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(Sjazdu osvetových pracovníkov.)

Všecko máme, 'éŕte, moji draží

spoluvlastcnci a pŕátelé,
to, co mezi velké, dospelé
v človečenstve národy nás sázi;

Zem i more pod námi se plazí,
zlato, stŕibro, ruky umelé,
reč i zpévy máme veselé —

svornosť jen a osvéia nám scházl!

Dejte nám tu s duchcm všcslavostí
a aj, národ máte videli,
jaký nebyl ještc v minulostí.

V prostŕedku se mezi Ŕekem, Britcm
naše jméno bude blyštéti
na sklopení sveta hvézdokrytém.

Vzkaz vznešeného pevca Slávy Dcéry

zaujme, zachváti mysle naše, keď vítame

osvetových pracovníkov na území župy ša

rišskej, v lone starobylého mesta Prešova.

PrerodenýduchKollárov vystihnulaúchvatne

vyjadril: čo čo nám chýba, a jasne
a jadrne označil cestu, ktorou i náš národ,
ako člen Slavianstva putovať má, aby dô-

stojné miesto zaujal medzi vzdelanými
národami človečenstva.

Svornosťa osveta !Tieto heslá ligotavým
leskom žiariť majú na púti národa. — e.n,iQ K&r
V znaku týchto hesiel prichádzate aj vy
medzi nás, z rôznych končín republiky,

.. > » ťirínlí clnv.ncl/ťrr'l, t* Ä V t Vžzo zemí českých a z údolí slovenských,
ku spoločnej a svornej osvetovej práci na
národu roli dedičnej: \U 7 t v y a y a .

/HOŕ /éi\ tt
yor

Z tej duše Vás vítame,
Zdar Boh Vaše počínanie.

V Prešove, na Turíce 1922.
Za redakciu Slovenského Sveta

J Rukopis Záhorského, ukážka vlastného životopisu.

Prívet.



Oslava 5. výročia založenia
Čsl. peš. pl. „Tatranského“ č. 7,

Na slávnosti, ktorá bola spo-
jená so župným sjazdom legio-

bola vo dňoch 27. a 28. mája
t. r. v Nitre, kde je 7. pluk umic- miestneho odboru Matice SIo-
stncný posádkou. venskej sa zúčastnili všetciMeno 7, čsl. peš. pl. „Ta-

prislušnici pluku, širšia legionár-tranského" bude v dejinách čsl.
ska verejnosf, Csl. O. L. a všetkynároda zlatými literami zapísané,
odbočky na Slovensku, v Čecháchbo pluk má Iví podiel na akcii
a na Morave, vyšší hodnostáriboja za oslobodenie slovenskej
vojenskí, Matica Slovenská, celávetve národa československého.

Jadro íohoto pluku tvorili Slo- slovenská a česká intelligencia.
váci, ktorí dobrovoľne prinášali
najväčšie obete na oltár vlasti,
ktorí dobrovoľne trpeli, krvácali

Spolok Slov. Umelcov, Slov. Liga,
dalej miestne jednoty Sokola,
Orla. Tiež robotn. telocv. jedn.
Odbočka klubu čsl. Turistov,a umierali za blaho a krajšiu

.... | f? . I jf' V ‘
- x,

G ' ‘ Csl. Červ, kríž. — Zástupci poliť.
úradov a Ieg. poslanci a vôbec

Čipku, prvého vel. všetcia, ktorým zdar Ieg. veci je
(Slov. rota). svätfm.

budúcnosf svojho ubiedeného
ľudu... V „Tatranskom“ pluku
došlo tcdy — po toľkých rokoch Mohyla podpor Gúst.

smútku, žiaľu a utrpenia nášho P*‘

národa, po toľkých rokoch rozluky — opät k úpl
nému spečateniu našej československej jednoty. 7. čes
koslovenský peší „Tatranský“ pluk, ktorý pod vele
ním kapitáňa-plukovníka a neskôr generála Gajdu

Program slávnosti bol dňa 25. mája: o 19. hod.
zahájenie Ieg. výstavky vo dvorane mestského domu.

Oddych 102. 7‘ poln. roty po príchodu z 38 tunelu
na silnicu kultucko-irkutskú v bojoch na Bojkali 1918

O 20, hod. divadelné predstav, a hudobný večierok
žiactva obchodnej školy peveckého sboru „Prerúb“
z Pŕcrova na Morave.

sbieral v početných bojoch od Uralu až po Daľný
Východ nesčíselné vavríny vítäzstva, je naším prvým
slovenským plukom a materským telesom preto, že prvý
zdvihol prápor svoj s heslom „za tú našu slovenčinu!“

Dňa 26. mája: O 20. hod. Kino „Invalid“ : Po
stopách čsl. légií v Rusku, — film s prednáškou.

Dňa 27. mája: Športovný a telocvičný deň čsl.

Zničený nepriat. vlak na st. Bajkál (v 1918. 2.), ktorý
sa už nemohol zachránit.

Zborená stanice Bajkál po boji 7. „Tatranského“ pl.
spoločne s rusk. vojskom v r. 1918.

nárskym a u stavujúcou schôdzou

Jubileum prvého slovenského pluku.

7. Tatranský pl. sa lúči v Vladivostokom 1920.



posádky a Nitre na hrišti .f<Ú 9. hod.: Slávnostná
„Š. K. Nitra" na Sihoti. prehliadka pluku na letišti.

O pol 10. hod. dopo!. i O 11. hod.; Koncertné
závody družstiev. Malliné „Peveckého sdru-

0 11. h. promenádny ženia Moravských učiteľov
koncert na Štefánikovom ÍWWMfžv Brne", vo veľkej dvorane
námestí. župného domu. — O pol

O 15. hodine odpol,: 12, hod.; Promenádny kon-

verejné cvičenie čslov. po- cert vo ' enskci hudb v čsL
i *

— Cvičenie prostné, gu- 12 z Komárna. — 0 14. h.:
lometné, skoky cez pre- Valné shromaždenie miest*

kážky, společné prostné iNaši u Kultuku v na výzvednej hliadke odhoru Matice Slov, Reční

cvičenie, vzdušné roje •
v pralesi ' í918> tajomnik p, Štefan Krčméry.

aeroplánov, cvičenie s puškami, cvičenie na na- O 15. hodine odpol.: Predstav, divadelného kusu

radí, skupiny atd.... „Ján Výrava“ od Fr. Šubría v prírodnom divadle (nad
O 20. hod.: Slávnostná akadémia vo veľkej stanicou).

dvorane župného domu. Účinkoval barytonista p. Karol O 16, hod.: Koncert a ľudová veselica so zá-
Schart z Plzne, klavírny virtuóz p. O. Jeremiáš z Bu- bavným programom v pivovarskej zahrade.

O 20. hod, večer: V reštaurácii „U Jeleňa“
tanečná zábava a v malej dvorane župného domu
koncert na rozlúčku pri reštauračnom zariadení

dejovic, p. Janko Borodáč, člen Slov. Nár, Divadla
z Bratislavy a úplná hudba čsl. peš. pl. č. 7. Proslov

poši. br. dr. J. Markoviča.
Dňa 28. mája. O 6. hod. ráno : Budíček pluk. hudby

.
*• -t.; *

r
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Pancicrák „Tatranského pl,“ „lánožik“.Pomník padlých Čechoslov. v Nižne-L’dniska r 1918.

Padlí 1/7. p. roty v Marijnsku 1918. Obväzište u Kultuku 1918.



Odovzdávanie práporov plukom 2. čsl. divízie rusk.. légií v Jekaterinburgu 1919. (x) gen. Syrový, (xx) ge
nerá! Gajda.

7. „Tatranský“ pl. sa lúči s Europou na ceste do Francie v dubnu r. 1918.

Prehliadka pluku v Tonasku 1919. Prehliadka pluku v Tomsku 1919,



Ilivivsky

Pamätný ústav

mala raz záverečnú Staré kolégium, budova Je renesančného slohu. s mládežou. No a ked

slávnost, ktorej pro- spomenieme, že v

gram bol trojrečový, •. druhej polovici sto

t. j. nemecký, madar- *,
tu * lu "

ský a slovenský. O doval zvlášte i slávny

polstoročie pozdejšic Hviezdoslav, tým my?

nie muž,

s^™

e '
dos^

ako n n iných školách
Nové kolégium po reštaurácii.

Prešovské kollégium.

M. M. Hodža.Štefan Marko Daxner,Ján Francisci.



Besedou",

Štyridsaťročné výročie slovenského spolku „Detvan“.
Dňa 15-ho marca t. r, minulo 40. rokov, čo si.

spolok jestvuje, ktorý sdružoval už v roku 1882 slo
venskú študujúcu a neštudujúcu mládež, roztratenú
po Prahe a po vidieku. Spolok na prvej valnej hro
made 15. marca 1882 jednohlasne zvolil si za pred
sedu vtedy ešte jarého a mladého filozofa Jaroslava
Vĺčka. Utvoril sa spolok práve vtedy, keď naši bývalí
macošskí „kamarati“ páni Maďari oslavovali svoju
„szabadságharczukat", ako to každý rok v zápale
oduševnení robievali (som zvedavý, čo teraz oslavujú?),
Slovenská mládež práve v ten deň dokázala, že i ona
má právo k životu a právo pracoval za kultúru

„Detvan“ cez svetovú porobu živoril, ale veľký
deň slobody doniesol mu nový život — aký mal pred
tým — lebo ho dostal celý náš národ.

Prišla doba, v ktorej sa splnila pevná viera véli
kého básnika Hviezdoslava: „že spásonosný obrat
nastane rýchle neočakávane“

Nad Tatrou — našou kolískou — zablesly blesky
a hrom slobody rozbil hranice bývalého Rakúsko-
Uhorska a Slovák stáva sa voľným, ako to mladé
vtáča, ktoré opustí staré hniezdo a vynorí sa do slo
bodného ovzdušia.

dobro nášho národa. Mládež, ktorá v Prahe našla svoj stánok, držala
si za povinnosť, aby spolok „Detvan“, ktorý má tak
krásnu tradíciu, duševne a morálne podporila a po
stavila ho na úroveň, akú mal v roku 1882, keď všetci
boli Slovákmi a nie Ty si „Národniar“, on je „ľudák“,
tam tí sú Čechoslováci a ti z Východu sú „maďaróni“,

Spolok pod vedením predsedu Jaroslava Vĺčka
hneď prvý rok dokázal, že nebol založený zo

športu spolkovničkárskeho, ale z pohnútok vnútorných.
Už v prvých schôdzkach ukazuje sa činnosť živá, nie
kedy až zímničná. Donášajú sa práce pôvodne, kri
tické rozbory , í.nsníí?-;: lebo takýmto
diel, niektoré
schôdzky ve
nované sú
spisovateľom
a tam sa po
dáva životo
pis a obsah
jeho prác atď.

spôsobom ne-
budeme sa
smieť po-
važovať
za synov na-
šich otcov.

Terajšia sL

mládež sdru-
žená v spolku

prišli v kontakt
s „Moravskou

„Detvan“ mu-
sí byť verná
svojim tradí-

so sloven
ským akade
mickým spol
kom „Tatran"
vo Viedni“, so

ciám už i pre-
to, lebo v ňom
pôsobili naj-
väčší synovia
nášho národa,

„sl. spolkom ako je Dr. M.
R. Štefánik,

srbským spolkom „Šumadiji" a so spolkom „Ognisko
Polskie“, aby takto utužovali všeslaviansku vzájom
nosť. Každý vyhodený študent z maďarskej školy,
alebo iným osudom hnaný — ani žitia nie volno —

našiel úprimnú lásku v spolku „Detvan“, kde tým väč
ším oduševnením chopil sa práce spolkovej. Hodnotu
spolku povyšujú M. R. Štefánik a Martin Béncúr-Ku
kučin, oboja ako funkcionári výkonného výboru.

Jaroslav Vlček, Martín Bencúr-Kukučin a rad iných
národovcov.

Pochlapme sa chlapci a uvedomme si, že sme všetci
Slováci, že nás jedna mater kolísala aspoň v deň 13-ho
mája t. r,, keď privíta nás na slávnosť 40, ročného vý
ročia spolku „Detvan“ náš staručký, už striebro vlasý,
na duši ešte ale jarý prvý predseda nášho spolku
„Detvan“ baťko Jaroslav Vlček, senátor.

„Prvá prešovská vyrábatefna papiero
vých vreciek“,

odporúča papierové vrecá a baliaci papier.
Prešov, Trhovisko 22.

Jediný anglický krajčír na Slovensku ANDREJ KRÁĽ,
anglický krajčír v LIPTOVSKOM SV. MIKULÁŠE
Zhotovuje každý druh šatstva dľa najnovšej módy. — Veľký
výber látok tuzemských i pravých anglických na sklade.

Mierne ceny.

v Pešti“, Tohoročný výbor sl. spolku „Detvan“ v Prahe.
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bíjalo Záhorského život a bilo i jeho dielo, takže nikdy
nebolo uznané dľa zásluhy.Jonáš Záhorský.

/Í3. kíl. 1812—23. I. 1876.
A nebolo to dielo malé alebo druhoradé, V Zá

horskom žil básnik, ktorý sa r. 1836 prvýkrát ohlásil
v Zore pod menom Magurský odou na Slovákov a ktorý
volal Slovákov k národnému činu a k prekonaniu
všetkého jarma. Tú istú pieseň spieval v Orlovi Ta
transkom a búril Slovensko k nenávisti proti tyranom
duchovným i svetským. Prototypoví slovenskej slobody
Jánošíkovi venoval báseň i drámu a v „Bajkách"
i v „Žobrákoch“ povedal Slovákom v básnickom rúchu,
často nepôvodnom, mnoho pôvodnej sladkej múdrosti
všeľudskej a národnej, za ktorú mal byt vďačne po
čúvaný, Jeho básnické listy slovanským národom,
československým básnikom a historickým osobnostiam
boly naozaj niečo nového, ako novou bola jeho aesthe
tická theoria, písaná menovite do Pešfbudinských Ve
domostí pod pseudonymom drotár Fedor a horujúci
pre národno-krestanský ráz slovenského umenia.
Fásnik Záhorský riekol mnoho pozoruhodného a ne
zaslúžil, aby bol ubíjaný tak, ako si J, že! •

Cô písal, nebolo síce pre pospolitý ľud, ale súdobá
poézia slovanská nebola vôbec ľudová a kládla si
cieľ získavať práve vzdelanectvo. Na tento účel Zá
borský skvele stačoval, ako naň stačoval i ako kaza
teľ. Jeho kázeň na deň Svätej Trojice o podstate
božej, jeho kázeň v deviatu nedeľu po Svätom Duchu,
plné plameňa pre národnú osvetu a slovenskú školu
a i. — javia filozofickú hĺbku a krásnu formu, z ktorej
býval ešte len Palárik a Peíéryi,

,'VVvw

Sjazd osvetových pracovníkov Slovenska roz

svefuje na slovenskom Východe svetlá a ožiaruje nimi
i zapadlý hrob spisovateľa a župčanského farára Jo
náša Záhorského, Je opravdu na čase, aby z temna
minulostí bol smierený aj tento drahocenný tieň, ktorý
za života i po smrti stíhala len kliatba neporozumenia.

Turčiansky zemän Záhorský mohol klidne žiť na
svojom záborskom statku a pre svoju vysokú kultúru
myslef na skvelú dráhu politickú. Láska k ľudu a túha

po nezávislej službe národu zaviedla ho však k duchov
nému stavu, ktorý ho svojou politickou bezmocnosťou
skoro rozčaroval. Po svojich zkúsenostiach na bied

nych evanjelických farách v Pozdišovcj a v Rankov
ciach rozhodol sa prepriahnuf. Prestúpil ku katolicizmu
za sľub košickej professúry. Chcel pôsobiť na mládež,
chcel spisová f

, ale i tu poznal, že urobil chybu, ktorá
sa mu vymstí. Konvertita bol opovrhovaný evanje
likmi, katolíci mu neverili a na koniec nechali ho ži
voriť horšie, ako živoril v zapadlých dedinách evan

jelických, V dobe Bachovej usmialo sa naňho šťastie,
bol redaktorom Slovenských Novín, ale poneváč jeho
čestná a hrdá duša nevedela otročiť, i toto šťastie
bolo zmarené a tak k nepriazni cirkevnej pribudla aj
nepriazeň vládna a svetská, A aby bolo nešťastie
dovŕšené, pribudla i nepriazeň národná a literárna.
Záhorský nesúhlasil so slovenským povstaním r. 1848
a strážený súc Maďarmi, nehlásil sa r. 1849 k Hur
banovi a Štúrovi, keď prišli ako dobrovolníci na bie
lych koňoch do Košíc, Nedorozumenie, ktoré sa nikdy
nevysvetlilo a ktoré dovŕšilo Záhorskému nepriazeň
slovenskú prejavovanú v živote v časopisoch a ne
skoršie i v Slovenskej Matici,

Záborský ako kazateľ hodil sa do kathedrál, na
plných vysoký mi a kultúrnymi vrstvami. Nemal však
šťastia Mateja Béla, jeho poslucháčom bol divý a su
rový ľad- Záhorský chcel aj preňho pracovať, Jako
novinár v Slovenských Novinách a neskoršie ako pri
spievateľ do Národného Hlásnika a do slovenských
kalendárov vyhľadával thematá ľudu prístupné a oči-Tak tedy nedorozumenie za nedorozumením u-

a Namočte Vašu bielizeň s pracím prostriedkom
’W O prciáa&c • „Chvála gazdinej" na niekoľko hodín, alebo

na noc. Potom perte, ako obyčajne.
Sú ipaínč myútá, ktorými síce často veľmi rýchle Splna z prádla pusií, avSak beda! pri bližšom pre

hľiadnua objaví sa rozožieraná tkanina. Žrové súčiastky špatného mydla sice Splnu vyžraly, ale zároveň 1 tkanivo. Tým
vznikne veľké škoda na drahom prádle.

Sú icgíäe myáíá, ktoré sice šetria pródlo a súčiastky jejlch prádlu nepoškodia, avšak beda I jcýich čistivosf
Je tok ntolé, že sa prrédto len usilovnou a namáhovou pracou výpare.

Sú dobré sayälS, ktoré prádío šetria a zároveň čisfia, bez néman> e zlosii, v krátke; dobe.

Najlepšie mydlo jc mydlo s jeleňom.

DR. JOZEF PRAŽÁK,

—-> BBBBTRIA——



a le je to príslušenstvo čestné, Zneuznaný za života
i po smrti zaslúži prehodnotenie dnes i po tejto stránke.

Záhorský bol velký priate! Čechov a horovateľ
pre jazykovú československú jednotnosť, Rozluky
datoval a nikdy neváhal Slovákom kynúf na cestu do
Čiech. Život jeho bol kruté rušený a s ním bolo ru
šené i dielo. Svedčí o velkej dochovnej sile a mo

húcnosti, že nezmlkol celkom. Vedel cez všetku
vichrivú zlobu svietiť svojou dušou v prospech národa
a preto plameň jeho pamäti ani dnes nezhasína, ba
naopak rozhoríeva sa.

sťoval ho nimi od pijactva, smilstva, mamonárstva,
hovädskej zotročilosti a národnej netečnosti. Štiplavým
humorom vedel ich vyháňať z temných kútov na kul
túrné výslnie a v „Chýrniku drotara Fedora“ povedať
hociktorú pravdu o ňom i o pánoch, ktorí ho riadia.

„Dva dni v chujave" je rozprávka zrovná prí
kladná, ako Izä praktickou demonštráciou v rozprávke
zobraziť obec na výstrahu i príklad „Nálezca po
kladu“ so švihom Cervantesa zhnusuje vonkovu hý

rila, poživača a dobrodruha. Fresky „Kornel a ožran,
„Cudzoložník“ a í, boly písané s dídatiou kazateľa
a formou básnika, aby len zaútočily tendenčne na ľu
dovú myseľ k výstrahe. Je ľutovať, že Záhorský ne
mal po celý život novinárskej tribúny, pretože jeho
bystrozrak videl pod slovenský povrch a náter veľmi

dobre a jeho pero vedelo šľahnúť po zásluhe a spra
vodlivé, Jeho „Pompézňa" to dokazuje svojou kritikou
vyšších vrstiev skvele a zdá sa niekde len ako sati

rizujúci feuilleton, ako ním do istej miery zdá sa byť
Záhorského hrdinská báseň „Faustiada," súbor pozo
rovaní životných, vedeckých, umeleckých, cirkevných

Jeho hrob maďarsky označený preto nezapadne
a zlaté písmená pamätnej dosky slovensky označujúce
jeho pôsobište, v tieto dni pietne zasadené na žup
čanskej fare veštia iste už i chvílu jeho doceníenia
v jeho ľudského í literárneho prehodnotenia.

twa wffi eSa aaSság cti esaaďieä

a politických, tu niečo ako slovenské Kocúrkovo, tu
niečo ako Goethcov Faust alebo Danteova Božská
komédia. Záhorský sa díva v slovenský mikrokosmus
z historickej perspektivy a preto jeho pohľad je často
nad dobu a rozviera jej obraz do budúcnosti.

Dva vrabcové hrabali na hnoji,
Pokud zmce nenašli, v pokoji;
Potom však, že hladní byli oba,
Začala se mezi nimi zloba.

Záhorský bol v svojom jadre historik, ako svedčí
rad jeho štúdií v Sokolc, Národných Novinách, Leto

pise Matice Slovenskej a ako dokazuje hlavne jeho
vlastný životopis a ešte skôr jeho štvorsväzkové

Ve prudkosti rvavé jcjich hádky
Vyjde práve kohaut ze záhradky,
Který hnedky od obojí strany
Za saudce byl v rozepŕi pozvaný,
Pŕiblíživ se tedy vážným krokem,
Pŕehltnul zrnečko pred výrokem.

„Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov

Žigmundových." Ostaly v rukopise a Záborský ich
daroval Národnému Muzeumu v Prahe, keď Matice
ich podcenila, bála sa ich vziať pre stanovisko proti
papežské, protímaďarské a rusofilské. Záhorského
Dejiny sú dielo žiaka Palackého, a konajú v sloven
skom dejepise funkciu obdobnú českému Dobnerovi,

Očisťujú ho od nánosov maďarských luhanín, Slováci
nemali i nemajú historika tej vedeckej vôle a toho
vedeckého bystrozrakú a tiež nie toho slovenského
a československého tepla. Záborský premýšľal históriu
na svojej osihotenej fare tak žive, že historické po

stavy sa mu menily v dramatických rekov a deje
pisné traktáty v dramatá. Sú to často postavy bi
zarné a formálne monstrózné. Ale chváliť treba na
nich odvahu, historickú pravdu a dobré literárné
vzory. Svoje lásky sústredil tu Záborský hlavne na
Veľkú Moravu, na dobu Matúša Čáka, Karla Róberta,
na Arpádovcov, na Huňadovcov, na Džidimitrija, na
dejiny Horvatov a Srbov, a touto dramatizovanou
a bellctrizovanou históriou šťastne í nešťastne obrazil
veľké epochy dejinné a učil z nich novému slovan
skému a slovenskému životu.

Vrabci škrek, než kohaut nahnevané
Naukau se tau osupíl na né;
Kde nedají stránky shodé místa,
Vítézství se tam tŕetímu chystá.

Vrabci a kobút.
Dvaja vrabci hrabali na hnoji,
Dokiaľ zrnce nenašli, v pokoji;
Potom však, že hladní boli oba,
Začala sa medzí nimi zloba.
Tu vo rvavej prudkosti ich hádky,
Vynde práve kohút zo záhradky,
Ktorý hneďky od obojej strany
Za súdea bol v rozopri pozvaný,
Príblížac sa tedy vážnym krokom,
Prehltol zrniečko pred výrokom,
Vrabci škrek; lež kohút nahnevaný
Tou náukou skarhal obe strany:
„Kde sa stránky srovne neshodujú,
Tretiemu víťazstvo pripravujú,“

Tu podávame báseň najprv v znení českom
a potom v slovenskom, ako T, Záborský svoje bájky
preniesol do slovenčiny za tým, čo sa pripojil k Štú
rovmu spisovnému jazyku.Záborský dramatik patrí síce literárnej histórii,

2 básníJonáša Záhorského.
Bájky.

Vrabcí a kohaut.



Zanedbaný výtečník.
Zomrel muž veľkých schopností,
ktorý ale ztrávil život v nízkosti,

Miládé,
Víš-'i, jak velký učinek maličkým
Zp: chaliss žertem, spanilá Miládo?
Žes mi buď v ráj svét zménila všetečná,bez úradov a hodností.

Keď prišiel vo vlasť blaženú,
žaloval pred Bohom Štestenu,

že nehodným hlúpcom a slabúchom priala,
jeho pak docela zanedbala,

Bôh predvolal Štestenu hneď a hneď,
a vzal ju na odpoveď,

ako to svetu slúži,

Buďto ve paustku,
Rozpomeň se, když vnady chvíle jarní
Vedly nás kvétným k lúčinám obidvauch,
Kde včely zvučné z novorozvitých med

Mlskaly číší,
Písnémi slávik milo družku vábil,
Krepčili skočné s veselím beránky,
Táhli hedvábné štébotem za sledmiže tak málo priala tak schopnému muži?

Štestena však: Či nie od teba som vzala
rozkaz, Pane, abych hlúpym najviac priala,

Hausata matkám.
Já čta rozkvitlau pôde jabloní, sem
Dúmnční rúzná v paméti pŕemítal,
Rozložen čerstvé na pažitce údy,

a bola ím náhradou rozumu?
Rozpomínam sa, dí Bôh, tak je tomu.
Iď s pokojom, a drž i ďalej tú cestu j

hoden je zlý svet trestu.

V slasti lahodné.
Tys vétemé sc vtedy víle rovné
Tajné lehkými krokami prikradla,
A slabým jabloň ramenem popadši,

Ztŕásla nade mnau.

, Pod slovom „dumy" rozumie básnik ódy. Tu
podávame ódu, venovanú Muňajovi, ktorý bol v Pre
šove na československom ústave predsedom kolo
roku 1830-

Nékteré íehdá ze kvétú na týmé,
Nékteré klidná mi za ňádra prchly;
V srdce pak vraucí ty samas mi, pékná

Hŕíšnice, padla.
Muňajovi, Epigramy.

Slávským zavznéjeme vdéčnéjí ti zvukem,
Než béžnau v zletilém Rímé rečí kdysi,
Mládež tvým svéŕená, ó Muňaju, zrakúm,

Na vládu prečo tak Maďari vrele hromžia bachovskú ?
Krivda je im, že činiť krivdu nemôžu sami.

Pri tvých návratu teď jmenín.
Neb všem nezkaženým nejmileji zvučí
Ŕeč, níž matka koho v lune kojívaia;
V niž první lalotať díté počal slova.

U starcov rada inde, u nás pak býva u chlapcov!
dobre to, tak národ zostane večne mladým.

Slávsky ctén íedy buď Siovan-
Dobré dlauho chovej, takto i víc blahý,
Pánu slauhy, lidu správce, co by znali
S nejhlubšim umením etné spojití mravy;

Hej, Košutu! Starneš, Na koho tvojo padne imanie;
Méno dediť bude syn, skutkov ovocie Dcák-

Neb tak posvéceným sluší. Už ku školám hojným príjdú istotne Slováci j

bo školami sporné v národu stránky zovú.Dnes však pusť mimo trúd všecken ovénčený,
Rovný včelce jináč kvítkoomelzavé j

Pŕísnau k žertu rnysel pohni mokem, který
V hroznech nad Tokajem visel.

Že spravedlnosť len dŕžavám vraj slúži za základ?
bez všetkého by tak základu stály Uhry.

Aj, nám též veselým tento míne dnešek,
Buď nás kolky trkať kulmi tešiť bude;
Buď pred loptu ruky skokmo vypínati,

Když zpét podražená padá;
Buď pak v baudé vfelau černoočadnuté
Usíám odchycovať žinčici dychtivým,
Temnám pri zvuku dud šironafúknutých

Syrce hnésť umélým bačem.
Pri hrách a pH hodách časmi zapomnéli.
Hellenští, že celé ješté veže čaéjí
Pyšné Tróje, a meč v pčsti se Hektora

Kaučukový podpätok. Ceskoslov. výrobok.Blýská neskrocenau mocí.

Maďari pôde vládov celodržavnov.

Mlčte starci.

Košutovi dedičia.

Vznik nových škôl na Slovensku.

Bezzúklcdné Uhorsko.

Dumy.



tým viac sa tešili, keď sám prišiel medzi nich.
Toľko u Bujnáka,

Keď sa vyskytla idea pamätnej dosky dali sme
sa do zistenia domu, v ňomž Országh za dva roky
(1869—1871) býval. Obrátili sme sa na štyroch, ešte
žijúcich spolužiakov jeho, na Bottu, Hanzlíka, Le
hotského a Ružiaka, posledný ale už chorel; tamtí
sámi dali pokyn; najdôkladnejší vývod ale Hanzlík.
Hanzlík pripojil i nákres, a písal mi: Vyhľadaj v po
zemkovej knihe meno kanonika Viktora Ladomérskeho
a máš dvere otvorené až do korán. Pomocou po

zemkovej knihy sme tedy ustálili, že je to dom v Ma

sarykovej ulici č, 16, naproti gkath. kostolu.

Kým Pavol Országh, Vyšňanovie v Kežmarku
ešte maďarskej múze holdoval, — do Prešova prijdúc,
striasol už so seba prívesky nesvojskcj výchovy, sotrel

aj tak len povrchný náter cudzej kultúry. To jeho
maďarské veršovanie v Kežmarku, ako na inom,

širokej verejnosti menej prístupnom mieste hovorím(

mnoho neznamenalo, — naukosdelnou rečou bola

predsa maďarská, povinnosťou bolo v maďarskej spisbe
sa cvičiť, a keď nebolo možnosti v materčine svoje
city, myšlienky vysloviť, poeticky naladený mladík,

vysadol si na maďarského okrýdleného tátošíka, a
mal milé zadosťučinenie, keď zahanbil čirých dolno

zemských Maďarov, ktorí sa nevedeli -v- sedle Pega
zovom udržať.

Skoro všetci Országhovi kollegovia bolí literárne
činní, uzavreli tedy v svojom spolku „Kolo“, že vy
dajú almanach, aby ukázali starcšine, vodcom národa,
že aj oni sa chystajú do služby ducha a chcú na

stúpiť cestu života tŕnistú. Tak vyšiel „Napred", ná

rodný zábavník mládeže slovenskej na rok 1871, So

stavili Koloman Banšell a Pavol Országh.
Do Prešova si už bezpochyby slovenské pove

domie doniesol, v čom ho slovenskí mladíci, s ktorými
sa tu sišiel ešte utúžili. Nebol už tak osamotelý ako
v Kežmarku. O pobyte Országha a jeho družiny —

nachádzame bližšie dáta u Pavla Bujnáka v jeho
obsažnom, cennom životopisnom diele „Pavol Or

szág Hviezdoslav," podávam z toho niekoľko úryvkov.
Dla Bujnáka študovali tam právo: Pavol Országh,
Július Botto, Gustáv Lehotsky, Ján Ružiak, Adolf

Kállay, Andrej Halaša, Andrej Hanzlík, Jozef Országh,
Ján Zvara, Július Hlaváč; theologiu Koloman Banšell,
Ján Alexander Fábry, Daniel Lauček. Dľa udania
Gustava Lehotského študoval tu theologiu i Andrej
Sokolík. Tvorili spolu — píše Bujnák — dákusi spo
ločnosť, aká v tom čase ešte v tradíciách Štúrových
na každej škole bývala. „Spoločným financministrom“
bol Andrej Hanzlík. Močno mládež táto ani nebola

zorganizovaná v nejaký spolok, ale za to držali spolu.
(Spolok mal meno „Kolo," T—y.) Spoločne si pred
plácali a držali aj časopisy slovenské všetké a knihy.
Žili skromne, utiahnuté, a zpomedzi všetkých naj

skromnejšie a najutiahnutejšie Hviezdoslav, Len zriedka

kedy vyhľadal spoločnosť súdruhov, aby sa pobavil
s nimi, leda-kedy odišiel s nimi na pohárik piva
alebo vína, čoho ínáče aj ostatní si len zriedka do

priali. Každý sedával doma, pohrúžený do štúdií váž

ných. Byt Országha-Hviezdoslava bol na hlavnej ulici,

naproti srbskému (nie srbskému, lež gréckokatolíckemu,

„Napred" verejnosť priaznivé prijala, len s re
daktorom časopisu Orla; Andrejom Trúchly-Sytnian
skym nastal nemilý konflikt pre jednu hyper-erotickú
báseň, ktorú Sytniansky veľmi rigorózne posúdil
pre povedzme — nemiestny — výraz: Povrhnem účasťou
spásy, na pranier postaviac celý almanach. Országh
v svojej citlivosti urazený — odpovedal Sytnianskemu
v Dennici; a neposielal viac svoje básne do „Orla“,
lež do Pešti — pisateľom týchto riadkov — pod me

nom „Dunaj", redigovaného belletristického časopisu.
Venujúc niekoľko riadkov Országhovej družine,

predstavujem predne Kolomana Banšella spoluredak
tora „Napredu.“ Študoval theologiu, písal verše, poda
jedné v Prešove a Gerendáši, aj v šarišskom dialekte
Sobrané verše jeho s nápisom „Túhy mladosti“ vyšly
v Skalici roku 1836, Vyberám z nich citom rodolubstva
kypiacú znelku na ukážku.

Vravíš, oíče, že, vraj, šťastný ja som,
Že mi šťastie chodí v zápätí;
Kážeš ho ctiť, kým neuletí,

Bych nemusel obanovať časom.

Odpusť, odpusť, pokorným keď hlasom
Rade tvojej tak syn odvetí:
Čo ma je zo zlata, z tých smetí,

Mám-li v ríši duchov byt chuďasom ?
T—y.) biskupskému kaštieľu u vdovy Lubomírskej,
(Ladomérskej, T—y.) sestry srbského kanonika. Mal

malú izbetku, dosť jednoducho zariadenú, ale veľmi

čistú, a v nej veľký poriadok. Domáci jeho vidiac ho

pracovať, a vediac i o jeho básnickom tvorení, šetrili

ho, tichučko chodili okolo neho, A podobne i jeho
priatelia, vediac s čím sa zaoberá, hľadeli ho čím

menej vyrušovať. Len kedy-íedy ho navštívili. Ale

Sveta lesk mňa marný neukojí,
Biedy, núdze duch moj sa nebojí —

Vence moje v bojoch za rod kvitnú.

Že žobrákom budem? Dobre, dobre;
Zobrať môžem, keď národ môj žobre

Nech len jemu časy, krajšie svitnú I

Pavol Országh-Hviezdoslav a jeho
družina v Prešove.

TATRANSKYÍ



svoje theologické štúdia v Prešove riadne, ’s dobrým
výsledkom skončivšieho muža, pod zámienkou nedobrej
prednášky superintendent Czékus nechcel za kňaza
vysvätiť. Vysvätil ho preddunajský superintendent
Geduly, A keď ho cirkev pílianska na miesto otcovo
za svojho farára vyvolila, Czékus neuznajúc platnosť
vysviacky Gedulyho, dal ho 31. júla 1881 z fary pí-
Hanskej vojskom vyhádzať. Chleba pozbaveného Lau
čeka prichýlil v svojom dome Štefan Marko Daxner,
zaopatriac ho i sýtom i bytom. V „Napred"-e je za

stúpený päť článkami v próze a jedným veršom:
Po mori sinom.

V jednej básni opísal kraje Zemplína s refrénom:

Zemplín drahý, Zemplín môj „prelestný," Nacionále
Banseliovo nemám pri ruke, poznal som ho osoone
z Pcšti, (1873—1874 ), kde za čas, ako prívrženec
„novej slovenskej školy“ redigoval, Bobulom in

špirované, „Slovenské Noviny." V Pešti vydal novellí

„Atalanta,“ ako kuriôzum spomínam tu, že pred pá
dňami vzkrsla literárna hádka o tom: Kdo písal no

vellettu, zdá sa mi „Barenica", či Banšell, či Gustá’
Marschal? Umrel ako ev, farár, tuším v Novohrade

Z theologov básnil i Ján Alexander Fábry, avšak
koro umíknul. Malou báseňkou ho tu predstavujem

Z juristov Ján Ružiak — v družine s prímenom
Starý“ — neskôr ako mikulášsky pravotár, vyvinul

úspešnú činnosť na politickom poli, roku 1901 čo slo

venský národný kandidát, zvíťazil v Liptovsko sv,
mikulášskom okrese. Po prevrate bol členom prvého
národného shromaždenia, do ústavného bol za senátora
zvolený. Umrel 31, dec, 1921, (Podobizeň a nekrológ
podali sme v treťom tohoročnom čísle Slov. Sveta,)

Lúč tvojfto oka
Odklial srdca mraky,

Túžba hlboká
Tiahla k tebe zraky,

Inšie neznal som
Spolu s Ružiakom mal zásluhy o prebúdzanie

Liptova i Adolf Kállay, tiež mikulášsky pravotár. Vy
choval zdarných synov národu, medzi nimi župana
šéfa administrácie po boku ministra-plnomocníka —
dr- Jozefa Kállaya,

I áskoa tvojou v blahu,
O tebe sniť len,

Teba ľúbiť drahú I

Triaslo srdce sa
Isť do tvej blízkosti,

V Turč, Sv, Martine 4, apríla 1913 zomrel Andrej
Halaša v 61, roku života. Bol neúnavne činným na
každom poli národnej práce. Poslovenčil mnoho dra
matických diel, zanechal veľkú sbierku ľudových piesní.
Svojím životným dielom — písaly o ňom „Prúdy" —

postavil nám všetkým mohutný príklad, ako treba
pracovať za národ vždy a všade.

Letkom v nebesá
Octnúť sa lúbosti;

Tak hľa slúbil som, —

Túžbou v krásy shodu,
Iba tebe žiť,

Piesni, môjmu rodu!

Andrej Sokola, theolog, narodený v Nemeckej
Lupčí, dŕa 9, februára roku 1849, Študoval v Baňskej
Štiavnici, v Levoči, v Prešove a v Básele, Po skon
čení theologie stal sa profesorom na slov, gymnáziu
vo Veľkej Revúci, po zatvorení tohto stal sa učiteľom
v Nem, Lupči, o dva roky pozdejšie bol zavolaný
do Turč. Sv- Martina, kde ho tamojšia ev, cirkev
vyvolila za svojho učiteľa. Bol veľmi obľúbeným a
svedomitým vychovávateľom slov. mládeže. Snahou
jeho bolo mierniť ztratu, utrpenú zatvorením slov,

stredných škôl. Vydával časopis „Včelku“ pre mládež,
bol dlhé roky tajomníkom „Muzeálnej Slovenskej Spo
ločnosti“ a redigoval jej „Časopis“ a „Sborník“
Zomrel 5, novembra roku 1912, V „Napred"-e m:'

dve básničky, a prózou krátku rozprávku „Mstiíeľ“

Jozef Országh dolnokubínsky pravotár, slovenskej
veci úprimne oddaný, zomrel v mladom mužskom
veku. Julius Hlaváč, syn Jána Hlaváča, zaslúženého
náčelníka šarišskej stolice pod provizóriumom, zomrel
pred niekoľko rokami v Prešove, ako stoličný úradník'
Jedine o Jánovi Zvarovi nemám životných dát, pravde
podobne tiež sa pobral k otcom.

Zo štrnástich už len traja sa teŠíá\ Životu, Julius
Boíto narodil sa 24. júla r, 1848 v Rozložnej v slo-
venskej dedinke, ležiacej v župe g<

slovenského mestečka Štitníka, Jeho
ev. kňazom,'Elementárné školy skončil v Jelšave,
'ymnaziálné v Rimavskej Sobote, v Levoči a v Novej
/si, theologické v Prešove. Ako kandidáta theologie
povolal ho patronát za suplujúceho profesora na Slo
venské ev. gymnáziu do V, Revúci, kde vyučoval za
Iva roky. Žatým šiel na právnické štúdia do Prešova,
ide sa obznámil, v tom čase tam taktiež práva
Judovavším, Pavlom Országhom Hviezdoslavom, nad
viažúc s ním styky úprimného, srdečného priateľstva,
V tom čase, roku 187Ľ2 študovali na juridickej fa
kulte ev, kollegia v Prešove, desiati slovenskí mladíci

Zaslúžilým pracovníkom bol i Daniel Ĺaučel
O ňom u Júliusa Bottu (II, diel 77. 78.) čítame
Jedným z prvších slovenských mučedlníkov v er
cirkvi počas šíry ministra Treforta bol mladý kňa
Dani?! lauček, muž i v slovenskej literatúre ak
básnik dramaturg a filozof, pochvalne známy, Jeh<
dramatické dielo „Úklad a matka" vydala Matica
Slovenská a odmenila ho honorárom. Tohto mladého

Moje sľúbenie.
f T<r. Ch.'



farár senický len neskoršie priími! k nám, Gymrt,
štúdia odbavil som tu v B, Bystrici a v B. Šťavnicí,
právo v Prešove. To bola zlatá doba. Toľko nás bolo
a všetko peknoduchí, vzletní, charakterní, čo priam
shŕkne svet, neodstupní.

Hviezdoslava, pre Jeho útlosf, nežnosf, skromnosť a už
v tom čase zjavujúce sa v ňom skvelé básnické nada
nie, pilnost, pracovitosť a asketické puritánstvo milo
vali a ctili všetci úprimne. Bral síce vrelú účasť na

všetkých národných pohyboch svojich priateľov, ale
ináče rád žil samotársky svojim odborným štúdiám
a literárnym prácam.

Gustáv Lehotský, narodil sa Il-ho února 1852
roku v Trnovcí (župa liptovská) z otca Jána ev. farára
a matky Žofie rod, Láni, Už v rodičovskom dome
Hodžovským duchom nadchnutom, kde niekedy v ro
koch 1840 Ľudovít Štúr s mládežou bratislavskou
svoje meniny oslavoval vznietený bol čistým povedo
mím národným a ideálmi slavianskými. Prvú školu vy
chodil u miestneho výborného vtedy učiteľa Jozefa
Horvaj-a, 1863 roku prijali ho na gymnáziu veľkore
vúckom, kde vyniknul jako vodca, vtedy takzvanej
konzervatívnej mládeže gymnaziálnej, a kde mu náš
znamenitý Jozef Škultéty prvú svoju spisovnú prácu
na posúdenie do rúk priateľských sveril. Medzi mlá
dežou bol obľúbený čo spevák a hudobník. Právo od

bavil na akadémií prešovskej a universite peštianskej.
1875 roku ako pravotár osadil sa v Krupine (hontian
skej župe), kde z počiatku ruka v ruke so svojím bý
valým veľhôrcvúckým učbárom drom Ivanom Stani
slavom ZočFom prebúdzal, dvíhal a Uznatelne účin
koval za slov, vec, jako svetský dozorca na pole ev.

cirkevnej autonómie, Pozdejšicj ako stoličný viriHsta bol
z prvých oppozicionalisfov Ivankovských, Po prevrate
vymenovaný bol prvým županom hontjanskym, ktorý
úrad zastával za najpálčivejšie try mesiace. Ale vzdor
tomu že tento úrad už opustil, ďalej a horlivé pra
cuje na poli národnej osvety a hospodárskeho pokroku.

Po odbavených právnických štúdiách a rigorosach
složiac advokátsku zkúšku, osadil sa ako advokát
vo V, Revúci, kde účinkoval v tomto obore do leta
roku 1919, v ktorom čase bol skrz gemerský žu

panský úrad za predsedu gemerskej župnej sirotskej
vrchnosti povolaný. Tam úradoval za 13 mesiacov,
lebo národná potreba a okolnosti vykázaly mu miesto
správcovské na povstávajúcom a utvorujúcom sa SIo.
venskom štátnom reálnom gymnáziumc vo Veľkej
Revúci, kde vo vysokom veku 74 rokov aj dnes úraduje.

Popri advokátskej praxi pracoval aj literárne.
Napísal a tlačou vydal tieto dejepisné diela: „Slováci.
Vývin ich národného povedomia" dva sväzky. „Krátka
história Slovákov“, „Životopis Jonáša Záhorského",
„Životopis Michala Miloslava Hodžu“, „Listy národno
hospodárske1'. Do Slovenských Pohľadov a do Ja
noškových Cirkevných Listov prispieval mnoho počet
nými článkami dejepisnými, do Sborníka Muzeálnej
Slovenskej Spoločnosti štúdiami topografickými a fol
kloristickými. Pod tlač má prichystané životopisy:
Štefana Marka Daxnera, Jána Francisciho, Viliama
Pauliny-Tóíha, Ľudevíta Štúra a dr, Karla Kuzmányho.

Sám Botto zaslal nám, na poprosenie, toto eurri
culum vitae, my dokladáme k nemu, že z Bottových
historických diel vysokú cenu má, a je najrozšírenej
šie, „Slováci, vývin ich národného povedomia,“ po
dáva v ňom boje Slovákov o existenciu národnú, číta
sa ako úchvatná epopeja.

Krém menovaných autorov má v „Napred"-e dve
báseňky Samo Medvecký, neskôr pravotár zvolenský,
a po jednom veršíku Miloš Bazovský a Ti tus Barbierik,
I náš zlatý človek, Jozef Škultéty je zastúpený v al
manachu, povesťou Otec a syn.Andrej Hanzltk, pravotár baňskobystrický na

moju prosbu o zaslanie podobizne a životných dát
odpovedá: Expedovaním „Naprcd"-u Tvojej žiadosti
vďačne vyhoviem.

Sám Országh má v Naprede 12 básní, a troj
destvovú činohru Otčim: Zaujímavá je báseň: Danie
lovi V i, (Do pamätníka.) kví

Čííals, ako Daniela proroka,K vyplneniu druhej žiadostí, aby som Ti poslal
podobizňu ku klišovaniu, držím za nesplniteľnú. Po
sláve nebažím, ani som jej nedosiahol. Tak sa do

mýšlam, žeby mi ani nepristala. Narodil som sa v Rad
vani v okt. 1850, že vraj v čepčeku, čo bolo aj veru
šťastie, lebo v rodičovskom dome nebolo núdze, ale
všetkého na dostač i chlebíka vezdejšieho i odevi
i ohrevi, Ev, škola radvanská (zvolenská župa) ho
nosila sa vzornými učiteľmi, takže k nám chodili i by
strickí chlapci z huštáku. S mojím prebudením kráčala
i rodina, Episoda dosť pekná, Neopísujem ju. Farár
Sládkovič rodičov navštevoval í za môjho chlapectva.
Keď som dospel na gymnasistu, zas ja chodil na faru.
Synovia jeho Cyrill a Miloš a dcéra Elenka (Hodžová)
boli sme kamaráti. Mladý syn Martin (Metod), terajší

Do jamy vrhli, v nejž mal bydlo lev,
Lev lačný, — a preds nechal telo, krev
Muža: čul snáď v ňom ducha z vysoká I ?

Vidíš, kde pravda, kde je chrám ducha,
Ani tá zver korisť tam nenuchá
Navzdor tomu že je tam aj telo,
Čo vše zasýti, keď čo zlačnelo.
Lež ľudia sú, — takýmto na šiju! —

Čo s duchom pravdy večný boj bijú.
Tys’ tiež zo šíkov zlostnej väčšiny,
Lež vôlu máš do riadku menšiny

Nie, ostaň tam, však odhoď zhubný meč,
Ktorým ta ozbrojil zvyk nútnota:
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(Liptov) obdržal, neskôr a!« za Vyšný Kúbía zaftíéníl.
Hudkovi traja synovia boli: Jtídie, od tohto pochádza
família Kubinyi, Gvirke, praotec Meškovcov, a Milo

sláv, od neho pochodí vyšnokubínska miešaná kúria-
Sem patria Ivanovicovia, Korodovia a Országhovd.
Ako sa má vlastne čítať Juchc a Gvirke, nie mi je

Bys’ škodil naším právam života
Nedrž s nami, a nebud proti nám:
Uhovieš nám i svojím rodinám.
Rodinám: bo v jich s' ostal úkrytu?
Nám: bo si s pravdou, s nami v súcitu,

Báseň túto Bujnák v svojej monografii takto
uvádza — „Istému odrodilcovi V i, (Országh) do
pamätníka píše“ i — To je mýlka, nebol to žiaden
odrodilec, lež číry, čistý Maďar, menom Daniel Vá

sárhelyi, mladík spravodlivý, ktorý neodsudzoval po
čínanie svojich slovenských kollegov, a k Országhovi
hlbokou syxnphatiou prilnul. U irečitých Maďarov skôr
sa nájdu intelligenti, ktorí snahu a ciele Slovákov
pochopia, a porozumejú, — ako medzi pseudo-ma
darmi. Takto o tom Hanzlik, srovnáva sa to ale aj
s obsahom samej básne-

zrejmé, ale Miloslav je nesporne slovanské, Hudko
mohol byť Čechom alebo Slovákom.

Ani meno Országh, s maďarským pravopisom
nedržím za starobylé, dfa mojej domienky bola pô
vodná forma: Orsák. Priezviská oravské hemžia sa
od ákov: Lafák, Pancák, Odrobiňák, Škrabák (dc Zá-
skal), Katreňák, V prvom ročníku Paulinyho „Sokole",
C, Z. (Cíiboch Žoch) v článku „Archív Slovenska",
podáva viac listín zo 16, stoleíia, kde sú mená ze
mianske ešte slovenské, Svätojánsky, Divečanský,
Kubíasky, a dokladá: Tak sa zdá, že pomaďarčenieNárod slovenský, vlastne tých Krčméryho 500

slovensky cítiacich rodín, vzdávaly hold svojmu naj
väčšiemu básnikovi, maďarská verejnosť si ho málo
všimla, (výjmúc snáď oravských maďaroíílov, jichž pri
činením dostal sa do Kísfaludy-társaságu), keď ale po
prevrate, povedzme radšej: po oslobodení, oslava
Hviezdoslavova väčších rozmerov dosiahla, a po jeho
okázalom pohrebe, Vyskytly sa hlasy v maďarskej
žurnalistike, ktoré zdôrazňovaly,na základe maďarským
pravopisom písaného mena „Országh" — maďarský
pôvod Hviezdoslava,

stalo sa v búrkach 17, stoletia, V tom čase sa mohlo
i meno Oreák na Qrszégh-a preiaačíf. Či tak, lebo
inak: Hviezdoslav zostane Slovákom, zostane naším.

Keď som 26, februára 1920 v rámci jednej pred-
nášky o Hviezdoslavovi v prešovskej odbočke Matke
Slovenskej návrh podal: pamätnou doskou označiť
dom, v ktorom oslávenec za-2 roky prebýval, bol ešte
Pavol Országh na žive, a predstavoval som si od
halenia pamäinice v jeho prítomnosti; čo by bolo
dodalo aktu odhalenia radostnej nálady a teploty. Ale
odôvodnil som návrh môj í tou snahou, aby sa tým
upevnila slovenskosť tohto vzdelaného, lež cudzou kul
túrou nabratého mesta. Je pravda, že sú nápisy firiem
už prevažne slovenské, ale na múroch domov skvejú
sa mená cudzích velikášov ducha. Nech sa skvejú
i ďalej, umelec, poeta patrí nie len svojmu národu,
patrí celému svetu. Nechceme búrať, ale ku tým skve

lým menám pridružíme nie menej skvelé, ni menej

Keď sa už slovenský pôvod syna Štefana Petro
vičovho a Márie Hrúz, odtajiť nedá, chceli by navzá
jom Hviezdoslava k svojmu plemenu pripočítaf-

O tomto themate píše Albert Pražák v Sloven
skej Politike dôkladne skúmajúc a objasniac otázku
Hviezdoslavovho pôvodu, Z toho vysvitá, že rodičia
jeho nevedeli slova maďarsky, a on sám do Miškovca
na maďarské gymnázium odišiel len so slovenčinou.
Zaujímavé sú Országhove, Pražákovi písané listy,
a jedna štrófa maďarsky písaného príležitostného veršu,
v ňomž vyznáva, že mu to madarčenie neide,,.

slavné meno; meno Pavla Országha Hviezdoslava.

esa Bsa ssiscaeai ssa saa sa na eas ssa sas esa »a sa ssa ea

s tény, legyen bár az még oly szegény, árva i

Na inom mieste, i pisatcl týchto riadkov, citujúc
genealógiu rodu Meškovcov, od Daniela Szoníagha
(1861), zdôraznil slovanský pôvod Hviezdoslavov. Dľa
Szontagha, zemianske famílie vyšnokubínske pochádza
jú od Hudka, ktorý donáciu v obciach troch Revúc

DOPRAVNÝ PODNIK

,, „

Hlasujem na ženskú krásu v čísle „ pod Číslom

Predplatné ceny pre Ameriku,
Hiába: tótnak marad, a ki tót:

az anyaszóba van a szlv is zárval...

Na rok ........ 6 dollárov
Na pol rok 3 „
Na štvrť roka 1'50 „
Jednotlivé číslo .... 15 centov.
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— Vojenské kiná. Ministerstvo národnej obrany
zakúpilo 26 premietajúcich strojov „Primax", ktoré
budú rozdelené posádkam, V prvom rade budú za
riadené kiná pre pohraničné posádky. Nebudú však
výlučne zábavné, ale v prvom rade poučné a budú

premietať hlavne snímky odborne-vojenské. Vidíme

tedy, že film sa uplatňuje vo všetkých oboroch vedy.
Okrem toho bude vojenské kino aj podnikom, na
ktorom bude môcť posádkový osvetový referent čas
od času zarobiť niekoľko korún, ktoré môže potom
upotrebiť pri rozširovaní vojenských knižníc. Odpo
rúčalo by sa, aby kiná boly zariadené v prvom
rade na Slovensku.

Vývoz československých filmov do Ne-
mecka. Pri ostatnom jednaní československej vlády
s Nemeckom bola riešená okrem iného aj otázka
vývozu československých filmov do Nemecka, Od teraz
je vývoz slobodný a treba si žiadať len vývozné
povolenie od úradu pre zahraničný obchod.

— Filmovanie sjazdu osvetových pracovníkov
v Prešove. Slovenské Národné Divadlo, ktoré je
majiteľom kina Olympia v Prešove, bude filmovať
niektoré zaujímavé momenty zo sjazdu osvetových
pracovníkov v Prešove, Podľa doterajších dispozíc
má byť filmované asi 500 m, medzi inými aj niektoré
prírodné krásy šarišské. Film bude zhotovený do
jedného týždňa a bude sa premietať už 15, júna
na Božie Telo v Bratislave a v Prešove.

Vydáva „Kultúra“, nakladatelský podnik v Prešove, — Sá
dzané v kníhtlačiam! Svätého Mikuláša v Prešove,

Stály veľký sklad konceptného, tlačového, knihového
a baliaceho papierukaždého druhu. Papierové vrecká.

8 v Odborný týždenník, ;ČÍ| hájuci záujmy slovenských mlynárov, X i

J| ,Mlynárske |[i í vychádza každú sobotu. Rocité pred- v i
platné je 60 Korún. — Adressa: a Ii v Mlynárske Listy, Prešov, í |

i Ä Masarykova ulica 49.
i í Vrele odporúčamel X i

FILM.

Kto inzeruje, ten predá*

ZKLflD SLAVOŠOVSKÝCH PAPIERNÍ

KOŠICE, Psštianska ul. 5.
Telegram: Papyrus. Telefón 440.

g Ku dosahnutiu a uchovan ú jemnej pleti najlepšie poslúži chv'.lne známy i
n I jT* 9 čS SV? Éí Pánom odpo úŕame čo výborný s
s ppi v á-Ä tna s ä prostriedok po holeni: |

Cena crému Kč. 7. —. g

i z u en A pasta. S
| Cena zubnej pasty Kč. 4. —. 2

| Odbor, závod. 30% slávy. Sokolstvu pri jednôt, kusoch 10°/o || Vyrába český závod : Kossnetícká laborator, I
Praha H,, J u n g m a n n o v a t r. 26 u.

i«*0i*«:
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NOVín. šla nová mlada
Časopis by mal Qr Michal Erdélsky, redaktor Pováž
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Zo sjazdu čs. novinárov
1920 (od ľava na pravo).
Edm. Borek, redaktor Rob.
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rubský, riad. ČsTK v Bra
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školyš^

Slovenskí novinári.
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A

Martin Jezo, redaktor Slovenského Učiteľa,

Spolupracovníci nášho kraja : prvý rad: Jozef Sivák. dr. Ján Novák, Mikuláš Horňák, Anton Missuth, red.
druhy rad; Jan Potocký, Peter Briška, dr. Ján Žižka. Nášho kraja.
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A. Ježek, redaktor Práva Ľudu.

Rehor-Uram-Podtatransky, spolupracovník
Slovenského Východu.
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V 1871 J

Ku článku v beletrii :

Pavol Országh Hviezdoslav a jeho družina v Prešove.

Titulná strana almanachu „Napred“.

Kolman Banšell.

Andrej Sokolík.

Julíus Botlo. Gustáv Lehotský.



Známe meno maliara, pôvodom Čecha, rodom

Slováka. Otec umelcov Adam za náboženských bojov
musel roku 1666 odisť z Čiech a usadil sa na’SIo

vensku v Bazine, kde žil ako tkáč. Tam sa roku 1667

narodil Ján, ktorého otec chcel mať tiež tkáčom, ale

syn mu 12. mája 1681 z domova utiekol. Po dlhom

túlaní dostal sa do Lucerna v Švajčiarsku k maliarovi

Klausovi, ktorý zbadal jeho nadanie a podržal ho

u seba za učňa. Odtiaľ odišiel

a Viedne, kde mnoho pracoval. R. 1723 vysfahoval
sa tajne do Norimbcrka, aby ušiel prenasledovaniu

protiprotestanskému. Medzitým roku 1720
navštívi}

svoje rodisko Bazin, ale rodičov už nenašiel na živú.

Vtedy maľoval obraz ukrižovaného Krista pre ba

zinský evanjelický kostol. Tento obraz bol však zni

čený, neznámo ako. Ako chýrnym bol maliarom, taký

nešťastný bol v rodinnom živote. Manželka neukázala
sa mu hodnou družkou — kla-

Kupecký do Viedňa, kde študoval

u Carlotta, na ktorého odporú
čanie odcestoval do Talianska,

kde strávil 22 rokov niekedy vo

veľkej núdzi. Podporoval ho cu

ríšský maliar Matyáš Fússl, ktorý
mu zaobstaral živobytie tým, že

mu dával obkreslovať obrazy

klasických maliarov. To bola

preňho výborná škola ako pre
človeka i umelca. Roku 1701 pre

sťahoval sa do Viedne, kde dostal

v dome baróna Schrôckensteina

zamestnanie. Roku 1703 oženil

sa s dcérou svojho prvého majstra

Klausa, Katarínou. Okolo roku

1706 bol pri dvore Rákociho,

z ktorej doby pochádzajú por

tréty tejto rodiny. Vtedy bol už

mala ho. Deti mu zomrelý v

mladosti a zvlášť smrť syna, jeho

jedinej nádeje, úplne ho zničilo.

Roku 1740 zomrel telesne a du-

ševne umorený, zanechav po
sebe bohatú pozostalosť ume-

leckých tvorieb.

Kupecký bol prvotriednym

portrétistom a obrovské množstvo

objednávok len tak vedel splniť,

že vedľajšie podrobnosti na obra-

zoch dával zpracovať iným malia-

rom, najviac Dávidovi Hoyenovi,
Ale ráz svojim obrazom on

vtisnul a to spôsobom tak vyni-

kajúcim, že jeho obrázky môžeme
na prvý pohľad poznať. Ako
ukážku z tvorieb tejto plodnej

duše slovenskej uverejňujeme

chýrnym, takže r, 1716 dostal prácu u ruského cára tri obrázky z rozličných časov jeho života pred verej

Petra Veľkého v ten čas v Karlových Varoch sa nosťou málo známe.

zdržujúceho. Z Karlových Varov odcestoval do Lipska

Ján Kupecký.

Svoj portrét, (Viedeň.)

Umelec a syn jeho, (Braunschweig.) Portrét I. M. Dinglingera, (Hannover.)



xÍLWBmrr

Ľudové zvyky turičné.

„Skákavá procesia“ v Echtemachu v Luxemburku. „Skákavá procesia" v Echtemachu v Luxemburku

Procesia vo Wiirttcmberku. Študentské majales v Parvii,



Kvetinové korzo v Ostende.

Iiorcmr

V Hessenu v Ne
mecku chodia deti s
ozdobenými májarai
lom od domu sbíeraf
vajcia a peniaze, o
ktoré sa potom roz
delia. Pri tom sa spie
vajú pôvodné piesne
ďakovné.Jezaujímavé,
že by si každý po
kladal za hriech týmto
delom nič nedaf.

Tak ako sú sviatky
veľkonočné výrazom
radosti nad príchodom
jara, vzpomínamc na
Turíce blížiace sa leto.
Tieto sviatky padajú
obyčajne nakonec me
siaca mája alebo za
čiatok júna, čo sú naj
krajšie mesiace celého
roku. Každá význačná
doba karakterizovaná
je v rôznych krajinách
rôznymi zvykami. Tak
aj Turice bývajú u

rôznych národov osla
vované.

V Ostende býva
na Turice kvetinové
korzo, ktorého sa sú
častňujú najmä kúpeľ
ní hostia. Pri tom naj
krajšia dáma musí pri
jaí. pozvanie výboru,
ktorý s ňou chodí v
nádhernevyzdobenom
vozni po meste.

V Brixenu v bý
valom Tyrolsku, kde
bol vo vyhnanstve náš
slávny Karol Havlíček
Borovský, bývajú na
Turice závody v strie
ľaní šípami. V sprie
vode, ktorý ide na
strelnicu, kde sa lúčny
mi šípami striela na
vtáky, nesú čestné
panny cukrovic, ktoré
dostane vítaz v zápa
soch. V iných mestách
Tyrolskasúľudia zvyk
li na Turice usporia
dal prosobnú proce
siu do polí, pri čom sa
spievajú nábožné pie
sne a nosia posvätené
kríže. Procesia býva
celá i s kňazom na
koniach. Pri tom sa
účastníci modlia a pro
sia nebeské požehna
nie mladému oseniu.

V Luxemburku od
r. 4374 býva na Tu
riec tak zvaná skáka
vá procesia. Účastníci
sú totiž sviazaní vrec
kovými šatkami a mu
sia vždy isť tri kroky
ku predu a jeden krok
na zad, čo trvá nie
koľko hodín, kým sa
dostanú pred farný
chrám. Tam sa potom
konajú ďakovné boho
služby. R. 1374 vy
pukla totiž v Echter
nachu epidémia ne
moci „tancu Sv, Víta",
ktorú vraj Boh na pri
mluvu Panny Márie
od mesta odvrátil, vy
slyšiac modlitby oby
vateľstva. Za to sľú
bili vtedajší občania,
že na Turice budú sa
modlif ďakovné mod
litby, pri čom idú kro
kom podobným tancu
Sv, Víta k farnému

Vo Wurttemberku
nosia slávnostne vy
zdobení práporecníci
náboženské zástavy.

V Parvii v Talian
sku volia si študenti
najkrajšie dievča za
kráľovnú, ktorú potom
kvetinami ozdobenú za
spevu národných pie
sni vozia po meste.

chrámu. Originelný
tento zvyk sa docho
val až dodnes.

Študentské majales v Parvii.

Koleda v Hessenu.
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niekoľko starcov a starien

ktorí sa živo

na nášho osláyetíca. Naše
Župčany sú malá de

dinka (po šarišský valal),

kde 23 rokov pôsobil Jonáš

Záhorský, ktorého pamätná

doska má byt teraz tam od

halená, Dobrosrdeční Žup

čania by si dozaista nikdy

neboli mysleli, že by sa ich

dedinka mohla' stať pred-

t

obrázky nám podávajú milé

scény- nedeľného života

župčanských Slovákov.

Vidíme ich jasné, usme

vavé tváre, ktoré svedčia

o duševnom kľudu a ra

dosti, hoci ich práca na

poli je veľmi tažká. Kcd

národ slovenský si zachová

túto radosf k životu, máme

v tom záruku, že sa ťldrži

v novej dobe tak, ako sa

udržal v dobách poroby.

metom všeobecného zá

ujmu, ako sa to teraz stáva.

Tichý, ozaj holubičí slo

venský ľud! Dnes práve

taký, aký bol pred polsto

ročím. Nájde sa ešte i dnes

Mladá nevesta zo Župčian. Skoda, že pekné modré
oči nebol vsíave fotografický stroj zachytif.

Župčany — pôsobište

Záhorského.

Ako sa ľud v Župčanoch rád zabaví pri obrázkovej a zábavnej knihe.




