, ako červ, keď ho
motyka presekla. Dych stal sa mu trhaným,
drobné krupaje potu vystúpily mu na čelo

Tak skončila sa nerozkvitnutá láska Jarky
Jedľovskej a Červeného. Jarka obetovala
seba, aby Máni zachovala milenca a Čer
vený len vtedy zbadal opravdove, čo ztratil



v Jarke, keď návrat ku nej stal sa nemôž- Pustím ju a držím jej len ruky.
ným. Smieriť sa? Nikdy! Hrdosť týchto — Nemáte ma radi. Priznajte sa, — opa
dvoch nezlomí ani víchor, ani hrom a ani kuje ona.
všetko zdolajúci čas. Chýlim jej rameno a prosím ju, aby mi

Koniec. dovolila zrušiť si slovo. Mlčí. Dolieham opä
tovne na ňu.

Praha, 29. okt. 19... — Dobre, — rozhodne sa Hegeza, —
Včera probovali sme s Hegezou spolu ale viete, čím ste mi potom povinní a čo

začať študovať. Nešlo nám to. Držal som ste mi sľúbili na Karlovom námestí?!
jej ruku a ona upozornila ma na to, čo — Viem.
som jej sľúbil na Karlovom námestí. Odpo- — Sľubujete, že to zadržíte?
vedal som jej, že mi to nemusí pripomínať. — Áno.

Dnes prekvapila ma zasa tým, že mu- — Tak! — Sklonila hlavu, ktorú som ja
sírne sa rozísť. Moja práca, ako sa dalo zodvihol a preplnený hnusom proti Hege
predvídať, zle účinkovala na ňu. Zdalo sa zinej vypočítavosti a tešiac sa z jej zlome
jej, že som priveľmi rafinovaný. nej hrdosti, bozkal som ju letmo, ľahko.

Mňa vôbec nerozsmútily jej reči. Už včera, Ach, ako inakšie chovala sa Táňa pri prvých
keď mi vzala svoju náramnicu (dráždilo ju, bozkoch. Prirodzenejšie a sympatickejšie,
že Skalník a jej bratranec zbadali Hegezin Búrili nás na schodišti. Posielal som mo

šperk na mojej ruke, pri- tajúceho sa chlapa do pekla
čom obidvaja divne pozreli a keď sa už vytratil na ulicu,
na mňa). Náramnicu som bozkal som ešte raz jej sklo
vďačne vrátil, bál som sa. nenú hlavu. Ona objala ma
že ma priveľmi bude via- *'• okolo hrdla a bozkala ma tiež.
zať. Rád by som bol už — Michal, vedzte, že ja
videl Táňu . . . Hegeza bola vas mam veľmi, veľmi rada.
mi ľahostajná, zaujímala ma Viete, čo je vaša povinnosť?

psychológia. Kou- — Frázy, hnusné frázy a
štatoval som i to, že by ma divadelné scény, prebehlo
pokojná, istá láska nudila. mi hlavou, — celkom tak,
Keď som si už istý vo vy- ako v limonádovom románe,
dobytí ľahko prístupnej pev- Bozkal som ju ešte na
nosti ženskej lásky, v tej hrdlo a ona sa umele stría
chvíli stane sa mi ľahostaj- sla. Hnusila sa mi už. Pustil
nou, ba i protivnou. Miss Mabel Turner, americká orga- som ju napochytre. Zbadala,

Predpoludním Hegeza hra- nizátorka mestskej YWKY v Prahe, že je u mňa niečo nie v pó
la úlohu chladnej panenky. . riadku, preto doložila:
Ja nechal som ju zdúvať sa. Následkom — Teraz už pôjdeme! — bolo to suché,
toho popoludní bola ako z medu. Priklo- blbé a nemotorné. Vypadla z naštudovanej
nila si hlavu k mojej, opierala sa o mňa úlohy.
a stískala mi ruku. Po prednáške pochytila — Choď čím prv, — myslel som si —

ju opäť mizerná nálada. Musel som jej a čert nech ťa vezme, — mrmlal som si
„úprimne rozprávať“ o sebe, o „svojej láske“, popod fúzy, keď sa ťažká brána automa
o Táni. A ona plačúc priznávala sa, že ma ticky zavrela za mnou a ja našiel som sa
ľúbi. A predsa chce, aby sme sa rozišli, v sychravom večeri ulice. Tramvaj chrčala
Ja jej kontrujem ku tomu, hoci som ešte ako zomierajúci, ale nevšímal som si jej.
nie pri úplnom víťazstve. Bol som rozjarený. Prvá moja sriadená my-

Odprevadím ju až domov. V bráne podá šlienka bola, že si nemôžem slovo zadržať,
mi ruku. Držím ju dlho a vojdem s ňou Nemôžem si Hegezu vziať za ženu, lebo sa
až na schodište. mi už teraz protiví. Slovo si však nezlo

— Vy ma nemilujete, — hovorí plačlivým mím. Radšej sa zastrelím. Táto myšlienka
hlasom. ma nesmierne upokojila. Mám aspoň prí

— Ba áno. Veľmi, — odpovedám a usi- činu so svetom sa rozlúčiť. Ozaj romantické!
lujem sa vystruhnúť dojatú a oduševnelú V hmle ulice zazrel som svojho dobrého
tvár. priateľa Mrázika. Náhle zazrel som jeho

— Neverím, — odpovedá so sklopenými šibalskú tvár, skrsla vo mne spásonosná
očami. myšlienka.

Chytím jej tvár a tvárim sa, ako keby — Mrázik! Podoberieš sa oklamať ma
som ju chcel bozkať. s mojou láskou? — volal som už zďaleka

— Viete, čo ste sľúbili. Nebozkajte ma! na neho.



Cez noc napadalo neobyčajné množstvo
snehu. Stromy ešte nestriasly svoje lístie a
následkom toho pod ťarchou včasného
ťažkého snehu ztratily nejeden konár, ba
poniektoré ztratily aj svoj život. Zlomily sa
cez peň. Účinkuje to na zle naladeného
človeka nemile a ťažko.

— Ak je pekná, môžem ti poslúžiť, —

rehotal sa svojím plným, chytľavým smie
chom tak, že ja som sa už tiež začal usmie
vať, zabúdajúc svoje trampoty.

— Ty, to bude však tvrdý oriešok, —

upozorňoval som ho.
— Roztlčiem ho, tu máš moju ruku nato!
— Neponáhľaj sa. Rozpoviem ti hneď,

o čo ide, — povedal som mu a žatým usi
loval som sa vytmaviť mu, o čo ide.

Fatálne rýchle musel situáciu pochopiť,
lebo* sa ponúkol, že začne prácu ešte dnes.
Bránil som sa proti tomu, sám neviem,
prečo.

Namyslel som si, že i toto je zlý znak
pre mňa.

Ostal som celý deň doma, aby som do
niekoho nekopol. Čítam Karamazovcov,
práve najrozčuľujúcejšiu čiastku z III. diela.
Celý svet mi je ľahostajný a hoci zo mňa
žiari navon pokoj, nechcem si jednako za
tajiť, že v duši mám nevysvetliteľnú búrku
s neuvedomenou príčinou, po ktorej sa
bojím pátrať.

— Ty trúba, veď si do nej zaľúbený, —

pleskol mi o hlavu, — ale zato až ma budeš
potrebovať, stojím k dispozícii.

Ledva som sa rozlúčil s Mrázikom, na
skočily na mňa zas pochybnosti.

— Čo robiť? Mrázik je príliš veľký po
chábeľ nato, aby niečo vykonal bez po
bočných bláznivých epizód. Alé prečo chcem
ja „taktne“ končiť? Nechcem si slovo zlomiť
a predsa chcem sa dostať z nepríjemných
okov. Dám sa zoškliviť pred Hegezou!
Ťažko je to. Budem dvoriť nejakej štvrtej.
No, raz neviem, ako sa vytiahnem z blata.

Pretrhnúť svoj pomer s Táňou? Nestalo
sa to ešte?

Ťáto nálada sedí mi na krku, keď mi do
nesú Tánin list. Čakal som niečo od nej a
vedel som, že to nemôže byť nič dobrého
a predsa prijal som list s divným pokojom
a smiechom. Neponáhľal som sa otvoriť ho.
Po prečítaní necítil som väčšieho vzrušenia.
Vysvetľujem si to tým, že mal som nervy
hodne napnuté a ,tak Ťánin náraz nemohol
vzbudiť silnejšej emócie. Inokedy by ma bol
tento trojriadkový list rozdráždil. (Zaslúžil
som ho, priznávam sa, hoci chcem si na
hovoriť, že „budem“ trpieť nevinne.) List
ma mal skormútiť a rozladiť a možno to
aj urobil, len som si to nechcel uvedomiť.
Zľahčoval som jeho obsah, možno aj vy
smieval a tváril som sa, že ma nemýli. A

predsa bol som v rozpakoch, keď som sa
mal rozhodnúť, čo robiť v tejto veci.

Ach, veď som už doma. Fuj, ale je tu
zápach plynový! Zasa praskla punčoška na
gázovej lampe. Mizerné je to svetlo.

Amice, ty si blázon!

Flegeza na šťastie neprišla dnes na pred
nášku. Je to i škoda. Zvedavý som bol, ako
sa bude po včerajšku tváriť.

Nech si porozmýšľa o mojom „raffine
ment“-e a dialektike. Ak nepôjdem k nej,
budú z toho scény, ale čo iného by chcel
docieliť?

Inštinktívne, s bôľom v duši a s ironiou
na ústach posbieral som fotografie a listy,
ktoré si pýtala Táňa a potom odložil som
ich do skrine. Nemal som smelosti a toľko
sebazaprenia, aby som sa od nich odlúčil.

O Táni opovážil som sa Hegeze tvrdiť,
že jej neľúbim, že ju chcem zabudnúť. Áno,
do tých čias, kým Som to nevyslovil, mal
som pravdu, ale v tej chvíli, keď som Táňu
zatajil, vedel som už, že Ižem, ale aj to mi
bolo jasné, že keby som sa vrátil k nej,
požadoval by som moc od nej.

Hrdá je. Hanbí sa ma. Chúďa, predsta
vujem si, že keď ju Táňa vyhľadala a pre
mňa vrhla jej do tvári, že ona všeličo znesie,
len to nie, keď je oproti nej „priateľka“
podlá. Hegeze muselo hrozne byť, keď jej
to Táňa hovorila. Verím, že Hegeza neopo
váži sa Táni pozrieť do očú. No veď ani ja

Tánin list opravdove znepokojil ma len
potom, keď som si vyvolal v pamäti situ
áciu, do ktorej dostal som sa pre Hegezu.
Až teraz musel som precítiť, že ztratil som
svoju nevinu, s ktorou som kráčal vždy k Táni,
keď sa vyskytlo medzi nami nejaké nedo
rozumenie. — Vlastne dosiaľ nie mi je ani
známo, čo vie Táňa. Ak by len pre moje
vystávanie bola na mňa nahnevaná, tak by
sa dala komédia ďalej hrať. (Táňa nazvala
komédiou moje počínanie a mala zčiastky
aj pravdu. Tohto povedomia nadobudol som
si až teraz!) — Ak Táňa vie všetko od

1. nov. 19 ..'
Ráno o 12-ej vstal som s fixnou ideou

že ak sa mi dnes niečo nepríjemného pri
hodí, tak moje najbližšie dni budú všetky
otrávené. Táto idea prenasledovala ma celý
deň a natoľko som si ju vsugeroval, že po
čínam cítiť jej ťažobu. Všetko naše blaho
závisí od toho, ako hľadíme na svet. Šťast
ný ten, ktorý si namýšľa, že všetky divé
hrušky k vôli nemu kvitnú.

30. okt. 19



povedal som Hegeze, že sa to ešte do
zviem. Ona presvedčovala ma, že sa to ne
stane nikdy.

Hegezy, čo je asi vytvorené, alebo ak Skál
ník z pomsty pohovoril blbosti, len ako
úprimný, ponížený kajúcnik nájdem u nej
odpustenie. A či by mi vôbec neodpustila? Zašli sme k nim. Mňa posadila na diván

a ona sadla si mne napriek na stoličku
konča divána.

Rád by som sa kajal, ale to je nemožné,
lámal by som tým slovo u Hegezy. istý
som, že jednu z nich musím ztratif, a tá
myšlienka ma štve, šteká na mňa, ako psi
na handára. Nie. Dnes by som nemohol
urobiť rozhodujúceho kroka, počkám, čo
prinesie zajtrajšok, napozajtre. Dovolené mi
je neodpovedať na Tánin list? To by bolo
neslušné. Nemôžem dnes riešiť svoj du-

So smiechom vytýkal som jej, že sa mi
posmievala, proti čomu rázne zaprotesto
vala. Ja naťahujem ju ďalej s tým, že jestli
mi nedôveruje, aby povedala otvorene, že
sa ma chce striasť. Vystúpim jej z cdsty
tak, že sa viac nestretneme. Nato vôbec
nechce pristať, a ja by som sa bol rád vy
maniť na tento spôsob zo slučky, ktorú
mám okolo krku. Vytýka mi, že sa pretva
rujem, načo replikujem tým, že sa ona tiež
nechová inakšie. -

ševný spor.
2. nov. 19

Nemôžem sa rozhodnúť ohta.dom Táni.
Chcel som jej napísať list, v ktorom dávam
jej vysvetlenie. Odložil som to. Chcel som
ju aj napadnúť pre mandolinového mladíka
a pre Skalníka. Neodvážim sa ešte na .nič.

— Vlani som toho nerobila, — dokladá.
— Tak prečo to robíte teraz? — kladiem

otázku. — Chcete ma ošialiť, čo šte mi pár
ráz zapreli. Alebo sá ma bojíte. Ale prečo
sa bojíte? •

,
Vyhováram sa na lenivosť.

3. nov. 19 — Bojím sa, že sa mi budete posmievať.
Stál som proti nej, vzal som ju zä ruky,

pritiahol k sebe a bozkal.
— Nebozkávajte ma, Michal, ubližujete

mi tým. Tratím sebadôveru po každom
bozku.

Moc je to, moc. Moja fixná idea sa ide
uskutočniť? Nevychodím z nepríjemností.
Začínam byť pomätený.

Táni napísal som kartu. Odoslať ju? Keď
si (pomyslím na jej duševné rozpoloženie,
strasie ma. Ona je veľmi citlivá. Musí na Vzal som jej blond hlávku do rúk. Ce

loval som jej vlasy. Potom držal som ju
v objatí a o,na medzitým vrečnila sa do
tónu banálnosti, ktorou môže účinkovať
môž’ byť na nováčka, ale nie na mňa. ?

— Ja chcem, — hovorila medziiným,
držiac kilometrové pauzy, ako kebý čakala
na moju odpoveď, ktorej sa jej vôbec ne
dostávalo, — aby ste u mňa našli domov.
Chcem, aby ste mi úprimne sverili svoje
útrapy, bôle a radosti.

ň,u hrozne účinkovať moje gaménstvo.
.Hegezu nenavštívil som .od štyroch dní.

Viem, že i tam zle pochodím. Chcel by
drúzgať.

Moc je to, moc.
4. nov. 19 .. .

* Bol som u Kalnických. Hegeza odchodila
na prednášku. Ruža chcela ma u seba za
drž J. Zdalo sa mi, že Hegeza sa mi uškľa
bila a preto vyhovoril som sa na súrne
veci a odporúčal sa. Aby som ešte ja ne- Miesto odpovedi — nemohol som po

vedať niečo takého, čo sa priečilo mojej
duši — bozkával som opäť uši, ústa, líca.

— Nechajte ma. Nebudete ma bozkávať,
sľúbte mi to. Michal, vy zneužívate svoju
moc, vy viete, že vás veľmi rada mám, že
mohli by ste so mnou urobiť, čo len chcete,
ale prosím vás, nebozkávajte ma.

vodil Hegezu za nos!
5. nov. 19

— Hegeza sa nedávno báječne zabávala
so Skalníkom, šaleli sa ako deti, — spo-
menula mi včera Ruža, a to mi až dnes
vrazilo klin do hlavy.

Pred niekoľkými minútami nadávala mi
ešte do „malých ľstivých detí“. Premenila
už zase strunu? Ukázal som jej Tánin list
a spýtal sa jej, čo robiť.

Väčší dôraz začal som klásť na túto vetu,
keď som musel dnes znášať jej nevrlosti.
Až nepríjemne mi bolo pri nej. Hovorila
mi, že hľadá nejaký sad, ktorý by bol blízko
ich bytu. Keď si už našla primerané miesto,
tajomne preriekla:

— Keby ste vedeli, načo potrebujem tieto
sady, mysleli by ste, že som ztratila rozum.

— Robte, ako za dobré uznáte, — od
povedala.

Vyrušil nás Skalník. Rýchle odskočila odo
mňa. Ja som sa tiež postavil do menej za

ľúbenej pozitúry a svojím najľúbeznejším
hlasom prosil som ho o vylíčenie jeho zdra-

Vypočítal som všetky možnosti upôtre
benia sadov a ani na jednu neprikývla hla-

votného stavu. (Pokračovanie.)vou. Nestaral som sa viac o túto vec, ale

iiililllllllllllillll'



Maria Štechová

Poznámky o ľuďoch a veciach.

Niektoré
ctnosti máme ako lačnú túhu — Máme vždy výhovorku pre to, čo je na

iné ako pokojnú zrejmosť. Prvé sú no- šou beznádejnou slabosťou, achilovskou
vého pôvodu, v stave tvárnom — tie druhé pätou,
sú dedictvom minulosti, výslednicou tak- *

rečeno neotrasiteľnou. Životný náhľad, ktorý nemá dostatok
* skepse (pochybovačnosti), je ako monotónna

„Človek ide alebo napred, alebo nazad“ pieseň, nepovznášajúci a bezútešný.
— alebo chodí stále dookola. *

* K životopisom.
Naša osobnosť chce byť unášaná celá, Mnohá „rekapitulácia“ života zdá sa preto

preto sa tak radi dávame viesť „inštinktív- takou múdrou, lebo to, čo sprevádzalo život

ifii Zastupitefky rozličných výborov YWKY s predsedníčkou pani Máriou Záhorovou Némcovou.w
odporu alebo „inštinktívnej sympa- ako hlúposť, je v nej pochované a zďaleka

tii“. Často nemôžeme cúvnuť, i keby sme zdá sa veľmi mnohé slávnostnejším, ako
chceli; je to veľmi nepríjemné preto, že je bolo zblízka,
to vzbura proti rozumu, ale je to také mocné, *

že radšej kapitulujeme pred samými sebou, Neveríme úmyselnosti, okúzľuje nás ne
ako pred inými. A to je často o mnoho úmyselnosť, lebo opravdový dôvod človeka
bolestnejšie. je vždy ten, ktorý je najskrytejší.

*

Ktorého slova život nepozná? Slova na- , .... ...
Veľke búrky života majú tu výhodu, ze

* hľadíme pokojne na malé.

Neznamená nič, koľko času a koľko sily
*

obetujeme pre vec, ale aký čas a aké schop- Počujeme okolo seba toľko o dobrom
nosti. človeku, že sa už ani nepohneme, aby sme

* sa za ním obzreli. Tá „zákonná“ dobrota,



Parvenúovia inteligencie: tí, ktorí poznajú
mnoho vecí nedobre.

ktorá je preto dobrá, lebo musí byf —

alebo tá dobrota, ktorá je tu preto, aby sa
popáčila — a že je výhodná — a že je
spoločensky výhodná — nestojí veru za
obzretie.

Neúnavní ľudia sú najneunavnejší v tom,
ako svaľovať vlastnú prácu na každého iného.

V blízkosti dobrého človeka ako takého
musím cítiť otras. Musí ma presvedčiť bez
slova. Musím cítiť zachvenie od celej jeho
bytnosti ako vlnu dobra — potom viem
určite, že to je, bude a bol v podstate duch
kladný, t. j. dobrý.

Jeden duchaplný spisovateľ napísal, a pri
pomínam to zo životného súhlasu, že ak
chceme priviesť všetko do poriadku, po
škoďujeme sám smysel poriadku.

Pozrite na pedantov — a na vlastné zá
chvaty večného riadenia, vy všetky úzkost
livé gazdiné a gazdovia.

Život je život :a keby 'sme chceli sotrieť
všetok prach, ktorý okolo nás sadá, ne-

Prostrednosť, ktorú všade nachodíme, je
veľmi složitá a ani nie taká srozumiteľná,
ako všetko, čo je 'priame, otvorené, pravé.

ostalo by nám nikdy času na dôležitejšie
veci.

Jeden jej výraz nachodím všade: sláv
nostnosť. Rada sa tvári slávnostne, najmä
pri jedení, ale i v kostole, vo filozofii, na
smrteľnom lóži. V tomto je nedosiahnuteľná,
nevyrovnateľná ... Jej ustavičné ach! — a
vôbec hojné vzdychanie i prílišný entu
ziazmus privádzajú niekedy z miery obyčaj
ného svetoobčana.

Bezvadný poriadok vzbudzuje nedôveru.
Kde je robota, kde je ruch, tam je i prach.

Je do očú bijúci rozdiel v povahe, ktorú
vytvára pýcha — a ktorú vytvára hrdosť.

Pýcha vtláča vždy črty nízkosti, obmedze
nosti — hrdosť dáva povahe čosi hrdin
ského, čo býva u niektorých priamo osud
nou pečaťou životného predurčenia: pre tých
platí len kierkegaardovské Alebo — alebo,
byť, či nebyť — možnosti stredu niet, lebo

Ako je proti nej obyčajný a neobyčajný
človek striezlivý. A vôbec nie sebavedomý
v tom, v čom je ona vždy sebavedomá:
„Ja viem, že nič neviem“ — ona: „Veľmi
dobre to rozumiem ...“

Dievčatá z preplnených, hlučných internátov alebo chladných, neútulných bytov prichádzajú učif sa alebo
pracovať do svetlej teplej študovne YWKY.
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Mnoho ľudí tvári sa ironicky k vlastnému
životu — z pohodlnosti. Práve tak pesi
misti: je o mnoho ľahšie cítiť sa nespokoj
ným, než — dať takú úroveň vlastnému
životu, aby sme ho mohli rešpektovať.

sa veľmi ťažko vykupuje. Poznám človeka,
ktorý by radšej vystavil prsia guľke, než by
zohol hlavu tam, kde sa domnieva, že musí
isť vystretý.

Najideálnejší idealista bol by ten, kto
rému by neušla ani jediná výstižná sku
točnosť.

*

Je mnoho i takých, ktorí sa neodvážia
pozrieť tvárou v tvár sebe samým.*

Stupeň, na ktorom človek ľudsky stojí,
môžeme poznať podľa toho, akej veľkej
osobnej disciplíny je schopný. Čím väčšej
— tým vyššie.

Človek, na ktorého neúčinkujú každo
denné frázy, ani bežný entuziazmus ulice,
je zriedkavý.

**

Mnohý zdá sa zďaleka tvrdým — a

zblízka, to jest, keď ho poznáme bližšie a

bližšie, je to neha a dobrota sama. Je to
bojovnícky chochol v boji o poriadok boží
a ľudský, ktorý nám naháňa strach.

Veľkosť vláči všade za sebou ťarchu svo
jej veľkosti — je pre všetko príliš veľká.

Ktosi povedal a skutočnosť tomu do
svedčuje, že kto nemá pre seba ničoho, čím
by sa iným zdôveril, je vždy plytký.

A mnohý zďaleka ešte sa páči, ale ak
prídeme bližšie: presladká cukrovinka, ktorá
chytro zhorkne, tvrdá a nestroviteľná.

Jeden somár vyznával dáme lásku a miesto
Antónia hovoril jej Ružena a vravel o jej
belasých očiach, hoci mala sivé, a tak ďalej;
ž čoho ona pochopila, že v erotike niekedy
nezáleží ani tak na tom, komu sa hovorí,
ako na tom, kto hovorí.

„Chladný ako skala.“
Skala, ktorá nepohnute hľadí na penivý

príboj pod sebou, nie je ani „chladná“, ani
„bezcitná“, ale pevná.

*

Janko Tajný:

Za mestom na kopci, hneď pri kalvárii,
býva pobožný kňaz. Je už na penzii.

V izbičke maličkej — byt to skoro prázdny —

iba so pár kníh a krucifix mosadzný.
Telo kŕmi hladom, dušu modlitbami.
Ako rečník, bol i za hranicou známy.
Ale teraz ľudia, po tom zbohatnutí,
keď v kostole káže, stoja nepohnutí.
I to iba pár žien; druhí hulákajú,
nebo, peklo, večný život zapierajú.
Čo by ten, vraj, vedel, taký hladný bedár!
Rád je, keď mu dakto malý poskytne dar.
Raz, keď tak prechodí z hladu do trápenia,
príde a ho vezme čert do pokušenia.
Pravda, v ľudskom tele vznešeného pána:
každý by ho držal aspoň za župana.
Kňaz je, vraj, a začne rozhovor s tým, že by
ľud rád priviesť k viere o pekle, o nebi.
Že mu je vraj ľúto svedeného ľudu:
rád by ho vyliečiť z nešťastného bludu.
Zbožný kňaz rozmýšľal, oprel hlavu o stôl.
Rozhodol sa, svolil, svolal ľud pred kostol.
Lud sa shrnul, prišiel viac zo zvedavosti.
Čert sa s jedným-druhým dáva do známosti.

A keď vidí, že ho prijímajú vďačne,
odkašle si trochu, a hneď kázať začne:
„Lud môj najmilejší, never ty nič kňazom!
Nedaj sa im ťahať do neba povrazom!
Čo máš z toho neba? Sneh, dážď, hrmavicu!
A tej trochu many: i tú Židia schycú.
Kňazi vás len preto vábia tak do neba:
radi by si peklo podržať pre seba!
Strašia vás, že v pekle všetko horí, blčí!
Keď kňaz v pekle nebol, tak nech o ňom mlčí!
Ja tam bývam: viem, že jedinký raz, vlani,
shorel mlyn. I ten bol asekurovaný.
Ináč nehorí, len keď sa pečie, varí;
keď sa pripravujú na stôl božie dary.
A tých je tam plno: jedlá vyberané!
Tam je rum na pitie, víno na kúpanie.
Len sa zabávajte! Robte, čo len chcete!
Amen! Do videnia na tom druhom svete!“

Z ľudu hučí radosť, hluk a jasot divý:
„Ten by mal byť kňazom! Nech ho Pán Boh

živí!“

"IIP1 IIP1'
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Komu svet verí!



Skoda,
škoda zašlých čias,

škoda zlatých snivých dní,
nádeje keď kmital jas;

Škoda tichých zlatých čias,
keď som neznal žitia boj,
rád by ich maf ešte raz;
nevráfa sa, Bože môj!o tom dnes len srdce sní!

Škoda, škoda ušlých čias,
mladosť mizne ako tieň -
v duši šepce tajný hlas:
život krátky, krásny sen!

Škoda pekných jarných čias,
keď som neznal žitia trúd,
dušou vanul nežný hlas,
nehou s’ dmula mladá hruď!

'"IIIIIIIP"'

— Babka Belša! — zasa ozval sa veve
ričí hlások: — na dvore je metelica, zima ...
Náš strom dnes zrúbali, len-len že ma ne
zabili .. .

I,

Hučala
metelica a bol ľúty mráz. Živou

stenou vznášal sa sneh po vôli vetra,
zakrývajúc okolie, zametajúc všetky chod
níčky a cesty. — Len ešte toto chybelo! Čože, — či

ona musí každého prijať do domu? — Starká
Belša skrútila sa do kotúča a skríkla:

Stará veverica „Starká Belša“ ležala v du
tine skrútená, prikryvšia svoj nos chvostom
a čujne driemala. — Ale, daj mi pokoj, prosím ťa!

A činila sa, že spí.V dutine bola tma, dosť teplo, ale starká
Belša krčila sa od zimy a triasla. Čo robiť:
— nemladá bola!

Ale dotieravý hosť nechcel vedieť, čo sa
patrí. Počkal, počkal trošku a zasa: „ťuk,
ťuk, ťuk...!“— Aká zima! ... Br ...! — vrčala starká

Belša cez sen, — zmrzneš celkom! — A
ako je teraz tomu, kto je v hore alebo v poli,
na mraze a na vetre!

Ňo tu už babka Belša vyšla z trpezlivosti.
Vytiahla veľký prút zpod ložiska, otvorila
dvere, vytrčila sa na mráz, zahnala sa prú
tom a zrazu sa zpätila. Pred ňou na konári
sedela celkom zacukrovená od snehu, taká
úbohá veverička, že starkej Belši aj labky
odvisly.

Starká Belša rada sedávala v dutine a my
slela na tých, ktorí nemajú dutiny a ľuto
vala ich... Toto bola jej slabosť! Hľa,
i teraz počúvala cez driemotu, ako vietor
smutne zavýjal — „hu, hu, hu“ — a zaraz
dolietol s hlukom na jej buk, a zmrzlý sneh
šušťal po omrznutej kôre stromu ...

— No, vlez sem . .. — skríkla na ňu,
ale chytro, lebo celá dutina vychladne!

— Žle je bez teplého kúta! — vrčala
babka Belša, — no, ja ho mám ... A ešte
aký! ... Len trošku chladno, — ale predsa
lepšie, ako na vetre sedieť...

II.
Babka Belša ľahla si v kútiku na mäkký

moch, vrčiac a stenajúc. Mladá veverička
začala oblizovať so seba zmrzlý sneh a
dýchať na zmrznuté labky.

— Odkiaľže si ty? — spýtala sa jej starká
Belša.

Skrútila sa tuhšie, schovala nos medzi
labky, a len práve začala zaspávať, keď po
čula klopanie: „ťuk, ťuk, ťuk!“

Babka Belša zdvihla jedno ucho a po
čkala trošku a zas bolo počuť: „ťuk, ťuk,
ťuk!“

— Neďaleko odtiaľto! — ustrojila som
sa dosť dobre .. . dutiny som nenašla, ale
som si urobila z prúta búdočku — teplú,
trvácu. Myslela som, že do jari prežijem
v pokoji a v dostatku ... Zrazu také
nešťastie! Ty vieš, že celý les rúbu,
koľko stromov vyrúbali! Aj moje hniezdo
rozrušili — ani neviem, ako som na žive
zostala! .. . Ale všetky moje zásoby zhy
nuly. Áno, keby nie ty, babka Belša, musela
by som zamrznúť na mraze! Veď váš strom
budú tiež rúbať!

—- Kto tam? — zavolala stará veverica.
— Babka Belša! Dovoľte prenocovať!

— počula žalostný hlas kohosi.
Odrazu sa starká Belša nahnevala — zje

žila srsť dúpkom. Kto sa opováži ju zne
pokojovať? ... Hlas veveričí, no s veve
riciami sa ona dávno nepoznala. Rezko
zakričala:

— Choď preč... Tu je nie hostinec!

v

Skoda,

Ruská rozprávka zo života veveríc.

škoda

Chovanica starkej Belši.



Babka Belša sa nahnevala a zafučala. — jej bolo nudno bez veselej, láskavej Čoksie
a vrčala na ňu.To je otázka! To ešte uvidíme! Ja, drahá

moja, nie som prvý rok tu, a to tiež niečo
znamená.

Včas ráno zobudily ju hlasy, krik, buchot,
cvendžanie sekier a babka Belša vykukla
z dutiny.— Naši sa na tú stranu potoka začali

sťahovať — štebotala veverička. Hrúza ju objala. — Teda pravdu vravela
Čoksia — myslela si a srdce jej stislo od
bôľu.

— No, dobre! Dosť nateraz. Ľahni si
so mnou. Ale ako sa voláš, bezdomica?

— Čoksia, starká, — odpovedala veve
rička a ľahla si k starkej Belši, pritisla sa
k nej a babke Belši bolo teplejšie, tak že
sa prestala triasť, zavrela oči a sladko za

spala.

— No Čoksia je tiež dobrá, sobrala sa
a nechala ma: rob tu, čo chceš!

Babka Belša tak sa rozladila, že ani jesť
nič nemohla, skryla sa na dno dutiny, skrú
tila sa do klbka a zaspala od zármutku.

III. O polnoci niekto tak udrel Belšu, že ne
očakávane sa vystrela a vycerila zuby.Metelica nestíchla celý deň a noc a obe

veverice spaly — len obedovať vstávaly.
Babka Belša poslala Čoksiu do komory,

ktorá bola pod koreňmi, a ona obratne vy
plniac rozkaz, doniesla sušené hríby, orechy
a jedľovú šušku. Čoksia rozhrýzla orechy
a babka Belša bola veľmi spokojná — lebo
mala zuby už tupé a slabušké od staroby.

Čoksia sa jej veľmi páčila pre svoju ši
kovnosť, lásku a dôverčivosť. Ale babka
Belša držala sa s ňou a chovala ako so
slúžkou.

— Kto tu? — skríkla.
To bola Čoksia.
— No, babuška, zle je! Všetko som po

obzerala — aj ľudia sú tu, aj psi ... Teraz
sa od nich neubrániš ... Chystaj sa, ba
buška, na cestu. Bola som na druhom brehu
rieky — tam stojí nedotknutá hora; naši
sa všetci ta presťahovali. Dobre, že je ľad
na rieke a nebude treba cez rieku plávať.

Babka Belša len že sa nerozplakala, ochala,
ochala:

— Kdeže sa podiem? Bože môj! Na staré
dni ma zničili. A zásoby moje, a čože si
počnem bez komôrky? ...

Babka Belša bola veverica vážna, znatná
a rada mala dobrú spoločnosť. Pod bukom
bývala krtica — vážna pani v zamatových
šatách; na vrcholci buka žil múdry havran,
i sovička kedy-tedy priletúvala na návštevu.
Len s týmito svojimi hosťmi bola babka
Belša známa. A teraz ona už vopred han
bila sa pred nimi za Čoksiu.

— Dobrá je ona, dobrá, láskavá aj úslužná,
— myslela si Belša, ale čože je z toho:
veverička zostane len veveričkou. A nič viac!

Prešlo niekoľko dní. Čoksia sa celkom
zotavila, cele sa rozperila a chvostík mala
veľkolepý ...

Stalo sa raz, že bol jasný deň a ani keby
boly sviatky. Nebo bolo jasné a sneh osle
pujúce sa blyšťal.

• Ale Čoksia nemohla posedieť na mieste.
— Milá babuška, poďme sa prejsť.

— Nič, babuška, prenesieme pomaličky...
Ale moc rozmýšľať nemôžeme!

IV.

Spustily sa veverice s buka, vybraly
oriešky, popchaly ich do vrecák úst, po
sušenom hríbe vzaly do zubov a išly ská
kať po zmrznutom snehu. Babka Belša s hor
kosťou zbadala, že neďaleko od jej buka
ležaly srúbané stromy a hlboko vzdychla.

— Chytro, chytro, — podúrala Čoksia.
— Ledva bežím, — vrčala starká, — len

aby sme na líšku nenaskočily!
Noc bola mesačná, jasná a ďaleko-široko

bolo vidno okolo, ako vo dne.
— Ja, babuška, — rozprávala po ceste Čok

sia, — už som bola na druhom brehu a našla
som pre teba dutinu, nie horšiu, ako tvoja
stará. Nad dutinou sú pohodlné rozvetvené
konáre, na nich ja z prúťa takú krásnu cha
lúpku spravím, až sa zadivíš. S tebou sa
my tam osadíme! Ja som tú dutinu horko
ťažko odobrala druhým vevericiam.

No Belši bolo dobre aj doma a preto
zavrčala:

— Ale netáraj... Seď doma, kdé je ticho,
teplo a sucho!

— Nie, babuška, ja už len pôjdem, trošku
si pobehám.

Čoksia vyskočila z dutiny.
Babka Belša čakala ju celý deň, celý večer

a celú noc; no Čoksia sa nevracala a babka
Belša sa urazila:

Babky Belši sa to dotklo, ale nechcela to
povedať.

Spustily sa s krutého brehu na riečku,
prebehly cez rieku a pobehly k vysokému
buku.

— Hľa, všetky sú také! ... Keď im je zle,
prosia: pomáhajže, pomáhaj... A keď ne
bezpečenstvo prejde, hľadaj ich, ako vietor
v poli ...

— No, babuška, už sme lu!
— Báječné miestočko! Aký krásny vý

hľad je odtiaľ — povedala starká Belša.Belša sama sebe nechcela sa priznať, že



Ona zohla chrbát, stisla sa do klbka, roz
perila chvost a ako lopta odskočila od ko
nára, a vystrúc sa v povetrí, preletela na
konárik druhého stromu. Hneď za ňou sko
čila Belša.

Oh, len ako my to edrazu všetko zaria
dime!

— Ej, babuška, spoločnými silami všetko
dáme do poriadku.

Ako hostia prenocovaly v pustej, sirej
dutine až do súmraku druhého dňa a po
tom zas pobraly sa k starému hniezdu za
zásobami Belšinými.

— Ďalej, ďalej! — kričala Čoksia.
Zasa sa stisla v klbko a preletela na sú

sedný strom.
Belša skočila za ňou, no dobre si ne

vypočítala a môž’ byť i pre starobu, srútila
sa a padla na kopu snehu.

Čoksia až vykríkla od úžasu. Pes pre
nikavé zabrechal a hodil sa na to miesto,
kde padla Belša. Rozmýšľať nemala kedy.
Čoksia ako lopta sletela na zem, skoro pred
samým nosom psa, zašvihla chvostom a
hodila sa na stranu. Pes hnal sa za ňou.

— Veverica! ... Hľaďte, chlapi, veverica!
— zakričal jeden z chlapov a pobehol za
psom.,

So tri razy behaly sem a tam v noci,
a mnoho dobrého poprevláčaly do novej
dutiny.

No babka Belša chcela ešte aspoň raz
prenocovať v starej dutine a Čoksia sú
hlasila.

Lahly si, spolu radom a Čoksia začala
už zaspávať, keď zrazu babka Belša láskavé
začala oblizovať Čoksiu po pyšteku a po
vedala:

— Vďaka tebe, dcérka! Hľa, ako si ty
mňa, starkú, opatrila! Ja už ani neviem,
prečo sa tv len o mňa tak staráš ? . . .

Dobrá Čoksia na široko otvorila oči a
riekla:

V ten čas Belša hlboko zaryla sa do
kopy snehu a ležala tam ako mŕtva. A ako
dlho tam ležala, nemohla si ani sama pred
staviť. Len keď už celkom začala trnúť, od
hodlala sa vyliezť zo snehu.

— Aké čudo! Áno, keby si mi v tú
planú noc nebola dala prístrešia — bola
by som zahynula... A keby som nebola
zamrzla, tak by ma boli ráno zastrelili! Veď
vieš dobre, ako veľa ľudí okolo chodilo a
aj psi behali.

Zasa nastala noc jasná, mesačná, nemá.
Nikoho nebolo naokolo.
Belša ledva preberajúc nohami, dotackala

sa po známej ceste ku rieke, spustila sa na
ľad, prešla na druhý breh a ledva-ledva vy
škriabala sa na strom a vliezla do dutiny.
Ľahla si, zavila sa do klbka a zaspávajúc

si s horkosťou;
— Ej, Čoksia, Čoksia, kdeže si ty teraz?

— Naozaj? — zádumčivé riekla starká
Belša, — pravdu hovoria: nevieš, čo nájdeš,
kde ztratíš.

— To, babuška, vždy tak býva, — ubez
pečene riekla Čoksia. — Ale teraz už spi
spokojne, babuška ...

VI.
V. Babka Belša spala niekoľko dní a nocí

nezobudiac sa — a keď sa napokon zo
budila, cítila sa sviežou a bodrou. Vstala,
poobzerala sa dookola a vzdychla:

Veveričky zaspaly spokojne a natešené,
no prebudenie ich bolo úžasné. Prvá sa
zobudila Čoksia a až podskočila na mieste,
Hluchý úder ozval sa zvonku po strome
a potom bolo počuť celkom na blízku
hlasy ... Čoksia hneď rozumela všetko.
Rýchle zobudila Belšu.

— Čo je s Čoksiou? Tak sa zdá, že
dostala sa psovi do zubov, chudinka. Ej,
ťažko biednemu, bezbrannému zvieratku na
bielom svete žiť!... Všetko sa na teba
valí! ....— Babuška! Hor’ sa! Zle je... Prišli

k nám ... strom rúbu ... Už ani neviem,
ako sa my teraz odtiaľto dostaneme!

Dlho riadila si svoju dutinu, dávajúc
všetko do poriadku, ukladala svoje zásoby
orieškov a sušených hríbov do jaminy.

Potom odhodlala sa vyliezť na boží svet,
aby sa nadýchala čerstvého vzduchu.

Babka Belša vyskočila ako oparená. Okolo
buka bolo počuť vržďanie snehu pod no
hami, cvendžaly sekery a. celý strom sa
triasol od úderov. Pozorne vyliezly veve
rice z dutiny, vyškriabaly sa po strome na
hor, sadly si na konárik a pozeraly dolu...
Niekoľko ľudí stálo okolo buka, okolo nich
vrtil sa malý psík s hustosrstým chvostom.
Zavše pozeral nahor „a vrčal.

— No, Čoksia, nič nám nepozostáva, —
riekla babka Belša, — len so stromu na
strom preskakovať, kým neujdeme.- Dobre, — odpovedala Čoksia.

Vystrčila hlavičku z dutiny, obzrela sa po
stráňačh, pozrela dolu a hore a zhíkla.

Nad ňou medzi dvoma hrubými konármi
bola poskladaná báječná veveričia búdka
z prúťa, zpomedzi ktorého vyzeral moch.

Z otvoru, kade sa vchodí do klietky, ku
kala veselá, láskavá papuľka Čoksičkina.

Ona pozerala na babku Belšu, hrozila jej
labkou a zaraz vykríkla:

— No, ty si majster na spanie, babuška!...



Tu Čoksia začala* rozprávať babke Belší
všetko po poriadku, čo sa s ňou stalo.

Potom Babka Belša zaviedla Čoksiu k sebe
a spravila takú hostinu, ako nikto na
svete.

Ja som teba budila, budila a ty len mrkáš
a labkou sa oháňaš!

Babka Belša zabudla i na svoju starobu,
hodila sa k Čoksii a od radosti sa ani ne
pamätala, či žije.

— Čoksia, Čoksiuška, — hovorí — už
som ani v nemyslela, že ťa medzi živými
uvidím! Čo ty? Odkiaľ ty?

Od toho dňa žily obe, starká Belša a jej
vnučka-chovanica, tak dobre, že daj Bože,
aby sa i nám tak žilo. Prelož. Z. Putišová.

Emil B. Lukáč:

„ ... Sestrička moja, nebuď taká smutná
sestrička, viď, hľa, ja som tu, tvoj brat,
potešiť som ťa prišiel, milovať,
roztrhať reťaz, čo ťa sviera, putná.

Sny naše boly vždy tie isté, beznáročné;
tys’ snila o šťastí, ja sebe prial ho tiež,,
tys’ rada mala spev, mňa vábil ínäkký verš,
že nik nás nemiloval?... Stalo sa to vo sne!

Boli sme spolu sudbou potrestaní,
spolu nás hanili, spolu nás mámili,
spolu sme sbierali tie biele kamily,
spolu sme plakali... Mnohokrát?.. .Neviem ani!

A potom, nezabúdaj, sme, hľa, deti Pária,
Veď život dal nám On (óvzácne,veľké Čosi!)
On posiaľ nás, hľa, na ramenách nosí,
jak jeho nosila Mať, najsvätejšia Panna!

Nuž sver sa mi a odhoď, čo ťa putná,
ja som už veselý a múdry, mocný, hľaď,
potešiť som ťa prišiel, milovať. ..

Bratislava, 24./I. 1922. Sestrička moja, nebuď taká smutná!!...“
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Ženám na pováženie.

Podľa „Zvéstování“ „Československý absti
nentní svaz“ v Prahe vydal minulého

leta zvláštny tlačený ohlas k ženám vôbec,
hlavne však k devám, ktorého pôvodcom
je MUDr. Eliška Vozábová. Sú to vážne
slová, akých dosiaľ nedostávalo sa našim
dcéram z akejsi nemiestnej chúlostivosti,
keďže napomínajú ich tu k opatrnosti ako
budúce matky. Ale vážnemu upozorneniu
musia ustúpiť povrchné ohľady. Stručný
obsah letáka je asi:

Ženy a dievčatá, tvoriace vyše polovice
nášho národa, majú tak, ako aj mužskí,
právo i povinnosť pracovať k jeho blahu.
Príroda krém toho určila im úlohu nad iné
dôležitú: dať a vychovávať národu telesne
i duševne zdravé potomstvo. Ku tejto veľkej
životnej úlohe treba sa im už zavčasu pri
pravovať náležitou výchovou tela i ducha.
So vzdelaním, kultúrou telesnou i duševnou
a mravnou ukáznenosťou je nerozlučne spo
jená idea abstinencie, t. j. zdržanlivosť od pitia
liehových nápojov. Dievčatá bez rozdielu
stavu a budúceho povolania nech sú si
vedomé, že s výškou ich vzdelania rastie,
väčšou sa stáva aj ich mravná zodpovednosť.
Musia dobre vedieť, že nápoje, obsahujúce

alkohol (víno, pivo, likéry a iné liehoviny),
sú i v malom množstve jedom, čo podrýva
zdravie, ukracuje život, umenšuje nadanie
a silu vôle, kalí rozum, otupuje cit i mravné
názory. Vo väčšom množstve pozbavuje
čistej radosti zo života, pripravuje o česť
a majetok.

Najmä potuteľne záhubný je jeho vliv na
budúce matky. Deti matiek, čo užívaly
liehové nápoje, bývajú slabé, neduživé, alebo
skoro umierajú. Sú slabšieho nadania, ner
vózné, srdité, mávajú náklonnosť k nesta
točnosti, ba až k zločinnosti. Preto je ne

odbytnou povinnosťou už i dievčat, aby
neužívaly nijakých liehových nápojov. Po
vinná je tým každá i sama sebe, ale povinná
je tým v prípade vydaju už vopred najmä
svojim budúcim deťom, ktoré iba ak budú
zdravé na duchu na tele, môžu byť šťastné
v živote, a môžu byť i šťastím a pýchou
matky — naproti tomu neduživé narodia
sa už spolu so svojím nešťastím a matka
trpí s nimi do konca svojho alebo ich
života. Ale v príčine liehovej zkazy a iných
z jej podnetu skrslých nerestí viac a častejšie
otec býva na vine vrodeným neduhom a
utrpeniam detí, než matka, na toto teda má

Sestrička moja

Proti liehovinám.
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Srbské národné (ľudové) otázky.
(Zo sbierky Vuka Vrčeviča.)

v

Žatva.
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pamätať každá, ktorá sa chce vydávať, a nápojom; tým preukážete dobrú službu sebe,

má sa vydať iba za takého, ktorý nepije svojim deťom . celemu národu,
niiakvrh liehovvch nápojov. Ak by sa za Komu by sa videla byt prepiatou po-
nijakých liehových nápojov. Ak by sa za

seba i chcela odhodlať hoci za pijana, ale

pre budúce svoje deti nesmie to urobiť,
aby sa takou voľbou nestala spoluvinnou
na ich nešťastí. Lebo treba jej pamätať, že

niet krutejšej bolesti a ťažšieho zármutku,
než hľadieť na telesnú alebo duševnú zá

hubu dieťaťa, ktorú mu sama zavinila. Preto,

dievčatá, nevydávajte sa za mužov, ktorí
nemajú sily odrieknuť sa pitia vína, piva, a

iných liehovín, tým menej za muža, ktorý
sa opíja! Niet trudnejšieho údelu na zemi,
ako je život ženy a detí alkoholika.

Vedeckými pokusmi a zkúsenosťami je
zistené, že nápoje alkoholické nemajú pod
statnej výživnej ceny a že nemôžu Posil
ňovať. Lahodivá chuť a chvíľkový pôžitok,
aký poskytujú svojim milovníkom, sú v kri
kľavom nepomere k ich záhubnosti; nevydá
vajte teda za ne peniaze na ujmu výživných po
travín ! Je toho veľká potreba, aby ste si hlboko
vštepily presvedčenie o nevyhnutnostia uzdra

vujúcom účinku zdržanlivosti oproti liehovým

žiadavka, aby sa dievčatá nevydávaly za

mužov-neabstinentov — lebo veď tak by sa

podľa terajšieho stavu tejto veci temer
vôbec nemohli ľudia ženiť a vydávať ten
nech uzná, že keby sa dievčatá ozaj zmohly
na toto stanovisko, bolo by to najúčinlivejšie
pobodnutie mužov, aby sa aj oni tak správali,
že by nehrešili proti zdraviu a schopnosti
života svojich budúcich detí, lebo v tomto
vari vo väčšine dokazujú sa posiaľ úžasne

slepými a hluchými.
Keď sa znove už na to pomýšľa, že de

dičnými neduhmi zaťaženým ľuďom nebude
svobodno uzavierať manželstvá, tak nech je
i pijanstvo počítané za dedičný neduh a

nech platí za prekážku manželstva, už či

mu podlieha ženská, či mužská strana.

Potom by sa ľudia azda lepšie odvracali
od pitia i bez prohibičného zákona, ktorým
v osvietenej Amerike bojujú proti pijanstvu,
ktorý však so strany smädného obecenstva
všemožne sa obchádza.

K. Strauch:

Tu i tam kríže do diaľky bežia —

bielučké húsky vidno je tiež,
i deti pri nich, ktoré ich strežia.
V doline zo stromov belie sa vež.

Blesk
kosy zaľahol do zlatých klasov,

zazvonil, zašušťal, k zemi ich kládol,
pred chvíľou zdaly sa kvetnatou vázou,
a teraz? — život v nich jasavý schladol.

Slniečko zachodí a tieň sťa vták
široké krýdla norí v tíš,

Vo snopoch ležia tu zlatisté steblá,
dohorel život, — dohorel v nich,
žnice si mladučké spievajú vedľa
radostnú pieseň — života vzdych.

na roli gazda siaha po širák
v a

a pery šepkajú; „Bože — nás slyš!

Spýtal sa Turčin kresťanskej stareny; Máš
na predaj sliepku? — Mám aj dve, len mi

nejdi do domu.

Spýtali sa psa: Koho ti je najľahšie uhryz
núť? — Onoho, ktorý sa ma nebojí.

Spýtal sa Černohorec ráje (poddaných);
Čo dávate na rok agom (tureckým pánom)?
— Nemám kedy všetko ti vyrátať, lebo mi

odišly kone, ale ti poviem, len čo nedá
vame. — Čo? — Dušu.

Spýtal sa Venecián Srba: Prečo si ne

bolíte túzov? — Preto, lebo sme nie ženy,
ale ľudia.

Spýtal sa rája Turčina: Prečo ma, aga,

biješ? — Preto, aby ťa bolelo.
v Spýtal, sa nejaký učenec Černohorcov:
Či vy, Černohorci, viete, ako ďaleko je do
neba od zeme? — Práve toľko, koľko od
zeme do neba.

Spýtal sa beg ráje; Ako môžeš tak sladko

suchý chlieb jesť? — Vyhladni aj ty, ako ja,
a zješ i ty aj dva.



Ku 72. dňu narodenia pána prezi
denta zaslal mu ústredný výbor spolku
Živeny telegrafický pozdrav tohoto obsahu:
„Ku šťastnému pre nás dňu Vášho naro
denia pozdravujú Vás všetky slovenské ženy
zo spolku Živeny, vrele želajúc Vám zdra
via, života a zdaru k dielam, ku ktorým Ste
povolaný pre blaho všetkých nás.“

Deň 7. marca je radostným sviatkom pre
celú našu česko-slovenskú vlasť, a teda
i pre celé naše Slovensko. Každá úprimná
slovenská duša má ho cítiť ako taký. A už
najmä každý slovenský rodič, keď porovná
náš dnešný stav so stavom temných, temer
už beznádejných pomerov, keď naše deti
v maďarských školách nemravným terorom
boly nútené zúčastňovať sa školského osla
vovania nešťastného pre nás 15. marca,
ktorý ako im, tak ich rodičom utkvel na
vždy v neblahej pamäti, — musí s vrelou
vďakou myslieť na to, že odvalená je s nás
kliatba toho 15. marca a že miesto neho
svitol nám 7. marec, deň to narodenia nášho
prvého, v pravde za naše blaho žijúceho
i pracujúceho prezidenta, — ktorému nech
Boh dá plného zdaru v jeho najlepších
snahách!

v Hložanoch, v Pivnici, Silbaši, v Starej Pazove
a v lloku. V Novom Sade a v Petrovci chcú sria
diť súkromné školy,kde by sa české a slovenské
dievčatávychovávaly za povedomé, svoju po
vinnosť znajúce české a slovenské ženy.
Petrovská odbočka už tohoto roku má sria
dif bezplatný kurs slovenského ľudového
vyšívania tým cieľom, aby Slovenky tam
žijúce vedely si vyhotoviť slovenské kroje
podľa pravých vzorov a nevešaly na seba
všelijaké nevkusné slátaniny. I v Kysáči sa
už cvičia v kreslení slovenských ľudových
vzorov a v Kovačici už vlani mala byť škola
na ne. Pozdejšie iste priberú sa k tomu
i ženské domáce roboty a môžu sa z toho
vyvinúť gazdinské alebo rodinné školy, aké
u nás zaviedla Živena. Ako zakladajúci alebo
prispievajúci členovia prihlasujú sa nielen
ženské, lež i mužskí.

Svoje prvé valné shromaždenie mal tento
spolok v slávnostný výročný deň 28. októbra
m. r., ktoré otvorila jeho predsedníčka, slečna
Ľudmila Hurbanová. Potom prečítaný bol
list spisovateľa Alojza Jiráska, odpoveď to
na pozdrav Ústredného Spolku českoslo
venských žien v kráľ. SHS. k jeho 70. na
rodeninám, ktorý list dal si spolok i za
rámovať pre svoju spolkovú miestnosť;
potom tiež čítal sa srdečný list ľubľanských
Sloviniek, vyslovujúcich svoju radosť, že
česko-slovenské ženy chcú s nimi spolu
pracovať. V zasadnutí schválené boly všetky
návrhy a plány septembrovej výborovej
porady, najmä zakúpenie „Česko-slovenského
domu“ v Novom Sade, v ktorom zariadil
by si spolok okrem jemu potrebných miest
ností: obchod pre česko-slovenský ľudový
umelecký priemysel, ako filiálku už jestvu
júcich dotyčných podnikov v republike i

tiež česko-slovenské kníhkupectvo — čo
všetko je na schválenie. Zakladajúci jeho
členovia platia raz na vždy lOOjsto) dinárov.

Večer toho dňa usporiadala Česko-sloven
ská Beseda „Šafárik“ spolu s Ústred. spol.
čsl. žien „Manifestačné večierky“ s bohatým
programom, ktoré sa krásne vydarily. Naj
hlbší dojem vyvolala báseň „Slovačke čete“,
prednesená dobrovoľníckym poručíkom Jo
zefom Marčokom, ktorú pod dojmom zvestí
o hrdinských bojoch našich legionárov na
verdunskom fronte bol napísal A. Gavrilovič.

Nový pápež. Za nástupcu zosnulého
pápeža Benedikta XV. po viacerých bez
výsledných voľbách zvolený bol kardinál
Achilles Ratty, rodom i srdcom Talian', a
ako pápež prijal meno Pius XI. Narodil sa
31. marca v Desine (a či Dosio?) pri Mi
láne. Má povesť veľkého učenca, býval
bibliotekárom najprv ambroziánskej biblio
téky v Miláne, potom vatikánskej v Ríme.
Po svetovej vojne bol vyslaný do Poľska
ako apoštolský vizitátor, pozdejšie pápežský
nuncius, kde mal príležitosť dokázať svoju
diplomatickú zručnosť. Za kardinála vyme
novaný, vrátil sa do Ríma a po smrti Bene
dikta XV. bol hneď medzi tými spomínaný,
na ktorých asi padne voľba. Podľa jeho zá
sadnej shody so svojím predchodcom je
oprávnená nádej, že i on bude za spravo
dlivé riešenie katolíckych cirkevných pome
rov na Slovensku.

České a slovenské ženy v kráľov
stve SHS. sdružily sa, ako to už bolo
v Živene,(č. 9. lanského ročníka) pripome
nuté, v „Ústredný spolok česko-slovenských
žien v kráľovstve SHS“, aby v ňom praco
valy za pozdvihnutie ženskej vzdelanosti na
kultúrnom, spoločenskom a hospodárskom
poli, i aby pestovaly vzájomnosť s inými
slovanskými ženskými spolky a pokračujú
v započatom diele. Sriaďujú si spolok, ktorý
má mať svoje odbočky v Petrovci, Kysáči,

Prajeme tomuto sesterskému spolku česko
slovenských žien, aby sa zdarné rozvil a stal
sa pestovateľom i zachovateľom česko-slo
venského svojrázu nielen v odeve, lež i v ži
vote našich žien v kráľovstve SHS.
t E. H. Shackleton, najvýznamnejší an

glický skúmateľ južnej točný, nedávno umrel

Kronika.
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na chrípku a z nej pošlé zapálenie pľúc, na
čo mrú i ľudia na suchej zemi a v teplých
krajoch. 15. februára odvezené bolo jeho
bezdušné telo na Južnú Georgiu a odtiaľ
zabalzamované do Anglie. Umrel ako hrdina,
ktorý do konca slúžil svojmu dielu, nehľa
diac ani na strádanie, ani na smrť. I človek,
ktorý nemá pravého záujmu a pochope
nia pre to dielo, musí sa mu v úcte po
kloniť.

časne svoju poslednú výskumnú výpravu.
Podniknúť takú výpravu je obdivuhodným
hrdinstvom, úžasné je, čo pritom podstúpia
zúčastnení ľudia i zvieratá, a Shackletona ne

odstrašily všetky tie nevyhnutné útrapy,
podnikol ju viac ráz. A jednako neumrel
ani zamrznutím, ani hladom alebo nejakou
živelnou pohromou, čomu vždy bol vysta
vený v tých nekonečných ľadových pláňach,
lež umrel na svojej lodi „Quest“, dosť blízko

Spolkové zprávy
Odbor Živeny v Nemeckej Lupči usporiadal

dňa 11. februára 1922 „Fašiangové večierky“, na
ktorých okrem recitácií a spevov zahraná bola
i „Slamená vdova“, veselohra od R. Misetiho a V.
Jakobyho. v

Odbor Živeny v Prešove vyviňuje veľmi živú
a zdarnú spoločenskú činnosť, čo je zrejme na pro
spech nielen spolkovej, lež i vôbec národnej veci.
Po dvoch minule spomenutých, hojne navštívených
večierkoch usporiadal zasa 12. februára 1922 „Čajové
večierky“ s veľmi pekným hudobným programom:
Verdi-Singelei, Poliakin, Mendelsohn, Čajkovský,
Paganini, Moyzes, Schneider-Trnavský. Po programe,
v ktorom boly i recitácie, nasledovala tanečná zá
bava.

Odbor Živeny v Ružomberku tiež usporiadal
19. febr. 1922 v prospech školy Živenou založenej
a na podporu slovenského vysokoškolského študent
stva „Zábavné večierky“ s tanečnou zábavou — a
pripravuje sa i k ďalším svojim úlohám.

Ufáme sa i ďalším zprávam o činnosti odborov
Živeny, od ktorých sme ich ešte nedostali.

Druhé shromaždenie delegátov Č.-s. Červ.
Kríža bude vo dňoch 15. a 16. apríla t. r. v Prahe.
Shromaždenie. delegátov je v miere najvyššej in
štancie Č.-s. Červeného Kríža a do jeho právomoci
patrí okrem iného voliť i predsedu spoločnosti a
členov hlavného stánu. Výrazom demokratickej ústavy
Č.-s. Červ. Kríža je, že shromaždenie delegátov
tvorí ľud, t. j. zástupci miestnych spolkov, ktoré sú
už založené v 450 mestách našej republiky.

Zo zpráv o činnosti odborov Živeny, nakoľko nám
boly doposlané, uvádzame:

Odbor Živeny v Brezne usporiadal 30./XI. 1921
dve prednášky: pani predsedníčka J. Zibrínová pre
hovorila na téma: „Význam osvobodenia slovenského
národa“, potom sl. Oľga Trčková „O význame nášho
básnika Pavla Országha-Hviezdosíava v slovenskom
písomníctve“. Dňa 20./X1I. zas usporiadal večierky
recitačné. Odbor založil si i vlastnú knižnicu a odo
berá časopisy: Živenu, Slovenskú Ženu, Ladu, Péče
0 mládež a Slovenské Pohľady.

Odbor Živeny v Kremnici už pozoruhodne
chápe sa činnosti na. poli sociálnej pečlivosti; jeho
členovia, dámy od Živeny, navštevovaly i v meste
1 po okolitých obciach chudobné matky, aby poznaly
ich životné pomery, poučovaly ich, privádzaly do po
radne, vôbec aby, poznajúc ich pomery, mohly im
poskytnúť potrebnej rady i pomoci. Každý štvrtok
asistovalo 6 dám pri lekárskej prehliadke. Okrem
lekárskej porady a liečenia dostaly matky i liekov,
živnosti a šatstva pre deti za malý poplatok, prí
padne i zdarma. Na Vianoce dostalo 150 chudobných
detí rozličného pečiva, darovaného im od členov
Živeny.

Kremnický odbor zúčastnil sa i „Týždňa nemluv
niat“. Zaviedol verejné sbierky, usporiadal prednášky
a čajové večierky, kde každá matka dostala čaju
i pečiva a tie, ktorých deti (vo veku do dvoch ro
kov) boly najriadnejšie opatrované, dostaly po det
skej košieľke akoby na odmenu. Účastníc bolo
vyše 100.

Prednášky mal odbor dve. 20./XI1. 1921 prednášal
p. správca Paukert „O šťastí“, 9./I. 1922 p. pred
sedníčka Ľ. Lehotská „O čistote“. Za posledných
6 mesiacov pribudlo odboru 12 nových členov. Nuž
kremnický odbor vykazuje činnosť hodnú nasledo
vania.

Któ vládne na Slovensku? Napísala Jozefina
Maréčková, Bratislava, 1921. Slovenské ľudové na
kladateľstvo, Bratislava, Kopáčska 25., za Kčs. 6 - —.
Brožúra, na 44. stranách uvažujúca o vnútorných
veciach našej republiky so stanoviska slovenského.
Tvrdí, že u nás vo všetkých, najmä vyšších, úradoch
vo všetkých veciach rozhodujú maďarskí irredentisti,
lebo oni svojou rutinovanou previdrenosťou vedia
sa všade vtisnúť a uplatniť — hoci aj len ako úradní
sluhovia. Slovák sa nikde nedostane k svojmu právu,
lebo ho oni nepripustia k nemu, upravujúc veci
celkom podľa svojich plánov a potrieb. 1 slovenská
žurnalistika vraj je temer celá iredentistickými člán
kami prebratá — najslovenskejšie Národnie Noviny
vraj popredku, lebo tam sa irredentisti vraj natisli
nielen do redakcie, ale i do administrácie, že im
ani o počte nemôžeme vedieť. Okrem azda Slov.
Denníka a Slováka všetky významnejšie slovenské
noviny strhnuté sú do iredentistického prúdu. I o
tom je reč, ako obratne pracujú maďarskí irreden-

Odbor Živeny v Levoči bol založený 23./X1.
1921. Prihlásilo sa 38 členov. Za predsedníčku zvo
lená pani Oľga Wrchovská, za tajomníčku sl. Bo
žena Vávrová. Činnosť jeho bola započatá podare
nými Sylvestrovými večierkami. Teraz odbor srjaďuje
si spolkovú knižnicu a predplatil si časopisy Živenu
a Péče o mládež.

Odbor Živeny v Lubietovej zakladá si .práve
tiež vlastnú knižnicu a z časopisov odoberá Živenu
a Slovenskú Ženu. Svojou činnosťou budí národného
ducha medzi svojimi ešte neupovedomelými členmi
a podporuje ich v ich národných snahách. Vnove
získáva tiež pochopenie pre sociálnu pečlivosť.
„O sociálnej pečlivosti“ prednášaly v odbore slečna
Oľga Lojková a pani Júlia Vimerová. Odbor prispel
na vianočné obdarovanie chudobných detí i dal pe
ňažitý dar sirotincu.

tam, v ľadovej oblasti, ukončiac tak pred- k najjužnejšiemu kraju Južnej Ameriky —

Knihy a časopisy redakcii doposlané.



Ženský Svét. Ročník XXVI., číslo J. Red. Mil.
Sísová a dr. V. Borovičková. Ženský Švét vychází
dvakrát mésíčné, 10. á 25. každého més. Redakce
Král. Vinohrady, na Smetance 6. Administrace Praha
11., Marianská 3. Predplatné na rok 32 Kčs., na
pňl roku 16 Kčs. Jednotlivá čísla za P80 Kčs.

Véstník učitelek ručních prací. Ročník XI.,
č. 1. Vyehází raz za mésíc mimo prázdnin. Redak
torka Ľudmila Popelková, Král. Vinohrady, Táborská
tri (ja č. 18. Predplatné 35 Kčs.

Československý Svéráz. Rodinný list pro své
ráznou módu, púvodní výšivky a umelecký prumysl.
Majitel, vydavatel a zodpovédný redaktor Ján Svátek
v Českých Budéjovicích. Administrace v Českých
Budéjovicích. Redakce: Praha—Žižkov, Bfetislavova
1. Československý Svéráz vychází mčsíčné se striho
vou prílohou v každém čísle a 4 barevnými obrázky
do roka. Prcdplácí se na rok 1922 se strihovými
prílohami a barevnými obrázky na čtvrt roku 10 Kčs.,
na pňl roku 19 Kčs., na celý rok 37 Kčs. Jednotlivá
čís]a 2'40 Kčs., strihová príloha 2"— koruny.

Česká selka. Časopis venovaný zájmíim a potre
bám žen a dívek venkovských. Ročník X., číslo 1.

Vydavatel a zodpovedný redaktor Róbert Jarušek.
Tiskem a nákladem Českoslov. podniku tiskaŕských
a vydavatelských v Brne. Redakce a administrace
v Brne, Starobrnénská ulice 13. Pŕedplácí se 20 Kčs.
ročné, jednotlivá čísla 1 "80 Kčs.

Práce a vynálezy. Populárni sborník pro práci,
vedu a vynálezy viech oboru. Vychází 1. a 15. každého
mésíce mimo čcrvenec a srpen. Predplatné 80 Kčs.
ročné. Jednotlivá čísla po 4 Kčs., poštou 4'40 Kčs.
Redakce a administrace Praha ÍL, Václavské nám.
53. Zodpovéd. red. inž. Franta Štépánek. Vydává
Svaz vynálezcu v Praze.

tisti všade v zahraničí, aby Madarom nazpät vydo
byli predošlú moc. Tiež proti Židom ostro ide, že
panujú mocou svojich peňazí; platia všade „vstupné“,
preto i všetko dosiahnu, a chudobní ľudia k ničomu
neprídu. Naliehavé žiada zákon proti podplatníctvu.
Všade vidí zhubu od irredentizmu — i seba cíti
všade ním obklopenou — preto žiada amnestiu na
šim politickým previnilcom, nadovšetko najväčšiemu
irredentistovi — Jehlicskovi. Opätovne so zápalom
zaujíma sa za neho, ospravedlňujúc jeho odrodil
stvo, a nakladá zavolať ho i s Pazúrikom „múdre“
domov, aby nám tam za hraniciami nemohli šjrodiť.
Michalovi Bosákovi tiež vyčíta, že dal sa irreden
tistom obsnovať, keď posledne dlhšie sa bavil na
Slovensku v Bardiovských kúpeľoch, kde maďarský
živel vládne ešte nezlomenou mocou. O mnohých
veciach, ako sa jej naskytujú, prejavuje pisateľka
svoje náhľady, karhá a napomína najmä pre bez
charakternú slovenskú poddajnosť, ktorá teraz nie
menej sa javí, ako kým sme boli v otroctve. Na
príklad i v tom, akí sme my Slováci indolentní
oproti svojmu časopisectvu, ktoré má byť naším
predným kultúrnym priekopníkom, keď sa nijako
nepričiňujeme, aby sa slovenské noviny všade tam
predávaly, kde sa predávajú iné. Nielen že za to
neagitujeme, ale ani sami nikde v nenašských kra
joch a mestách, na príklad v kníhkupectvách, ho
stincoch, holiarňach, staničných predajniach atp. ne
pýtame si svojich novín, lež radšej kúpime nesvoje,
trebárs nepriateľské — tak, pravda, nikomu ani na
um nepríde predplatiť ich. Ona už mnoho bojov
podstúpila v tejto veci, a hoci je to hlavne k vôli
svojim vlastným vydaniam, koná tým nepochybne
priekopnú prácu slovenskému tlačenému slovu vôbec.
Pre neustálené, prisubjektívne chápanie vecí v tejto
brožúre niektorí majú jej pisateľku samú za irreden
tistku, iní súdia, že nadŕža „Čechoslovákom“ alebo
až Čechom — keby na iných miestach zas nejavila
rozhodnú protivu toho. Ba i za klerikálku ‘bola už
vyhlasovaná. Táto jej mnohostrannosť vyplýva iste
len z jej individuálne-subjektívneho nazerania na
všetky veci. Pravda bude tá, že pri všetkej nevyrovna
nosti je u nej silná snaha napomôcť zdar slovenskej
veci, ako bývala i v jej časopise, Bratislavskej Pošte.

Knihy vydania Matice Slovenskej:
Spisy básnické Andreja Síádkoviča. Sväzok I.

Na storočnú pamiatku básnikovho narodenia. Tlačil
Kníhtlač, úč. sp. v Turč. Sv. Martine. 1920. Cena 15 kor.

Letopis Matice Slovenskej. Ročník XIII. (I.)
Sošit 1. Redigujú Jozej Škultéty a Jaroslav Vlček.

X/ V Turčianskom Sv. Martine. Tlačou Matice Slo-

E. D. L. ľ B.: Vďaka za peknú zásielku, novým
sľubným silám som sa potešila. Bude všetko uve
rejnené — okrem prekladu z Adyho. Nechcem to
tižto vzbudzovať oduševnenie za životné heslo: „Krv
a zlato“ — ak ma o nejakom skrytom lepšom smysle
básničky nepresvedčíte. — S. Pok.: „Pieseň“ možno
by bolo s menšími opravami uverejniť, ale tie dve
dlhšie básne nemožno, lebo rýmy sú zhusta chybné,
Musely by sa prepracovať. I reč je ešte nerozvitá,
ale kto tak zo srdca hovorí;

Láska lásku rodí, aj mňa porodila
matička slovenská, láskou obdarila,
aj ja chcem milovať matičku slovenskú atď.,

ten si reč slovenskú zplna osvojí. A ináč k náme
tom ľudovým prislúcha práve prostá reč, len ju treba
s vkusom upotrebiť. — Timrava: Píšeš? Pošleš?
— Š. M. v Novom Sade: Poslané došlo. Srdečná
vďaka!

venskej a Knihtlačiarskeho úč. spolku. 1921.
Jána Kollára prvá sbierka básnická z roku

1821. V Turčianskom Sv. Martine. Tlačou Atatice
Slovenskej a Kníhtlač, úč. spolku. 1921. Cena 15 kor.

Janka Matúšku sobrané spisy básnické. V
Turčianskom Sv. Martine. Tlačou Matice Slovenskej
a Kníhtlač, úč.'spolku 1921. Za 18 korún.

Komenský. Jeho osobnosť a jeho sústava vedy
pedagogickej. Napísal Ján Kvačala. Druhé opravené

G/ a doplnené vydanie. Tlačou Matice Slovenskej
a Knihtlačiarskeho účast. spolku v Turčianskom Sv.
Martine. 1921. Za 21 korún.

ŽIVENA vychádza raz za mesiac.

Zodpovedná redaktorka:
ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ.

Vydáva „Lipa“, ľudový priemysel účast. spoločnosť
v Turčianskom Svätom Martine.

Chudobná rodina. Veselohra v 4. dejstvách.
Napísala Timrava. Tlačou Matice Slovenskej a.Kníh
tlačiarskeho účastinárskeho spolku v Turčianskom
Sv. Martine. 1921. Za K. 7’20.

D. Lanko: Slovenské tance. (Danses slovaíjues.)
V L Tlačou Maticej Slovenskej a Knihtlačiarskeho úč.

spolku v Turčianskom Sv. Martine. 1921. Za 10 ko
rún. Všetky práva podržiava si vydavateľstvo.

Poučná a zábavná knižnica Matice Slovenskej. L

Brailovský Kristus a iné poviestky. Tlačou Ma
tice Slovenskej a Knihtlačiarskeho účast. spolku
v Turčianskom Sv. Martine. 1921. Za 2 koruny.

Predplatky a poplatky za inzeráty posielajú sa na

administráciu Živeny v Turčianskom Sv. Martine.

Predplatné na Živenu je:
do Československej republiky na celý rok K 50'—

na pol roka 26'—

do zahraničia na celý rok „ 56'—
do Ameriky „ „ „ dol. 2'—

Odkazy redaktorky.

Tlačil „Tatran“, nakladateľský účastinný spolok
v Turčianskom Sv. Martine.


