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Anton Vašek.

Navštívení sme rukou Božou. Nášho drahého priateľa, spolubojovníka, pod
predsedu ZUSu Antona Vašeka, r. kat. učiteľa správcu a organistu v Lamači pri
Bratislave, povolal Boh k sebe náhle, neočakávane.

19. marca po odbavení pohrébu spoluobčana išiel na pohreb malého dieťaťa.
Pri malej rakve bez slova klesnul na zem mrtvý.

Tragická smrť! Na fronte medzi hrmotom diel hľadela naňho z tisíc očú, no,
tam mu vyhla. Lež tu, keď mal vlievať útechu do uboleného srdca matkinho slo
vami kráľovského žalmistu, medzi dojímavými pohrabnými obradmi prikradla sa
k nemu a ranila ho nezhojiteľne. Neviete dňa ani hodiny! Možné že práve pohľad
na plačúcu matku dotknul sa jeho citlivého srdca, — býval na srdce chorľavý,
a vzrušil ho až k smrti.

Nad jeho hrobom usedave plače opustená manželka so štyrmi nezaopatre
nými deťmi. Kiežby Otec opustených sirôt uľavil bolesťou skľúčeným srdciam.

I my sme smrťou nášho brata zronení. Bol podpredsedom ZUSu a členom
výkonného výboru nepretržite od roku 1919. Na sorganizovani nášho spolku mal ľví
podiel. Nebol hlučným, ale vždy rozvážnym a hlboko založeným organizačným pra
covníkom. Jeho zasahovanie do spolkových debát bolo vždy vecné a nieslo sa vždy
smerom vyrovnávacím protivy. V rečiach svojich býval krátky, jadrný, úsečný. Svo
jimi návrhmi vedel zabočujúcu debatu vždy takticky naraziť na pravú koľaj. Pro
tivníkov, — nie osobných, takých nemal, bol ku každému láskavý, — vedel odzbrojiť
hladkosťou, láskavosťou svojho dobrého srdca. V jeho rečiach nebolo žiadneho ostňa.
Nebolo, kto by ho nebol mal rád. Pre ZUS znamená jeho smrť veľkú ztratu. Bol
aj predsedom bratislavskej župnej organizácie ZUSu tiež od roku 1919 a tam za
necháva v srdciach blízkych kolegov, ktorí ho lepšie znali, veľkú medzeru. Popri
organizačnej práci v ZUSu, pôsobil verejne i na politickom poli a tiež v SSOO.
Bol horlivým pracovníkom verejným a hľadal vždy korene zla, tie sa usiloval liečiť,
vediac že náprava len ztamodtial, od koreňa môže prísť. Preto sa dal kandidovať
do obecného a župného zastupiteľstva za stranu ľudovú. Spoluobčania, ktorí ho
svojou dôverou poctili, ša v tejto dôvere nesklamali. Obec Lamač, v ktorej pôsobil.
22 rokov, cíti tiež veľkú ztratu, lebo za ten čas veľmi živú účasť bral vo vedení
obce a na poli ľudovýchovnom a zanechal po sebe hlboké stopy.

Braté náš drahý, Ty si sa vyvalil z bojovného šíku, nás si tu nechal boriť
sa ďalej za ideále, za ktoré si celý svoj život horlil a pracoval. Tvoja pamiatka
nevymre z nás nikdy, zachováme si ju v srdciach a bude nám ona posilou v ďal
šom boji, kým nedôjdeme plného víťazstva, ktorého si sa nedožil. Nech Ti dá Otec
nebeský ľahký odpočinok! Odpočívaj v pokoji!

F. M:



Jozef Sivák.

Zdá sa, že „kríza“ ZUS-u chýli sa ku koncu. Je po veľkom cúdení.
A hneď tu na začiatku treba ustáliť, že ZUS vychádza z celej hlučnej
„aféry“ neoslabený, nezlomený, v novej, sviežej sile.

Ráčte si len uvážiť, ako sa to všetko nešeredne kudlilo okolo
Spolku! Narážalo, bilo sa doň zo všetkých strán, každou možnou
zbraňou tajne a zjavne za úradnej i neúradnej asistencie. Jedovaté strely
zlosťou a zášťou sršiace len tak lietaly okolo tvŕdz Spolku, ale takmer
každá minula svojho cieľa. ZUS odolal náporu, a jako maják uprostred
víru ostal nezdolaný, nepremožený, ba mohli by sme riecť, že dnes
stoji silnejšie ako kedykoľvek predtým.

Krízu, ktorá sa ZUSom prevalila, spolok prekonať musel. Podobne
i všetko, čo prišlo a sa stalo, prisť a stať sa muselo, vyhnúť sa mu
nedalo.

Zemský Učiteľský Spolok zrodil sa z čistého národného entuziazmu
poprevratového. Krstnou matkou mu bola nezfalšovaná kresťanská etika,
krstným otcom slovenský národný ráz, ktorý zachovať a hájiť umienil
si Spolok čo najsvedomitejšie. Program jeho bol teda slovenský a kre
sťanský. Avšak práve preto stačil úplne, aby vyvolal odpor nielen mimo
Spolku stojaceho „zlaicizovaného“ sveta, ale i niektorých svojich členov,
ktorým program nebol po vôli.

1 nastala ostrá srážka dvoch svetových názorov, dvoch vyhrane
ných protiv. Konflikt ťažko bolo odkloniť, keďže bol len logickým nás
ledkom triedenia duchov na poli sociálnom, politickom, hospodárskom.
Na jednej strane stál názor konzervatívny, reprezentujúci mentalitu
slovenského národa; názor tento akoby bol vyrástol priamo z panen
skej slovenskej pôdy v nomž odzrkadlovala sa verne slovenská duša
so všetkými svojimi atribútami. Proti tomuto zoprel sa smer takzv.
pokrokový, prifarbený silne náboženským indiferentizmom a interna
lizmom (boli to exponovaní učitelia, ktorí prví začali brojiť proti ZUS-u,
a zo slovenských prívrženci soc. dem. strany).

Učiteľstvo slovenské octlo sa na rozcestí, zastanúc pred veľkou
dilemmou: alebo ostať pri svojom posavádnom dobrom presvedčení
a ísť vyprobovanou cestou i naďalej — alebo podľahnúť prúdu novému
a dať sa i na chodníky iné, menej vyšliapané, neisté.

Tak začalo sa vrenie v ZUS-u. Trvalo hodne dlho, ale konečne
vytribily sa pojmy, vykryštalizovaly názory a dnes možno považovať
krizu už za prekonanú. ZUS utratil niekoľko desiatok svojho členstva,
čo však neznamená, že by bol naštrbený i na kvalite svojej. Naopak.
Možno riecť, že dnes je Spolok ucelenejší, jednotnejší, než bol predtým.
Dnes vyjasnilo sa všeličo v živote Spolku, čo prv bolo mlhavým, ne
určitým. Práve preto ZUS pretrpenou krízou len získal, nakoľko po
odštiepení odstredivých živlov heterogénných stal sa homogénnejším.

Po veľkom cúdení.



celistvejším a jako taký bude môcť vystupovať i ráznejšie, ukáznenejšie
v záujme svojho členstva.

Avšak po prevedenom cúdení prichádza akosi sama od seba po
treba, aby ZUS zrevidoval svoju posavádnu činnosť, aby počítal reálne
so situáciou, v ktorej sa nachádza, aby sa zreorganizoval na poklade
nových daných okolností, totiž aby sa vo svojom ďalšom postupe akko
modoval k pomerom dnešným.

Nechce byť nijako mojou snahou poukazovať na tomto mieste aké
úlohy čakajú na dnešný ŽUS, ktoré naliehavé otázky mal by súrne
riešit Spolok, poznamenávam len skromne, že ak Spolok hodlá na
Slovensku účinkovať zdarné, úspešne v záujme svojho členstva a národa,
môže to urobiť len jedným spôsobom: ak v stupňovanej miere a inten
zívne rozprúdi sa v svojej činnosti v každom obore, ktorý len akú-takú
kontinuitu má alebo môže mať so Spolkom.

Práce je dnes na Slovensku, ako ešte hádam nikdy nebolo. A veľká
časť práce tejto, najmä v obore kultúrnom, čaká práve na ruky učiteľské.
Nepreháňam, keď poviem, že Slovensko takým, akým si ho želáme,
môže urobiť len učiteľstvo. Prežívame dobu tvorivej práce, čo sa dnes
vybuduje a postaví, je dvojnásobného významu pre budúce pokolenia.
Osobných invektív bolo už dosť; keď všetky svoje najlepšie sily vy
čerpáme na neplodné polemiky, nezbudne nám času na prácu vážnu.
(K vôli pravde však podotýkam, že nebol to ZUS, ktorý osobničkárstvo
toto vyvolal.) Hľaďme sa povzniesť nad všetky pletichy, nad veci nízke,
malicherné, aby sme sa mohli dať do služieb ideálov vysokých, vzne
šených.

V záujme učiteľstva slovenského je, aby pri ZUS-e vytrvalo. Čin
nosť Spolku sledujem od počiatku, ale nevidel som posiaľ nijakej
príčiny, pre ktorú by bolo bývalo treba zo Spolku vystúpiť. Spolok
plní svoj orogram presne. Od smerníc a ideí svojich neodchýlil sa ani
na vlas. Že sa Spolku vytýkaly rozličné „neprístojnosti", ako maďarôn
stvo, područie farárske (farárska feruľa), zpiatočníctvo, klerikalizmus,
ľudáctvo atď., bolo to všetko len tendenčné a zlomyseľné provokovanie,
boly to len titule umele nastrojené, pomocou ktorých chceli pojedni zo
ZUS-u von. Dnes v piatom-šiestom roku našej samostatnosti nadávať
niekomu do madarónov, kto čestne a poctivé chce pracovať za blaho
republiky, bolo by ozaj pošetilosťou. Avšak upodozrievanie toto je
i príznakom dnešných rozháraných čias, v ktorých ani ten najpocti
vejší neobstojí bez pohany, ak sa odváži mienku svoju o dnešnom
vedúcom systéme prejaviť. (Ani guľa sa nás nechytí! Red.)

Pravda, byť členom ZUS-u znamená isté sebazaprenie, dôslednosť
vo svojom svedomí, znamená prácu, lásku ku svojmu rodu — ale
nadovšetko znamená charakter, ktorý sa od slovenského učiteľstva par
excellence vyžaduje. Ako že to napísal Kuzmány? „Koho dar nesvedie,
hrozba neskloní — tomu moja pieseň slávou zazvoní!“ Škoda len, že
:si týchto pekných slov nevšimli práve tí, pre ktorých boly určené . . .

Na Slovensko naše čakajú úlohy veľké a ťažké. Karol Havlíček



Borovský veštil: „Slovensko má vétši a lepší budoucnost než Čechy
a Morava, ba pri všech téch nyni tak nepfíznivých okolnostech stalo
by sa prece Slovensko časem svým první zemi československou, od
tamtud by vyšlo znovuzrození Čech a Moravy, odtamtud vúdcovství
a sila celého kmene československého.“

Slová tieto zaiste zaslúžia, aby boly napísané na bránu našej
republiky, aby si ich všimol každý, najmä naši pohlavári, ktorí vzali
do rúk opraty štátu. Avšak zaslúžia, aby si ich všimol i každý sloven
ský učiteľ, lebo na znovuzrodení Čiech a Moravy pomocou Slovenska
nemá nikto taký veľký podiel práce, ako slovenské učiteľstvo — a by
som povedal učiteľstvo sdružené v ZUS-u, ktorého program je i pro
gramom slovenského národa.

V záujme svojich vlastných stavovských vecí, ako i v záujme vecí
všenárodných odporúčal by som nášmu roduvernému učiteľstvu; šíky
svoje netrhať, vytrvať a pracovať!

Konferencia katolíckeho učiteľstva v Trenčíne.
Buďme povedomí katolíci!

Juraj Síota, r. k. učiteľ.

Dňa 12. marca t. r. dolnotrenčianski katolícki učitelia sišli sa v
Trenčíne na duševných cvičeniach, po ktorých o Va2. hod. odpoludnia
za predsedníctva hl. cirk. škôldozorcu dr. Jozefa Tisu, zadržali spoločnú
konferenciu s duchovenstvom tohože obvodu v dvorane dievč. meštianky.

Konferenciu otvoril vdp. dr. Jozef Tiso, ktorý prečítajúc pozdravný
telegram posl. A. Hancku, vyzdvihnú! význam konferencie, ktorú svolal
výslovne na všeobecnú žiadosť katolíckeho učiteľstva, aby k vôli inten
zívnejšej spolupráce s duchovenstvom mohlo si o školských, pedago
gických a stavovských otázkach spoločne porokovať na katolíckom zá
klade. Zdôraznil, že konferencia nemá ten cieľ, aby azda vytvorila nejakú
stabilnú organizáciu proti už jestvujúcim stavovským učiteľským spol
kom, alebo aby dokonca založila novú učiteľskú organizáciu, ale je
výlučne len k tomu, aby poskytla možnosť katolíckemu učiteľstvu spo
ločne vystupovať za špeciálne požiadavky kat. učiteľstva a kat. školy,,
za ktoré v iných sdruženiach a ustanovizniach, nevynímajúc ani ZUS-u
(Zemského učiteľského spolku), nemôže si tak voľne, nehatene poho
voriť, ako mu to konferencie kat. učiteľov umožňujú. Ale nielen vše
obecnej žiadosti kat. učiteľstva chcel vyhoveť svolaním konferencie, ale
hodlal odpomôcť i všeobecnej potrebe, odstrániť nedostatky šk. admi
nistrácie cirk. školstva a menovite tomu, aby bol medzi cirk. učiteľstvom
a cirk. vrchnostiam! nadviazaný priamy úradný kontakt. Doteraz cirk.
vrchnosti, keď chcely v záujme kat. učiteľstva pri vláde zakročiť, musely
použiť k tomu súkromného spojenia s jednotlivými kat. učiteľmi, alebo



odvolávať sa na ZUS, ktorý však neni katolícky. Okrem toho konferencie
budú slúžiť k upevneniu kat. ducha, ktorého je treba i učiteľstvu vo
verejnosti vo zvýšenej miere teraz už nielen vyjavovať, ale aj uplatňovať.
Odvolal sa tu na nedávny výrok samého p. prezidenta Masaryka, ktorý
skúmajúc históriu, musel i sám uznať, že všeobecný svetový vývin kloní
sa nazpät ku katolicizmu.

Po ňom podal obšírnejšiu zprávu v zastúpení posl. Ant. Hancku
hore podpísaný, schvaľujúc svolávanie kat. učiť. konferencii, ktoré me
novite v terajšom zúriacom kultúrnom boji sú nezbytne potrebnými.
Mimo hýriacich politických, národných a chlebových bojov máme už
i zúriaci kultúrny boj. Pastierskym listom nastalo triedenie duchov,
ktoré pozorovať i v radoch učiteľských. Katolícke učiteľstvo, ktorého je
v ZUSu vyše dvoch tisíc organizovaného, na tento boj nebolo dosta
točne pripravené. Evanj. členstvo, ktoré sa vo svojich cirk. organizáciách
aj mimo ZUSu schádzalo a radievalo, bolo konfesionálne o mnoho po
vedomejšie, preto jedna čiastka tohože usilovala už od vzniku spolku
pod rôznymi zámienkami opanovať vedenie, aby tým využila dezorien
tovanosf kat. členstva a podrobila ho protikatolíckej, indiferentnej orien
tácii. Vďaka prezieravosti predsedu ZUSu Ant. Hancku, toto úsilie do
teraz vždy ztroskotalo, ale mohlo sa v ZUS-u mnohým zbytočným bojom
vyhnúť, keby katolícke členstvo bolo vo svojom katolicizme uvedome
lejšie bývalo. Preto i pre ZUS bude len osožným, keď sa katolícke
učiteľstvo vo svojom náboženskom povedomí na takýchto konferenciách
otuží a bude svoj vliv primerane svojej °/o-nej väčšine vedieť aj v ZUSu
uplatniť.

Z prinesených dokladov dokázal, že protivnú org., takzvanú „Slov.
obec učiteľskú“, ktorá po splynutí s Ústred. spolkom exp. pokrokového
učiteľstva (nevereckého) pretvorila sa na „Sväz slov. (?) učiteľov“, vznikla
pre neúspechy Oríškovcov a Babkovcov a ostatných evanj., ktori keď
ZUS ani opanovať, ani rozbiť nevedeli, založili túto organizáciu, ktorá
je pokroková v zlom smysle slova, neverecká a čechoslovenská, a jako
taká má vábiť do svojho lona i kat. učiteľov, aby ich v náboženskom
presvedčení zklátila, zahlušila a svojim „pokrokom“ otravovala.

Pokrokári-neverci použitím značnej čiastky evanj. členstva syste
matične útočili na ZUS, ktorý chceli za každú cenu rozbiť. Ich taktika
sa podľa potreby vždy menila. Najprv chceli vohnať ZUS do nevereckej
Českej obce učiteľskej; keď to nešlo, utvorili SOU, potom spojili sa
s Ústred. spolk. pokrokového učit. na Slov. a sami vstúpili do neve
reckej ČOU. Vydali lákavé nesplniteľné heslo zoštátnenia škôl, vytýkali
ZUSu, že politizuje. Potom zas vymysleli návrh, aby predseda ZUSu
nemohol byť poslancom, teraz zas chceli slovenské učiteľstvo rozraziť
pod heslom „sjednotenia“ a keď ani to sa im nedarí, kričia, že ZUS
vraj nemôže ničoho vymôcť. A tak od počiatku samý mam a klam. Na
rozhodujúcich miestach vodca „pokrokárov“ evanjelik, posl. Oríšek,
predseda „Sväzu slovenského (?) učiteľstva“, vždy sa postavil proti uči
teľským požiadavkám a doma pred členstvom honosil sa výdobytkami.



Horepísaný dokázal z novinových zpráv, že kým evanj. Juraj Babka,,
soc. dem. senátor, pohoršoval sa v senáte, že náboženstvo ešte vždy
neni vyhostené zo škôl, zatiaľ posl. Oríšek viacej ráz hlasoval v parla
mente proti návrhom učiteľským. A teraz pred členstvom a na zavádza
nie, rád by sa chváliľ cudzím perím. Lebo ved je nesporným, že čo
slovenskému učiteľstvu bolo doposiaľ vydobyté, bolo jedine len záslu
hou ZUSu dosiahnuté, čo prednášajúci nepopierateľnými dátami dokázal.

Ďalej posvietil ešte i na spojenca Oríškovho „Sväzu“, na Českú
obec učiteľskú. Z jej časopisu prečítaním len niekoľkých úryvkov do
kázal, ako zúri proti náboženstvu, proti všetkému, čo je katolícke, ba
vysmieva a hanobí ešte aj slov. kat. učiteľstvo a otvorene agituje za
vystupovanie z cirkvi katolíckej. Teda p. Orišek ešte aj v tomto ohľade
zavádzal, keď hlásal, že Sväz slov. učiteľstva je síce pokrokový, ale je
nie proti náboženstvu. Otvorená metóda boja, akú užíva ČOU za Mo
ravou, na Slovensku mu nijako nepasovala, preto volil si metódu po
krytectva. Ale ani toto pokrytectvo nemohol dlho zdržať, keď sa naraz
zlostne ozval proti obežníku vys. dôst. p. apošt. adm. v Trnave a proti
pastierskemu listu slov. kat. biskupov.

Katolík má zostať katolíkom vo všetkých okoľnostiach! Teda i

učiteľ katolík musí byť konzekventným. Musí byť katolíkom nielen v
kostole a doma, ale aj v škole, v spoločenskom živote, v politike,
v sdruženiach, teda aj v ZUSu, a nemá čo hľadať v protikatolíckom
Sv. slov. uč., z ktorého — ak sa len nechce so svojou cirkvou roz
lúčiť — vystúpi.

Národ slovenský v plebiscite kat. občianstva o cirkevnú školu už
prehovoril. Žiada si štátom platenú katolícku školu. Povinnosťou kat.
učiteľstva je brániť túto školu! A to tým viacej, lebo

a) poštátnenie cirk. škôl po vyrieknutí rozsudku najvyššieho správ
neho súdu vo veci trnavskej kat. školy, je právnou nemožnosťou. A keď
nemožno zoštátniť školu v smysle tohože rozhodnutia nemožno poštát
niť ani učiteľa (§ 11. zák. či. 38. z roku 1868.);

b) neodvislosť slov. učiteľa a pravú slobodu výchovy v škole len
tak bude možné zabezpečiť, keď školy budú cirkevné, učiteľ bude vo
lený, nepreložiteľný a čo je hlavné, od politických režimov, ktoré sa
vždy menia, bude neodvislý.

c) Tak to žiada i náboženské presvedčenie slov. kat. učiteľstva a
česť katolíka, dodržať složenú prísahu.

Katolicizmus je so všetkých strán divo napádaný, treba sa na
jeho obranu zbrojiť, z ktorého nesmie vystať ani kat. učiteľ. Za výchovu
dieťaťa podľa učenia kat. cirkvi, zodpovedný je pred Bohom otec, ktorý
svoju moc nad dietatom odovzdá učiteľovi, aby ho ďalej vychovával
v duchu katolíckom za poriadneho, osožného a mravného člena spo
ločnosti a štátu, a nie v duchu nevereckom, v duchu rozvratu na po
valenie týchto ustanovizní, ktoré len na základe kresťansko-mravnom
môžu pevne spočívať.



Po tejto zpráve bola prijatá rezolúcia ohľadom platov kat. učit.,
bol zvolený predseda a zapisovateľ a po vyslovení, aby takéto konfe
rencie boly vydržiavané štvrťročne, predseda konštatujúc, že sa konfe
rencia dobre vydarila, túto zakľúčil.

Bolo by žiaducným, aby sa takéto konferencie po celom Slovensku
konaly, na čo vyzývame pozornosť najdôst. bisk. sboru.

28. a 29. dec. odbývala sa veľmi dôležitá konferencia katolíckych
učiteľských a vychovávateľských organizácií v Insbrucku, o jej priebehu
dostali sme nasledujúcu zprávu:

Predsedom prvej schôdze bol jednateľ (úradujúci predseda) Medzi
národnej katolíckej ligy (Internacionála Katolícka, na krátko IKa). Na
konferencii boly zastúpené nasledovné organizácie dfa krajín;

Rakúsko: za Katholischer Lehrerbund Oesterreiches: pani M. To
mičeková, prof. J. Zeif, Viedeň, prof. J. Kroh, Viedeň, za Vereinigung
Christlich-Deutscher Mittelschullehrer v zastúpení prof. Stadelmanna;
prof. Zeif, Viedeň, za Erziehungs und Schulorganisation der Katholiken
Oesterreiches: spolkový rada prof. L. Rôtter, Viedeň.

Nemecko: za Kath. Lehrerband des Deutschen Reiches: jednateľ
rektor A. Weber, Bochum, za Verein Kath. Deutschen Lehrerinnen: uči
teľka H. Thomas, Vierzen, Porýnsko, za Katholische Schulorganisation
Deutschlands: rektor K. Búchler, Dússeldorf, za Deutscher Katecheten
verein; J. Gotzel, Mníchov, za Pedagogische Stiftung „Cassianeum“,
Donauwôrth: redaktor dr. Lechner, Donauwôrth, za Verband Christli
cher Deutscher Mittelschulen : dr. A. Bôhm.

Česko : za Otto-Willmann-Bund: Reichsverein der Christlich-deut
schen Lehrerschaft in der Tschechisch-Slowakischen Republík: odb.
učiteľ Zajiček, Feldsburg, za Reichsschulausschuss des Deutschen Ka
tholikenrates fiir Bôhmen: cand. theol. Schuster, Innsbruck.

Slovensko: za katolícky biskupský sbor Slovenska: kanonik Gejza
Szúcsy, cirk. hlavný škôldozorca, Trnava,

Taliansko: za Associazione nazionale fra insegnanti cattolici di
Scuola medie a za Unione Don Bosco di Turino: univ. prof. dr. Nicola,
Miláno, za Scudos: prof. Modestus Carolfi, Cortemaggiore, za Rivista
Internazionale di Scienze sociali di Róma a za Scuola e Famiglia:
univ. prof. dr. Nicola, Miláno.

Belgicko: za Federation des instituteurs Chretiens de Belgique:
podpredseda Msr. E. Schnock, Ste. Márie, Semois, za Algemeen Chris
ten Onderwijzersverbond van Belgie; predseda C. de Bruyne, Rumbeke,
za Office Central de ľ enseignement catolique en Belgique; predseda
Msr. abbé M. Verpoorten, Brússel.

Zpráva o IV. medzinárodnej konferencii katolíckych
učiteľov a vychovávateľov.



Švajčiarsko: za Katholischer Lehrerverein der Schweiz: učiteľ A.

Elmiger, Littau, za Verein katholischer Lehrerinnen der Schweiz: uči
teľka G. Biroll, Altstätten, za Katholischer Erziehungsverein der Schweiz;
prof. W. Arnold, Zug.

Hollandsko: za Federatie van Algemene Ďioecesane Vereinigigen
van R. K. Bijz. Onderwijzers in Nederland a za Association Internacio
nál des instituteurs catolique: H. G. de Boer.

Poľsko: za Katolícku ženskú univerzitu Poľska; sl. dr. K. Pro
czek, Waršava.

Francúzsko: za Katholischer Lehrerverein von Elsass-Lothringen:
prof. J. Rossé, Colmar.

Ďalej boly zastúpené tieto organizácie:
Katholischer Tiroler Lehrerverein, odborný učiteľ J. Kotz, Inns

bruck, Katholischer Tiroler Elternverein, prof. d. Campen, Innsbruck,
Siiddeutsche Gruppe des Vereins fur Christliche Erziehungswissen
schaft, učiteľ Jungwirth, Amberg, Bavorsko, Oesterreichische Gruppe
des Vereines fur Christliche Erziehungswissenschaft, rektor dr. Giese,
Viedeň, Landesgruppe Tirol des Vereins fúr Christliche Erziehungs
wissenchaft, prof. dr. Dinkhauser, Innsbruck, Katechetenverein von Inns
bruck, prof. J. Maister, Innsbruck.

Jako hostia boli prihlásení: pani prof. M. Maurizio, zapisovateľka
katolíckej ľudovej školy v Innsbrucku, poslankyňa a člen školskej rady
pani Sôlderová, rada dr, Wolleck, Viedeň, P. J. Bôhr, Innsbruck, mons.
Jozef Weiskopf, Innsbruck, zástupca zemského náčelníka.

Telegraficky pozdravili konferenciu: Deutsches Inštitút fúr wissen
schaftliche Pedagogík v Múnsteru, Westfalsko, tirolský zemský predseda
dr. Stumpf, tirolský zemský školský inšpektor, R. Patigler, Spolok kato
líckych učiteľov a učiteliek v Luxemburgu, grófka Walterskirchenová
vo Viedni.

Konferenciu pripravili komitét pozostávajúca z predsedu dr. Dink
hofera, prof. učiteľského ústavu v Innsbrucku Pflankenšteinera, a pani
prof. Maurizio, Innsbruck.

Jednotliví delegáti pozdravili konferenciu v mene svojich spolkov,
organizácii, korporácií. Zápisnica vyzdvihuje pozdrav odb. učiteľa Kotza
v Innsbrucku, a pozdrav prof. C. de Bruyne z Belgicka, ktorý pozdra
vil konferenciu vo francúzskom a vlámskom jazyku.

Prvá hlavná schôdza popoludní o 3. hodine v Leopoldenhause.
Za predsedu konferencie bol zvolený na návrh IKa učiteľ Albert

Elmiger, zástupca Katolíckeho učiteľského spolku vo Švajčiarsku, za
zapisovateľa shromaždenia slečna dr. Kazimíra Proczeková, rektorka
z Varšavy.

Predseda Elmiger poďakuje sa za dôveru, v ktorej vidí vyznačenie
Katolíckeho učiteľského spolku Švajčiarska. Po krátkom preslove po
žiadal najd. p. biskupa dra Žigmunda Waitza z Voralbergu, z Južného
Tirolská, aby prevzal čestné predsedníctvo konferencie a aby zahájil
konferenciu.



Biskup Wailz vo svojej zahajovacej reči povedal, že dnes na celom
svete dva smery zápasia na školskom poli. Jeden smer zdôrazňuje, že
škola musí pracovať v najužšom spojení s rodinou a že má rodinu vo
výchove podporovať. Protivný, moderný smer praví, že škola je od
rodiny čosi neodvislého s úplne zvláštnym deťom, ba chce byť cieľom
pre seba. To je nekresťanské ponímanie školy. Zástupcovia a organi
zácie tohofo falošného ponímania školy sošikovali sa v internacionálu,,
je potrebné, aby sa aj katolíci spojili v medzinárodnej organizácii,
vhodným nadviazaním užších stykov s jestvujúcimi školskými a vycho
vávateťskými organizáciami. Pre Innsbruck je česťou a radosťou, že sa
stáva toto sošikovanie práve na jeho pôde. Pozdravuje konferenciu a
praje jej poradám Božieho požehnania.

Prof. Arnold (Zug, Švajčiarsko) odôvodňuje potrebu užších stykov
katolíckych školských a vychovávatefských organizácií z medzinárod
ného ohľadu. Posvietil na túto potrebu niekoľko ostrými príkladmi z
činnosti protivníkov kresťanskej výchovy sdružených v internacionále.
Boj o školu v rôznych krajinách je bezpochybne vedený, riadený z
jednej centrály. Keď si zariadime na základe medzinárodných stykov
dľa možnosti čím lepšiu a čím spoľahlivejšiu informačnú službu, skôr
budeme môcť čeliť aj plánom nepriateľovým. K tomuto cieľu poskytuje
aj Internacionála Katolícka (IKa) svoje zvláštne prostriedky. Jej centrálna
kancelária sa veľmi hodí k organizovaniu a prevedeniu takejto služby
informačnej, sprostredkovaniu miest pre takých učiteľov, ktorí by chceli
rok-dva v cudzozemsku študovať pomery, pri tom by boli vychováva
teľmi u súkrorpných rodín.

Direktor Verpoorten (Bríissel) tiež zdôrazňuje absolútnu potrebu
užších medzinárodných stykov učiteľov a vychovávateľov. Svet žije dnes
v jakejsi zvláštnej desorganizácii. Povinnosťou katolíkov je, aby zapo
čali pozitívnou stavbou toho, čo sa tu i tam rozbúralo. To sa môže
stať len bratskou medzinárodnou spoluprácou v pozitívnom katolíckom
smysle. Takéto styky by malý dobrý vliv aj na hmotné pomery uči
teľstva. Preto bolo by treba k tomu pôsobiť, aby nastaly v spolupráci
medzi učiteľstvom a duchovenstvom čim srdečnejšie styky. Vyslovuje
sa ďalej proti takzvanej neutrálnej škole, neutrálnym učiteľským a vy
chovávateľským organizáciám. Tieto neutrálne sdruženia končievajú sa
obyčajne škodou pre katolícku vec. Z katolíckej medzinárodnej školskej
a vychovávateľskej organizácie by vychádzaly smernice. Veľmi v živo
podporuje slová biskupove o dobrej katolíckej rodinnej výchove. Škola
a rodina musia sa somknúť k úzkej spolupráci na výchove mladej ge
nerácie. Uvádza na koniec niekoľko veľmi poučných príkladov k po
svieteniu na tento dôležitý problém. V Briisselu veľmi často dovedú
rýdzi socialistickí rodičia svoje dietky do katolíckej náboženskej školy,
lebo inštinktívne cítia, že tam je pravá výchova ich deti o mnoho lep
šie zabezpečená, jako v neutrálnych alebo liberálnych školách Belgicka.

Msg. dr. Nicola, profesor katolíckej univerzity v Milane, úplne
súhlasí s obomi predrečníkmi. Vzájomná pomoc v každom ohľade bez-



podmienečne vyžaduje tieto pripravované medzinárodné styky. Nepria
teľa musíme poraziť jeho vlastnými zbraňami.

Súhlasne s týmito prehovorili ešte rektor Weber, predseda z Bel
gicka Schnock, pani Tomičeková z Viedne. Predsedajúci biskup shrnul
na krátko látku vecnej debaty. Vyvodil, že touto konferenciou vystupuje
význam školskej otázky razom veľkým krokom napred, a vzbudí ona
aj v ľude jednotlivých národov hlbšie porozumenie. Katolíci musia mať
odvahu, musia postaviť protihrádzu akcii slobodných murárov. Je ne
zbytné, aby učiteľ dostával taký plat, aby mohol rodinu založiť a ju
živiť, lebo však učiteľ musí spolupôsobiť na blahu tisícich a tisícich
iných rodín. Otázka školy je otázkou rodiny. Školské zákony musia sa
prispôsobiť k rodičom, títo dostávajú zákony od Boha. Katolícke uči
teľky môžu veľké úkoly splniť v ženských organizáciách. Zákonodarstvo
v školstve musí byť preniknuté katolíckym duchom.

Konferencia usniesla sa na týchto rezolúciách:
1. IV. medzinárodná konferencia katolíckych učiteľských a vycho

vávatefských organizácií, ktoré boly Internacionálou Katolíckou (IKa)
svolané, uznávajú potrebu medzinárodných stykov cieľom somknutia sa.

2. Členovia konferencie ustavujú sa jako konferencia Internacio
nálne Katolíckej Akcie (IKA). Cieľom konferencie je uskutočnenie kato
líckych zásad vo výchove a vo výučbe.

Potom bolo prikročené pojednaniu dočasných stanov. Prof. Arnold
žiada shromaždených, aby sa najprv len zásadné materiálné otázky
stanov prejednaly a formálnym spracovaním nech je poverené ústredie
IKA. Návrh bol jednohlasne prijatí.

Pri sostavovaní stanov ťažkosť bola v tom, jako vyhovieť špeciál
nym záujmom jednotlivých národov vo všeobecných Stanovách. Za vše
obecnej ochoty všetkých delegátov bola avšak aj táto ťažkosť prekonaná.
Tým síce nezmyzly všetky ťažkosti, ale boly úprimne a otvorene pred
ložené. Veľmi zaujímavé boly sdelenia jednotlivých delegátov o stave
školstva svojich zemí.

Verejná valná hromada bola odbývaná 28. decembra večer v Leo
poldenhause, ktorej predsedal prof. dr. Dinkhauser. Jednateľ IKA prof.
Dinkhauser referoval o IKA, o jej minulosti, organizácie, úspechoch a
plánoch. Jeho referát trval dve hodiny. Verejná schôdza bola zakončená
kvartetom, ktoré sohralo krásné skladby tirolských piesní.

Na druhej verejnej valnej schôdzi, na ktorej predsedal rada Elmi
ger, prof. Arnold ďalej prednášal o Stanovách, v ktorých opravdu v ka
tolíckom duchu boly preklenuté všetky ťažkosti.

Na návrh prof. Arnolda bol prijatý pracovný program na rok 1925,
aby bola čím intenzívnejšia propaganda vyvinutá za idey IKA, za medzi
národné styky katolíckych učiteľských a školských organizácií, a aby
bol v každej krajine krátky prehľad vypracovaný o stave školstva a vy
chovávateľstva pomocou dotazníkov vydaných ústrednou kanceláriou IKA_



Podáva Jozef Stanček, učiteľ v Topolčiankach.

(Pokračovanie.)

(Tu nastala krátka prestávka, potom p. prezident sa pýtal;)
— No, a pijú títo ľudia? A čo? Víno, alebo pálenku?
— Pili by oni, keby trúnok lacný bol. Daktori majú malé vino

hrady, tak majú aj svoje víno. Lenže radšej by si vypili „ostrého“, ako
to na Myjave hovoria. Oplakávajú tie časy, keď si mohli doma vypáliť
slivovice a ražňovice. Teraz však nápoje také sú pridrahé a zárobku
niet. Tohoročná úroda veľmi slabá bola. Ľud sa žaluje a stará, čo bude,
ako bude do budúcej žatvy. Nebudú mať za čo tržiť. Jediný zárobok
poskytne im vyvážanie dreva z lesa ale aj to len daktorým. Najlepšie
si oni vypili, pri bývalých krajinských voľbách, zvlášte, keď Keglevicha
volili. Vtedy bolo vína plné sudy. Merali ho do putien a pilo sa za
viac týždňov. Tie voľby oni často spomínajú. Keď ale gróf Ferdinand
Zichy rozvinul prápor strany ľudovej, Malotopolčanci pripojili sa k nemu
a uspokojili sa so skromným volebným zaopatrením. Pri tom všetkom
sú naši ľudia až do pýchy sebavedomí a na svoje deti príliš žiarliví,
čo je na úkor školskej výchovy a zároveň aj učiteľskej auktority. Tu si
učiteľ veľmi ťažko vydobyje auktority a obyčajne pochodí, ak by sa
opovážil dieťa takéhoto príliš sebavedomého „mešťana“ potrestať. Mám
smutné zkúsenosti. Ba raz celkom nevinne prišiel som do galiby. Deti
stály kolo mňa v škole. Čítali sme, ako sa vtierali vrabce lastovičkám
do hniezda. Tu vidím, že dvaja chlapci sa džugajú; i poviem im, vy
ste práve taki, ako ti vrabci a lastovičky. Ty si vrabec a ty lastovička.
A čo sa stalo? Matka chlapca, ktorému povedal som, že je ako vrabec,
prišla ku mne sa vadiť, že vraj, ako som sa opovážil jej synáčka vrab
com pomenovať a sa mi, že oznámi u pána inšpektora. Ja
prípad rozpoviem kolegovi Čechovi a ten siahne do kapsy a podá mi
lístok s týmto obsahom:

Pán učiteľ! Môj Štefan sa mi žaloval, že mu nadávali do medve
ďov. To si ja vyprosím. Budem ich žalovať u pána inšpektora.

A čo, to bolo? Kolega videl, že chlapec má na sebe so tri kabáty,
povedal mu, že v škole je i tak teplo, nech svlečie jeden kabát, lebo tak
vyzerá, ako medveď. A otec už bol urazený. najkarakteristickejšie
bolo, keď jeden otec prišiel žalovať na učiteľa Čecha, že mu chlapca
trinásť ráz metrom po hlave udrel. Pôjde so žalobou k súdu, ale ak
pán učiteľ zaplatí sto korún na chudobných žiakov, tak odstúpi od ža
loby. A kolega urobil tú chybu, že zaplatil sto hoci celá vec
bola vybájená a mala pôvod v zášti naproti kolegovi Čechovi. Aj som
mu dohováral, že to nemal urobiť, lebo s tým učiteľom škodil. Sudca
zaiste by ho bol oslobodil, lebo veď nebolo korpus delikti a takto sám
seba posúdil.

Napriek prípadom takýmto, ktoré sa s roka na rok opakujú, my
presne konáme naše povinnosti a dúfame, že si utvoríme tu priazni-
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vejšie pomery, aké dosial boly. Vôbec na školách všade sú zdravšie
pomery a lepší výsledok, aký za maďarizácie bol. Veľkú starosť robí
učiteľom vyučovanie občianskej náuky, lebo nepripravených ich stihla.
Ja predmet ten tak chápem, že výchovná časť občanskej náuky má za
cieľ složif základy šlachetných cností v srdci dieťaťa. Náučná časť poúča
ho, akožto budúceho občana republiky, o ústave republiky; o právach
a povinnostiach, ktoré jednúc konať bude. Ja vždy s príkladom, rozprá
vočkou začnem, tak chcem znázorniť vec, o ktorej vyučujem. Niektoré
moje rozprávočky vyšly v tlači.

— Ako sa menujú tie noviny? pýtal sa pán prezident.
— Časopis pre občanskú výchovu a náuku. Vychádza v Prahe

v štátnom nakladateľstve.
— Ja i na tunajšom ľudovom kurze prednášavam a prednášky

moje sú populárne — vedecké. Za zdroj rôzne vedecké diela upotre
búvam, zväčša české diela a zadovážil som si i Brehmov: Život zvie
rat: za čo dal som 400 korún.

— A vy to všetko opisujete vo vašej monografii? pýtal sa pán
prezident.

— Áno, pán prezident. Myslel som že aj v tunajšej dosť bohatej
knihovni nájdem nejaké údaje, preto obrátil som sa na p. ministra
Hodžu, aby mi dovolil preštudovať knihovňu . . .

— A našli ste volačo? pýtal sa pán prezident.
— Nie, lebo nedostal som povolenia.
— Dosiaľ ešte ani ja som si neprezrel knihovňu, ale dám ju

preštudovať, riekol pán prezident.
— Viem, že je v knihovni aj presný inventár. Bol som v knihovni,

ale len zatoľko, čo som si oči popásol na pekných knihách.
— A variť vedia tieto ženy? A čo varievajú? pýta sa pán prezi

dent po chvíli.
— Variť vedia dľa svojho spôsobu, aj majú čo. To vídavam v škole,

že nemajú títo ľudia núdze o chlieb a keď prijde k tomu, ani o koláče
nie. Pritom všetkom dosť je tu aj chudobných, ktori nemajú čo vyvárať.
Že koľko je takýchto, to by nám v kancelárií pána prezidenta vedeli
povedať, kde sa o peňažnú podporu obracajú. U našich roľníkov hlavné
jedlá sú rôzne polievky, omáčky a múčne jedlá. Mlieka majú, ošípané
si vykŕmia, tak sú zaopatrení. Najlepšie si oni zajedia a popijú na
svadbách, kde ukážu, čo dovedia pripraviť pre hosťov a koľko vedia
z toho užiť. Na svadbách ani torty nechýbajú.

— A torty oni si robia? pýtal sa pán prezident s úsmevom.
V tom sa dvere otvoria a p. dr. Kučera oznamuje:
— Pane prezidente, už sú tri štvrte na dvanástu a ten už čaká.

Ja banujem v duchu, že čas práve teraz lieta na tak rýchlych
krýdlach. Čo všeličo som mal ešte pánu prezidentovi vyrozprávať!
Škoda, preškoda!



— Pán prezident, na svatbe je to tak, že každá pozvaná rodina
pošle do svadobného domu hus, lebo kohúta, lebo iného mäsa; za
misu cukrového pečiva alebo tortu a liter vína Bližší príbuzní aj väčšiu
česť pošlú. Zásedka — inde široká — pletené radostníky.

— A vy to všetko opisujete?
— Áno, pán prezident.
— To budeme čítať, poznamenal p. prezident.
Vstaneme. Pri dverách púšťam vpred pána prezidenta.
— Nie, nie! Ja som doma, vy ste hosť, i otvorí mi dvere.
Kym prejdeme kanceláriou pána dr. Kučeru pýta sa ma pán

prezident?
— Deti máte?
— Áno pán prezident. Syna a dcéru. Syn je profesorom hudby

v Štubnianskych Tepliciach na učiteľskom ústave.
— To je, pravda, v Turci?
— Ano, pán prezident. Dva roky bol v Lučenci, kde bol veľmi

populárny pre jeho výstupy. Nemôže dostať definitívy. — Dcéra je
učiteľka.

— Tu?
— Nie, pán prezident, v Lehote pri Nitre.
Vyšli sme von. Pán prezident podal mi ruku a vkročil do inej

miestnosti, kde ho už čakal voľakto.
Na blíze je pán dr. Kučera, pochlubím sa mu, aké príjemné

chvíle som mal s pánom prezidentom.
— Som veľmi blažený, pane doktore. Zajtra budem prednášať

hradnej stráži.
— O koľkej?
— O tretej odpoludnia. Rozlúčime sa, a ja som v tej minútke

najšťastnejší človek na zemi. Predsa veľké vyznačenie!
To je ozaj demokracia, keď sa jednoduchý učiteľ s hlavou štátu

s poldruhej hodiny rozprávať môže. A ako rozprávať! Voľno, dľa môjho
spôsobu.

— Už keď si tam bol, a bolo ti dovolené hovoriť dľa ľubovôle,
nemohol si i to, i to spomenúť, poznamená ten a onen čitateľ.

Možno, že bol by smel povedať to i to. Pán prezident je veľmi
milý a vďačný poslucháč, ja však neopovážil som sa byť nepríjemným
s takým temätom, s ktorým by bol právo a slobodu slova a zároveň
aj právo hosťovské prestúpiť, uraziť. Ja som ani na minútu nezapomnel,
u koho som. Mal som v pamäti prípad jedného farára s bojnickým
grófom, keď už na poklone bol. Farár pripomenul, že krajinské voľby
veľa peňazí stály.

— Áno, veľa peňazí? Tak porúčam sa, riekol gróf a nechal fa
rára s dlhým nosom stáť, lebo ho urazil, lebo voľba poslanca prie
vidzského okresu týkala sa vačku grófa a vspomenúť mu to, bola
urážka ...

. . . Dobre bolo tak ako bolo.
Bolo to vyznačenie slovenského učiteľa.
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Jozef Stoniek.
— Dva príklady. —

Bol si ty voľakedy smelým chlapcom?
Áno, pán učiteľ.
Rozpoveď, v akom prípade!
Išli sme jahody sbierat. Ako ideme horským chodníkom, tu len

keď zazreme na chodníku hada. Vystretý bol cez chodník, zaiste sa
opekal, lebo bolo sparno.

Ľafa had, vykríknu moji kamaráti a rozutekajú sa. Poď Janko,
volali pa mňa, had fa uštipne a dosť ľahko zamreš.

Čo sa bojíte vy blázni, tento had je nie jedovatý. Vráťte sa, zatiaľ
ho odplaším.

My sa bojíme. Radšej ideme domov, hovorili kamaráti. Ja som
však vzal prútik, hada pošteklal, načo sa ten bojácno odplazil a chlapci
pribehli ku mne.

No, dobre Janko, aj to bola smelosť. A ty Jozef ukázal si sa byť
smelým?

Áno, pán učiteľ. Bol som s oteckom na roli. A ako sa na brehu
potoka vyvalujem, príde ta jeden chlapec, ktorý svojmu oteckovi obed
niesol. Rozpráva mi,, že si chcel zkrátiť cestu, nešiel mostom, ale tu že
prebrodí potok. Potok však bol po včerajšom dažde hlbší, ako býva.

Darmo som sa unoval, hovorí chlapec, potok neprebrodím. Idiem zpät.
Neviem prečo, hovorím mu. A ja som od čoho? Prenesiem ťa na

druhú stranu. A prešiel som s ním a chlapec bol rád, že nemusel ísť zpät.
A ty Elenka, kedys’ bola najsmelšia?
Raz bola som na pastvine. Malé husiarky hraly sa na nožnice,

keď zrazu jedna krava začne strečkovať a zrovná k nám beží. Ježiš
Maria, kričia deti, tá nás zdeptá, ratujte nás!

Staňte si ku mne, hovorím deťom, ja tú kravu touto palicou odo
ženiem. A vskutku, zahnala som sa na rozzúrenú kravu a tá odskočila
od nás.

Vidím deti, že vy viete aj smelé byť a to je dobre, lebo so sme
losťou a odvahou mnoho dobrého môže človek previesť. Rozpoviem
vám jeden prípad, ktorý potvrdí pravdivosť mojich rečí. Pozorujte.

Bolo to v tom čase, keď Turci, táto zbojnič divoká, boli páni aj
na tomto okolí. Raz vybrala sa jedna tlupa turecká na lup. Prepadla
obec Janovú, zapálila dve-tri stodoly a začala rabovať. Ľud sa naľakal
a prehol na všetky strany s veľkým krikom a plačom. Deti a ženy
hrnuly sa do kostola. A chlapi tiež sa tak chovali, ako zbabelé babizne.
Na obranu nikto nemyslel iba Jožo Smelý. On sa už viackrát bil s Turci,
ba doniesol z bitky šabľu, pušku a jeden turecký bubon. Ako vidi, že
Turkov nie je veľa, že je to len zbojnicka tlupa, zastavil sa a ohliadol
kolo seba. A ako spatruje, že aj mladí muži dali sa na útek, odbehne

Ako vyučujem občianskej náuke a výchove?
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domov pre svoj bubon, postaví sa v cestu a ak trepe tak trepe a volá:
Neutekajte! Chyfte sekery, kosy a čo len popadnete a staňte si ku mne!
Nebojte sa tých psov! Nebuďte baby zbabelé!

Tieto slová dodaly smelosti a odvahy mladším. Pribehli k Jožovi
a keď im ten rozpovedal, k čomu sa chystá, rozobrali jedon plot, po
obtrhali laty a hybaj nimi na Turkov. Zatiaľ iní mladí Slováci zabehli
do domov pre sekery, vidly, rýle a kosy. A začal sa boj. Turci práve
odnášali korysf nalúpenú, keď Janovania, pod velením Joža Smelého
rútili sa na nich. Jožo trepal na bubon a šiel popredku. Turci vidiac,
že tu nežartujú, postavili sa na odpor.

Jožo Smelý ustavične kričal: Napred bratia! Ježiš, pomôž nám
zvíťaziť nad pohanmi! Do nich sa bratia! Nešetrite nikoho!

A začala sa bitka. Aj Turci aj naši bili sa údatne, ale našich bolo
desať ráz toľko. Jožo Smelý všade po predku so svojim bubnom. Ne
hľadel na to, že krváca z viac rán, jemu o víťazstvo šlo. Na krik a hluk
pribehli aj starši chlapi, ba aj smelšie ženy, tak že po krátkej bitke
ledva zostalo živého Turka.

Boli by ste počuli, ako ďakovali Janovania Jožovi Smelému, že
ich takto zachránil od istej smrti.

— Nech teba neni, konec nám, hovorili.
— Áno, tvojej smelosti a odvahe máme čo ďakovať, že sme Tur

kov porazili.
— Mne nie bratia moji, lež Pánu Bohu, odpovedal Jožo Smelý

skromne.
— Áno, pravdu máš, v prvom rade Tomu a vrhli sa na kolená

a modlili sa.

Vyrozprávajte, čo ste počuli.
Výklady: Ako sa dostali Turci až na naše okolie? Čo to bol v tom

čase za národ a k čomu sa usiloval? (Turci boli národ výbojný, fana
tický. Kresťanov nenávideli a chceli aby polmesiac sa skvel po celom
svete.) Vedel bys’ povedať, kedy sa ukázali kresťania proti Turkom
smelými?

— Áno, vzpomnem len križiacke vojny.
— Čo dalo príčinu ku križiackym válkam?
Prenasledovanie pútnikov, ktorí Svätú zem navštevovali?
Vieš pomenovať uhorského kráľa, ktorý tiež viedol križiakov do

Svätej Zeme? Kto panoval v tom čase v Uhorsku, keď križiaci tiahli
Uhorskom? Boli križiaci riadni a vycvičení vojaci?

Pomenuj toho muža, ktorý sa najlepšie vyznačil proti Turkom
smelosťou a odvahou? — Ján Huňadi. — Kde až napadol Turkov?
Ktorý kráľ uhorský zaplatil životom svoju smelosť a odvahu v boji
proti Turkom? Vladislav II., ktorý bol aj poľským kráľom. Bolo to pri
Varne, keď napriek Huňadiho príkazu vrhol sa na janičiarov a tí ho
soťali. Ján Huňadi kedy ukázal svoju odvahu? Keď po porážke na
Košovom poli blúdil v srbských lesoch a ho dvaja zbojníci prepadli.
A Huňadiho križiaci, ktorých Ján Kapistrán sverboval, kde dokázali
:svoju odvahu? Pri dobýjaní Belehradu.



Kde porazili Turci Uhrov? Pri Moháči. Prečo sa to stalo? Uhorskí
veľmožovia a zemani nemysleli na obranu krajiny. Krajinská pokladňa
prázdna bola. Slovom pre naničhodnosf pánov krajina nebola k válke
pripravená. Vyrozprávaj priebeh bitky pri Moháči! Ukázali tam Uhri
odvážlivosf? Áno! Lebo oni začali útočiť a natoľko dôverovali vo vlastnej
sile, že nedočkali posilu Zápolského a Chorvátov. Čo sa stalo po mo
háčskej porážke? Turci dobyli Budín a skoro všetky hrady a držali sa
tu vyše 150 rokov. Na našom okolí ktoré hrady držali v rukách? Kto
boli tí smelí a odvážliví mužovia, ktorí Turkom značnej škody narobili?
Ján Kyštapulcháni a Anton Koháry. Človek len vo vojne môže byť
smelým a odvážlivým? Povedz iné prípady! Vypukne požiar, a odvážliví
ľudia vynášajú veci z horiacich budov. Áno, aj to je odvážlivosf, ktorou
chosnia spoluobčanom. Ale pozorujte, znám jedného človeka, ktorý po
máhal hasiť pri jednom požiari, lenže za čo to robil? Nie zo spolu
útrpnosti, lež po požiari napísal jednu prosbu v mene pohorelcov, dal
ju podpisovať a žiadal, aby ho za tú pomoc odmenili. Bol to vlaste
necký alebo kresťanský skutok?

Takúto smelosť a odvahu nikdy nejavte, lebo je to ošklivé.
Opravdivý priateľ zdarma z lásky pomáha v nešťastí a v nebezpečí.
To je šľachetnosť. Takú odvahu každý oslavuje.

Čo myslíš, človek len telesnou silou môže dokázať smelosť a odvahu?
Kedy si ty bol najsmelším? Keď som moje chyby a viny, o kto

rých dost ľahko len ja som vedel, vyznal tým, ktorí ma pre to prísne
mali pokáraf. Čo to bolo na príklad? Raz som lašovala v komore, keď
nebolo nikoho doma. Ale potom, keď sa ozvalo vo mne svedomie,
predsa som zradila matke, že som do medu načrela. A ty kedys’ bol
najodvážnejším? Vybil som oblok na jednom dome a neutiekol som,
lež išiel som smele do toho domu a priznal som sa vine.

Tak je deti moje, človek vtedy je ozajstným hrdinom, keď dozná
svoje krehkosti a viny. Aj vy buďte takýmito hrdinami a budete mať
čisté svedomie a vtedy aj vaši nepriatelia doznajú, že ste lepší, hodnejší
a šľachetnejší než oni a vy zostanete víťazmi v oči nich.

Aký príklad som vám povedal na takúto mravne-citnú odvahu a
smelosť? (O Jožkovi Mertukovi, ktorý ukradol otcovi desať korún, aby
si kúpil za ne nožík. Zradil však otcovi, ako k nožu prišiel. — O To
mášovi Vydarenom, ktorý si pri rezaní prútikov nové nohavice rozdrapil
a hoci ho priateľ Ignác Pivoňa nahováral, aby Ihal doma, že mu to on
rozdrapil, úprimne vyznal rodičom, že čo sa stalo s jeho novými noha
vicami.) Deti! Pamätajte na Jožka Merťúka a Tomáša Vydareného. Aj
vy v podobnom prípade premôžte seba samých a vyznajte viny svoje,
čo by vás aj trestali za to. To je opravdivá smelosť a odvaha, keď sa
ani následkov nezľaknete.

— Čo myslíte deti, môže človek svoju smelosť a odvahu aj
k zlému, hriešnemu použiť?

Áno, pán učiteľ.
Ako to myslíš? Povedz príklad.



Kmín svoju odvahu k tomu použije, že obere svojho spolublížneho
o peniaze alebo o iné veci. Vrah naostrí svoj nôž, alebo nabije revolver
a’ odhodlá sa vraždiť, aby sa peňazí, alebo iného imania zmocnil. Pod
palač odhodlá sa svojho nepriateľa požiarom zničiť.

Tak je deti. Smelosť a odvaha, ktorá k hriešnym skutkom smeruje,
je trestuhodná. Vy vašu odvahu nikdy nepoužite k takýmto hriešnym
skutkom. Vaša smelosť a odvaha nech je zdrojom iba dobrých a šľa
chetných skutkov. Rozmnožujte počet dobrých ľudí, lebo zlých i tak je
príliš veľa. Zdokonalujte sa, aby ste k Bohu čím bližšie stáli.

— S akou zbraňou možno človeka poraniť?
Ostrou, streľnou.
Takouto zbraňou čo poraní zlý človek?
Strelnou zbraňou telo poraní.
Možno aj dušu poraniť?
Čím porania ľudia dušu človeka?
Jazykom.
Ktorá rana bolí lepšie?
Prečo? Telesnú ranu možno zahojiť, duševnú dlho bolí.
Poranil ťa voľakto jazykom, Elena?
Áno. Pán prezident — za to. že som ich privítala keď k nám do

Topolčianok prišli — obdarili ma novými šatmi. Zlomyselní ľudia mi
to závideli a ubližovali mi, že prečo mňa pán učiteľ vyznačili a nie
dievku bohatého gazdu.

A teba, Lojzka, kto ranil jazykom?
Jedno dievča žalovalo na mňa, že som mu vzala tužku, aj sa

prišla vadiť jej matka k nám, ačkoľvek Ihala, lebo tužka zostala na
hrišti. Tam ju našli.

Áno, aj toto je rana. Sú ľudia, a takých je veľa, ktorí svoj jazyk
za zbraň použijú, t. j. pomlúvajú, na cti utrhujú.

Poviem vám jeden prípad, naučíte sa z neho, že ak to bolí, keď
nenávisť, závisť a zloba ľudská pomlúva; do zlého chýru donesie po
riadneho a príkladného človeka.

Marka Haluzovie slúžila v meste. Bolo to dievča chudobné. Jej
rodičia boli jednoduchí nádenníci, ale statoční a nábožní ľudia. Nemali
majetku, iba to, čo si ťažkou prácou zarobili. Ale pri tom boli spokojní
a skromní. Nereptali, že koľko oni pracovať musia. Ani nezávideli ni
komu, hoci aj im by sa bol zišiel nejaký ten majetoček. Marku pečlive
vychovávali. Zavčasu musela privykať k práci. Aj pracovala rada. Po
máhala rodičom, kde len mohla. Nie je divu, že stala sa z nej poriadna
a vzorná slúžka. Páni, u ktorých slúžila, mali ju radi. Pani si ju chvá
lila a keď len mohla vše dala jej aký-taký darček, stužku, šatku, pun
čošky, korunku atď. Chválila sa pani pred druhými, akú ona dobrú
služku má. Že je čistotná, verná. Tá sa veru nedotkne ničoho a keď
dostane volačo, pekne zaďakuje. Druhé panie si však sťažovaly na svoje
slúžky. Jedna sa žalovala, že jej slúžka je hubatá, že grobiani
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domácim. Druhá hovorila, že jej slúžka je neposlušná a že sa všade
dlho baví. Tretia sa žalovala, že svoju služku pri krádeži dolapila.
Každá pani mala čo povedať o svojej naničhodnej slúžke.

— Ach, moja Marka nad všetkými stojí, hovorievala pani Dobrá.
Pravda, že jej panie Marku závidely a neraz hovorievaly svojim

neporiadnym slúžkam: Prečo vy ste neni také, ako Marka Haluzovie
u pani Dobrej?

Lenže zlé slúžky sa pre tie chvály na Marku Haluzovie nazlobily
a čo neurobily? Začaly o Marke všeliake špatné veci vymýšľať, z čoho
ani slovíčka pravdy nebolo. Jedna vymyslela, že Marka kradne panej
peniaze, pre to má toľko pekných Šiat. Druhá vymyslela, že pani do
stihla Marku, keď sa jej v skrini v bielizni premŕvala. Tretia, že vraj
Marka po nociach sa túlieva. Tak sa roznieslo po meste, že Marka je
vlastne veľmi neporiadne a nemravné dievča, že vraj dobrý vták. Tichá
voda vraj brehy podmýva.

Klebiet toľko bolo, že to aj Marka počula. Chuderka koľko sa na
plakala, nažalovala, to však nepomohlo. A nepriatefky zlomyseľné malý
radosť z jej zármutku a boľasti.

Darmo ju pani tešila a krotila. Marka sa nevedela uspokojiť.
— Milosťpani, ja to nevydržím. Ja si ubližovať nedám, radšej

umrem. Ľúto mi, že musím tak hodnú paniu opustiť, ale musím odísť,
aby vyhla klebetám a pomluvám.

Pani ju zdržiavala, že čo jej do toho, čo tie nehanebnice o nej
tárajú, keď ju ona za nevinnú drží, keď ju ona ľúbi.

— Pozri Marka, keby to voľakto predo mnou vzpomenul, tak by
ho vyplatila, že by to nikdy nezapomnel.

No, Marku ani jej vlastní rodičia neznali utíšiť. S plačom síce,
ale predsa vystúpila zo služby a odišla ďaleko do neznámeho mesta,
kde jej nikto neubližoval. Ba každý ju rád mal. Tam sa aj vydala a
žije si spokojne. Zlé svoje vrstovnice však často vzpomína a hovorí,
koľko ona len pre ne trpela. No, obdržala odmenu za útrapy a to je
spravodlivé.

Vyrozprávaj mi prípad Marky Haluzovie.
Vyrozprávaj iný prípad na pomluvu a utrhačstvo.
(Valent Zlostný ukradol u pokladníka niekoľko sto jrorún a písal

bezmenný list četníkom, že kmínom Tono Priamy bol. Četníci vyšetro
vali u Priameho, ale sa dokázalo, že peniaze syn mu z Ameriky posiela.
Ľud však držal so Zlostným, tak že o česť povzbavený Tono Priamy
nútený bol isť za synom.)

Čo je vám protivné v oboch tu prednesených prípadoch?
Že podlí ľudia napadli nevinnú Marku Haluzovie a Tona Priameho

bez príčiny iba zo zlomyseľnosti.
Ako sa menujú takí podlí ľudia?
Utrhači, pomluvači.
K akým zločincom sú podobní?
K zlodejom a k vrahom.



O čo oberá, ozbíja pomluvač človeka?
O česť.
Za čo pokladáš česť?
Za najväčší poklad človeka.
Prečo?
Lebo česť dodá človeku mravnej hodnoty.
Tak je. Človek kým má česť, je od každého uctený a môže ísť

s pozdvíženou hlavou do hoci akej spoločností.
Čo sa stane s ním, keď ho pomluva do zlého chýru priniesla?
Ľudia šuškajú si všeliaké urážlivé veci, po ztratí tú česť,

ktorú predtým požíval a bude si rovný k vyvrheľovi. Čestní ľudia sa
mu vyhýbajú a dajú mu pocítiť, že im je na ťarchu.

Áno, tak súdia ľudia o tom človeku, ktorého pomluva, lož, zlo
myseľnosť zúmyseľne povláčila. Robil to zlodej počestnosti. Pomluvač
je teda podobný zlodejovi, ale podobá sa i k vrahovi. Prečo?

Lebo vraždil dušu čestného človeka.
S akou zbraňou?
Jazykom.
A Čo sme sa učili o tejto zbrani?
Že jazykom daná rana lepšie bolí, ako mečom daná.
Ako sa bránime proti zbojníkom a vrahom?
Odovzdáme ich súdu.
Čo myslíš, aj česť bránia zákony?
Áno, trestné zákony. Pomluvača a utrhača tak posúdia na peňažnú

pokutu a žalár, ako aj obyčajného kmína, alebo vraha. Na to máme
prísne zákony.

Lenže každého pomluvača a podliaka ktorý poctivým ľuďom ubli
žuje nevypátrajú, lebo pomluva a lož rodí sa ako huby po letnom daždi.
Sú zlí a planí ľudia, ktorí v tom nachádzajú úľubu, keď poctivých ľudí
povláčiť môžu. Povymýšľajú rôzne lži o nich a ľudia k nim podobní
hostia sa na tom, ako hyeny na zdochline. A pomluvači tí zaiste majú
na svojom svedomí toľko špiny, že nedala by sa tak ľahko smyť. Oni
to nechcú videí, hoci dosť ľahko cítia, že v ohľade počestnosti ďaleko
sú od toho, koho do zlého chýru priviedli. Ľudia sú však takí. Vo svo
jom oku nevidia brvno, kdežto v oku ináč poriadneho človeka zazrú i
tú najmenšiu smeť. Každý človek má chyby. A práve preto nech najprv
svoje chyby vidí a o druhého nech sa nestará. Zametajme pred svojím
domom, t. j. zkúmajme samy seba a keď zistíme, že nie sme anjeli
bez viny, lež ľudia krehkí, vášniví, zlostní, dajme iným pokoj a hľadme
sa svojich škvŕn a vád sprostiť. Vy nehľaďte na to, že je ten pehavý,
ten rapavý, tá pekná, oná špatná; že ten sa tak oblieka, že ten to má;
že ten je taký onen inakší, lež hľaďte na to, že vy akí ste. Nepomlú
vajte nikoho, neubližujte nikomu. Nebuďte zlodeji česti a vrahovia duše.



Medzi zlých ľudí, kde druhým ubližujú, kde o nich klebetia, nechodie
vajte. A keď ano, zastaňte sa neprítomného spolubližneho a obráňte ho

oproti zlodejom česti.
Tak urobíte voľakedy, ako vám to teraz nakladám?
Áno!
Neobávam sa o vás!

Illliilllillllllllllllllllllllllllllllllllllll SPOLKOVÉ ZPRÁVY. Illllllliilllilllllllllllllllllllllllllllllillllll

' Predsedníctvo Zemského Učiteľského Spolku na Slovensku.

Žilina dňa 26. februára 1925.Číslo: 118.

Predmet: Reštaurácia ZUS-u na tohoročných jarných zasadnutiach
(val. shromaždeniach).

(Pp. okresným a župným pokladníkom ZUS-u na vedomie!)

Tohoto roku sročný je mandát všetkých dosaváď zvolených činov
níkov ZUS-u. Okresní, župní a krajinskí (zemskí) funkcionári znovu
budú volení. Po okresoch v apríli, po župách v máji a do ústredia na
tohoročnom výročitom valnom shromaždení delegátov ZUS-u, ktoré
budú tvoriť už znovu vyvolení župní delegáti.

Výsledky volieb a soznam všetkých novozvolených funkcionárov,
výborov a zo župných valných shromaždení ešte aj novozvolených
delegátov oznámte ústrediu do Žiliny a redakcii „Slov. Učiteľa“ do
Nitry (II. mestský dom, I. poschodie, č. 20.) hneď po skončení val
ného shromaždenia okresnej, alebo župnej organizácie.

Okresy volia do župného valného shromaždenia za každých 50
členov 1 delegáta a za každých započatých 50 členov tiež jedného.
Skrutínium a definitívna voľba sa prevedie potom na valnom shromaž
dení župnej organizácie ZUS-u.

Termín členovských nedoplatkov dňom 1. februára t. r. sišjel,
tie okresy, ktoré výkazy nedoplatkov ešte nezhotovily, nech nám ich
presne sostavené zašlú, aby sme mohli všetky nedoplatky členov priama
z ústredia vymáhať.

S bratským pozdravením:

Juraj Slota, v. r. Anton Hancko, v. r,
tajomník ZUS-u. predseda ZUS-u.

Všetkým pp. okresným a župným predsedom ZUS-u!



Reorganizovanie župnej org. ZUS v Liptove, ZUS-u neprajné
živly, ktoré v poslednom čase i v dennej tlači napádali ZUS, jeho pred
sedníctvo, — nedožily sa želanej zkazy a rozkladu. Darmo sa nazvaly
pšenicou, bez ktorej zahynie organizácia, darmo chytaly, nahováraly
členov ZUS-u by vystúpili zo ZUS. Ich podkopná práca sa nepodarila,
lebo 12. marca 1925 sišli sa v Ružomberku ZUS-u verní učitelia, by
zreorganizovali spolok, vyvolili nové predsedníctvo a pristúpili ku
tvorivej práci.

Dočasný predseda Q. Bárdoš otvoril shromaždenie a poukázal na
príčiny vystúpenia jednotlivých členov, na otras, ktorý chceli previesť
v tak velkých rozmeroch, že následkom toho mal ZUS v Liptove za
hynúť. No, nepodarilo sa im to, lebo doteraz vystúpilo 20 evanjelických,
2 štátni a 2 židovskí učitelia.

Sme prichystaní na to, že vystúpia všetci evanjelickí učitelia, ale
tí, ktorí ostanú, tí budú v skutku zrnom, vernými prívržencami ZUS-u a
tých zásad ktoré hlása ústredie. Dokáže sa, že marné bolo všetko pod
nikanie proti ZUS-u, že smiešna bola samochvála vystúpivších, lebo
župná organizácia ZUS-u v Liptove žiť bude na väčšiu slávu Boha a
národa. Požiadal kollegu V. Stolárika, aby predniesol svoj referát.

Kolega Stolárik majstrovským štetcom líčil obraz príčin, nespo
kojnosti ZUS, menovite jeho predsedníctvo od prvo počiatku nená
vidiacich kolegov. Poukázal na boj, ktorý viedla hŕstka ctibažníkov a
ich prívržencov proti Hanckovi a jeho zásadám tiež čo ich nútilo ku
vystúpeniu. Reč jeho bola vefkou pozornosťou vypočutá, a často búr
livým súhlasom pretrhovaná.

Za prednášku v mene všetkých prítomných sa poďakoval pred
seda a na všeobecnú žiadosť má byť táto reč uverejnená. Potom na
sledovala voľba predsedníctva a funkcionárov.

Päť členový kandidačný výbor predostrel kand. listinu, dľa ktorej
jednohlasne bol vyvolaný za predsedu Gejza Bárdoš, za podpredsedu
V. Stolárik a Virgil Kulka, za zapisovateľov V. Holdoš a R. Dubravec,
za pokladníka J. Maguth. Vyvolení boli ešte 2 kontrolóri, 15 čl. výbor,
tiež delegáti do zastúpenia v ústredí.

Pojednávaný bol návrh o správcovstve pri cirkevných školách a
jeho honorovanie. Usniesli sa prítomní, že 14. mája vydržia prvé riadné
shromaždenie v Ružomberku, na ktorom bude prednášať V. Stolárik a
R. Dúbravec, že v organizačnej práci vytrvajú a pracovať budú s úplnou
oddanosťou na rozkvete organizácie, tiež že organizácia vstúpi za za
kladajúceho člena SSSU, čím podporí umenie a dobré meno sloven
ského učiteľstva.

Poslaný bol telegram A. Hanckovi, predsedovi ZUS, v ktorom ho
ubezpečilo učiteľstvo župn. org. ZUS v Liptove, že schvaluje jeho smer
a vytrvá v boji. Po odspievaní oboch hymien rozišlo sa učiteľstvo
s dôverou v lepšiu budúcnosť a s novou chuťou do práce.



Presídium min. rady poslalo 21. febr. t. r. č. j. 1072/1292 S
tento obežník:

„ Všem pánúm ministräm!
Zákon ze dne 22. prosince 1924 čís 286/24 Sb. z. a n. o úsporných

opatfeních ve verejné správe stanoví v §u 4 odst. 2., že v roce 1925
musí bytí celkový počet státních zamestnanci! snížen alespoň o 10°/0 .

Aby bylo pripraveno a zajišténo prevedení tohoto zákonného
predpisu, usnesla se vláda ve schúzi ze dne 19. února 1925 takto:

Úrady jsou povinný púsobiti všemi po ruce jsoucími prostfedky k
zjednodušení úradování, ekonomickému využití pracovních sil a zvýšení
jich výkonnosti.

K zvýšení výkonnosti pracovních sil budiž zejména učinéno bez
odkladu opatrení, aby úfední hodiny byly nejen fádne dodržovány a
využity, nýbrž také všude, kde se tak ješté nestalo, upravený tak, aby
denní jich výmera činila najméné 7 hodín, pokud nebude ku dosažení
stanoveného procenta redukce anebo z jiných dúvodú (služebních nebo
provozních) nutná úprava ješté dále sahajíci.

Pokud jde o osoby učitelské, budiž učinéno opatrení, aby nejvyšší
výmera učebné povinnosti byla nejen vesmés pokud možno dodržovaná,
nýbrž i v mezích platných predpisu úmerné zvýšená.

Bude samozrejmé vécí úradu, aby neobmezily se na to, co bylo
právé stanovene ohledné zvýšení výkonnosti zaméstnancú, nýbrž aby,
jak v tomto sméru, tak i ku zjednodušení úfadováni a hospodáfskému
využití sil učinily bez odkladu další opatrení.

Tato opatrení v čas a s opravdovosti učinéná nejen zajistí beze
vši pochyby provedení redukce v plném zákonem požadovaném rozsahu
bez poruchy služby nebo provozu, nýbrž pripraví i ve značné míre
pudu pro akci reformní ve smyslu zákona.

Vycházejíc z téchto úvah stanoví vláda zásadu, že každý resort
má snížiti skutečný počet svých zaméstnancú (dle stavu ze dne 31./12.
1924) v roce 1925 o 10°/o tak, aby predpisu zákona za všech okolností
bylo vyhovéno.“

Z tohoto obežníku vidno, že jednotlivé ministerstvá sa nevedely
dohodnúť, jako sohnať potrebných desať °/0 - Aby nebolo rivality medzi
nimi, že jeden resort bol favorizovaný oproti druhému, tak nech to ide
paušálne z každého rezortu 10°/0 - Slovenské učiteľstvo sa i tak nemusí
veľmi obávať, lebo ako sme na to poukázali, máme na Slovensku
nedostatok učiteľstva a nie nadbytok.

(Zprávu dostali sme po vytlačení prvého hárku.)

Pohreb nášho podpredsedu Antona Vašeka bol 21. marca odpoludnia o 3.
hodine. Bol k pohnutiu impozantný. Kňazstvo, učiteľstvo bolo v peknom počte za
stúpené. Učiteľov mohlo byť do 70—80, i zďalšieho okolia. Z Nových Zámkov bola
podpredsedkyňa ZUSu Maria Ferienčiková a okr. preds. Kelemen. Za župné zastu-

Zvýšená povinnosť vyučovacia.

V Pohreb Antona Vašeka.



piteľstvo prítomný bol župan Bella, riaď. Matej Murín, dr. Filkorn, gen. tajomník
Tud. str., Macháček, Matej Hlavatý, Štefan Foltýn; ďalej hlavný notár Kruliš, dr. Ľud-

Kováč a šk. inšp. Jožka, školské dietky a takmer celý Lamač. Učiteľstvo a kňazstvo
odbavovalo pohreb v sbore. Za ústredie chystal sa predseda Hancko, ale v poslednom
okamihu dostal telegram od posl. Siváka, aby hneď išiel do Prahy, lebo práve v
sobotu sa pojednávala predloha zákona o sviatkoch. Tak ZUS zastupoval tajomník
Slota. Redaktor sa pre nemoc svojej manželky nemohol súčastniť pohrebu. Na po
hrebe prehovoril dekan Hojsík, ktorý pekne vyobrazil vzorné účinkovanie nebožtíka
a vyzdvihnul menovite jeho katolícky a čistý, otvorený charakter. Po ňom prehovoril
tajomník ZUSu v mene ZUSu a na žiadosť dp. Macháčka, tajomníka Slov. ľud. str.,
odobral sa aj v mene Slov. ľud. strany. Žatým lúčil sa starosta obce v mene obce,
po ňom za blízkych známych jeho prehovoril Jozef Kišoň, v mene žiakov dojímavo
odobral jeden bývalý jeho žiak, pri čom jeho terajší žiaci a žiačky spievali ešte ním
nacvičenú pieseň „Kto za pravdu horí“. Na koniec ozval sa dekan, cirk. škôldozorca
Gratzer. Dojatý odznelými rečmi vyzýval tých, ktorí k zomrelému vo svojich srdciach
prechovávali hnev, aby sa pri jeho hrobe aspoň v duchu smerili, keďže obvinenia z

ktorých bol obžalovaný jako bezzákladné, práve tesno pred smrťou nebohého zamietla
a ho celkom oslobodila, čo ho sa však on, nebožtík, pre náhlu smrť nemohol dožiť,
lebo kým upovedomenie došlo, bol už mŕtvy. Držal si to za povinnosť oznámiť, aby
všetku hmlu z hrobu zomrelého odokryl, aby mŕtvy spokojene mohol spočívať na

hrobitove, aby teraz už nik nemal práva ubližovať zomrelému.
Medzi rečami spieval sbor učiteľov a tamojší miestny spevokol študujúcej

mládeže.
Náš drahý priateľ, ležal vystretý, ale len ako by bol spal, bol len trocha

bledší v tvári. Že ešte pred svojou smrťou bol celkom dobrej nálady. Pani Vašeková
vyprávala, že už asi dva roky badala, ako mu jedna ruka žlkne. Keď išiel zo Žiliny
z valného shromaždenia, na stanici mu zostalo tak zle, že ho musel brat Winkler
zachytiť. Keď mal isť do briežku, vždy mu zastával dech, museli ho chytať; ale, že
sa vždy premáhal, svoju zjavnú srdečnú vadu usiloval sa zakrývať. Mal nepríjemnosti
pre svoju politickú činnosť. Perzekovali ho. Jeho pani ani poteraz nemá poukázaného
platu, má ho následkom týchto intríg všelijakých zastavený. Najžiaľnejšie bolo sa
mi dívať na jeho osiralé krásne deti. Cestou z pohrebu, z občanov každý ho chválil,
každý banoval za ním. Bol opravdovým ľudomilom, kde komu len mohol, pomohol.
Do školy investoval na učebné pomôcky okolo 3.000 Kčs zo svojeho. Pani Vašeková
a jeho syn, jurista, vyprávali, že jaký bol horlivý ZUSista, oduševnený, hotový po
ložiť kedy koľvek aj život za Hancku a za ZUS. Preto znášal aj všetky perzekúcie
trpezlivé a radosťou jasného povedomia. Veru, veru škoda hol ZUS ztráca v ňom
mnoho.

Nad hrobom povedal tajomník ZUSu Juraj Slota nasledujúcu reč.

Ejhľa človek! Len teraz pracoval v plnom kvetu svojho mužstva. Vykonával
vzorne svoje vznešené učiteľské povolanie. Stál vo víru každodenného života v tuhom
boji po boku svojej vrelemilovanej matky cirkvi, po boku slovenského národa,
boriac sa vždy s ohnistým zápaľom za duševnú a hmotnú ekzistenciu svojich kole

gov slovenských učiteľov a spolu i za jestvovanie budúcich generácií slovenského
národa. V tomto boji nepoznal kompromisu, neznal neprekonateľných prekážok.
Svojou rozhodnosťou, otvorenosťou vždy povzbudzoval, pobádal k práci, — a do
boja! Tak sme ho videli predošlý mesiac, len nedávno v Žiline na valnom shro-



maždení delegátov Zemského Učiteľského Spolku na Slovensku, kde ešte v plnej
sile a energii života rozhodoval v časových otázkach terajška.

A hľa, prišiel telegram: Náš drahý Anton Vašek zomrel. Zdrtení, zastali sme
v práci; ťažko zronení, zaviazli sme v boji. Tu sa schádzame nad jeho rovom,
smútiac s jeho ťažko ranenou rodinou, ktorej bol opravdovým starostlivým a prí
kladným otcom, a pripojujeme sa k trúchliacemu zástupu ctiteľov z jeho užšieho
pôsobiska.

Drahý, nehynúci priatelu náš!
Odobral si sa z márnosti tohoto sveta na večnosť, zanechal sa naše bojovné

rady navždy, hádam vtedy, keď by sme Ťa boli najviac potrebovali! Odchádzaš
teda a zanechávaš rázom všetko, za čo si horlil, pracoval a trudil.

Hľa, na raz oplakáva Ťa Tvoja rodina, lebo ztráca v Tebe starostlivého otca,
dobrého, vzorného manžela; želejú za Tebou zástupy Tebou odchovaní zdatní La

mačania, ktorých si jako výborný, prvotriedny učiteľ — ktorý svoj stav vždy rád mal
— za dlhé roky vzdelával, ušľachťoval, vychovávajúc z nich Cirkve oddaných kato
líkov a svojmu národu neohrožených, roduverných Slovákov; ztráca v Tebe nesklá
titeľného pracovníka i Slovenská Ľudová Strana, ktorú zanechávaš ako člen župného
zastupiteľstva župy bratislavskej; smúti za Tebou slovenské zamestnanectvo, ktorému
si bol vodcom, ako predseda bratislavského okruhu Sdruženia Slovenských Odboro
vých Organizácii; ale nadovšetko plačeme za Tebou, Drahý Tonko náš, my, sloven
ský učitelia! Odchádzaš nám z bojišťa jak krajinský podpredseda Zemského Učiteľ
ského Spolku na Slovensku, jako člen jeho ústredného výboru, jako delegát jeho
ústredného valného shromaždenia, jako predseda bratislavskej župnej organizácie
ZUS-u, odchádzaš nám práve teraz, keď by sme Ťa najviacej potrebovali, keď sa
vedie nebývalý boj proti zúrivým úkladom nevercov o náboženskú, rýdzoslovenskú
školu, boj o nábožnomravnú výchovu dietok v škole. Ako katolícky učiteľ prežil si
všetky údery a perzekúcie, namerené proti slovenskému cirkevnému učiteľstvu, kto
rému na miesto uznania, dostáva sa od vládnych kruhov poníženia za ponížením.
Ale Ty vytrval si v živote v bázni Božej, vo vytrvalej práci a ušľachtilej láske Kri

stovej, tak, ako Ti to Tvoje pevné katolícke svedomie diktovalo. Nevedeli, nemohli
Ťa zlomiť, — bol si tvrdím, zaoceľovaným, otvoreného charakteru, nepoddajným
bojovníkom. Bol si nám nenahraditeľným.

A hľa, z Božej vôle musíme sa odrazu lúčiť s Tebou, musime Ťa postrádaf!
V mene ústredného predsedníctva Zemského Učiteľského Spolku na Slovensku,

v mene ústredia Sdruženia Odborových Organizácií, v mene bratislavskej župnej a

okresnej organizácie ZUSu, v mene všetkého členstva učit. org. ZUSu a vôbec v
mene slovenského učiteľstva, jako aj v mene Slovenskej Ľudovej strany vzdávam Ti,
Drahý Tonko, poslednú úprimnú úctu, ďakujúc Ti vrele za vykonanú prácu a pre
konané boje v prospech slovenského učiteľstva a lúčim sa s Tebou v mene všetkých
tých, ktorí v tomto sĺzavom, plačlivom údolí musíme ďalej boriť sa a pracovať k
väčšej sláve Božej, za nepodvratnú pravdu Kristovu, za ktorú, si Ty, Drahý Náš,
tiež verne a oddane celý svoj život bojoval.

Teraz, keď si svoj boj už dobojoval, keď blížiš sa pred trón Všemohúceho,
vzývame Jeho Božskú dobrotu, aby Ti bol milostivým!

Ale, musím sa ešte zvlášť lúčiť aj v mene Tvojho úprimného priateľa preds.
ZUSu, posl. Antona Hancku, ktorému pri budovaní učiteľskej organizácie ZUSu bol
si od jej vzniku spoľahlivým dôverníkom, opravdovým pomocníkom, bol si jeho
pravou rukou I



Ťažko zronený nad Tvojim neočakávaným odchodom do večnosti, poberal sa
i on k Tvojmu hrobu sem, aby Ti tu osobne vzdal svoj posledný hold verného
priateľa, ale Bôh mu toho nedoprial; — dostal včera večer z Prahy súrny telegram,
aby sa na dnešné pojednávanie snemovne neodkladne a hneď dostavil, musel teda
k svojmu najväčšiemu žiaľu cestovať práve opačným smerom do toho boja, ktorý
Ty z vôle Božej už zanechávaš. Dvojnásobne zronený posiela Ti svoj posledný po
zdrav, ktorý Ti tu v mene jeho pred zatvorením Tvojho hrobu slávnostne odovzdávam.

Ešte raz v mene všetkých s Bohom, Drahý Tonko náš, nech Ti je slovenská
zem ľahká, nech Ti je Všemohúci, dobrotivý Bôh milostivý, — odpočívaj v pokoji!

Dobrý boj si bojoval!
Budeme Ťa nasledovať!
S Bohom! Do videnia!

Prehľad kníh a časopisov.
Rudolf Kratochvíli Vady reči (Logopaedia). 1. sv. Učiteľskej knižnice, v

ktorej sa vydávajú praktické spisy pre učiteľov škôl ľudových a meštianskych, redi
govanej autorom tu oboznamenovaného diela, Rudolfom Kratochvílom, šk. inšpektorom
v Dolnom Kubíne. Učiteľskú knižnicu vydáva nakladateľstvo Academia v Bratislave,

Na budapeštianskej univerzite profesoroval za onoho času chýrny znalec
orientných jazykov, Jurko Kaňurský. Tento vedátor napísal arabskú mluvnicu a vydal
ju v maďarskom jazyku jako učebnicu pre univerzitných poslucháčov. Medzi ostatným,
aj vedeckým, obecenstvom pravdaže nebolo o ňu valného záujmu, veď kohože tam
zaujímala reč arabská v Uhorsku, a kým sa z nej prvý náklad predal, náš milý
Jurko Kaňurský aj zostarnul a zomrel, odnesúc so sebou drahé poučenie z tohoto
sveta, že vydávanie arabských mluvníc je vecou veľmi nevďačnou, nerentabilnou. K

druhému vydaniu tejto arabskej mluvnice potom už akiste nedošlo, možno, že prvý
náklad podnes stačí. Týmto poučený druhý chýrny orientalista, náš rodák ilavský
univ. prof. Kmoško vydáva svoje podobné diela v latinskej reči v Paríži a Londýne.

Táto arabská mluvnica mi prichodí na um, keď premýšľam o našej vedeckej
literatúre a o pedagogickej zvlášť, čítajúc zprávu Academie, nakladateľa knihy, s ktorou
chcem oboznámiť čitateľov Slov. Učiteľa, v ktorej sa žaluje, že záujem o túto zna
menitú knihu je asi taký jako bol o arabskú mluvnicu v Uhorsku, minulo sa z nej
vraj niekoľko výliskov. Toto je stav veru neutešený. Nerád by som, aby sa stala z

našej pedagogickej spisby taká arabská mluvnica, ktorú zakúpi len niekoľko zasvä
tencov a aby prišli následkom toho nakladateľstvá k presvedčeniu, že škoda do ta
kých riskantných podnikaní vliezať. To by znamenalo smrť slovenskej pedagogickej
knihy. Národná kultúra bez vedeckej spisby je odsúdená na živorenie, odkázaná len
na jednu maličkú vetev kultúry, na belletriu. Bez vedeckých diel chýbajú národnej
kultúre tie najzákladnejšie kvádry. Takou jednou kvádrou by bola pedagogická spisba.
No, a tú už len nikto nebude klásť za nás. Tej si od vlády nevymôžeme. Tú musíme
stvoriť my, a zatial, kým sa zjavia tvorčie talenty z radov našich, slovenských, mu

síme byť povďační vzácnym pracovníkom českým, ktorí píšu pre nás slovensky a
máme ich odobieranim cenných diel podoprieť. To je elementárnou povinnosťov kaž
dého slovenského učiteľa.

Inšpektor Kratochvíl zaoral tu do úhora hlboko. Pomenuje túto časť pedago
giky sám zanedbaným poľom. A má pravdu. Význam čistej srozumiteľnej reči, čistej



vokalizácie sa u nás ešte nechápe, aspoň nie v patričnej miere. A nemalo by tomu
tak byť, už aj z toho dôvodu nie, že veľká časť slovenského učiteľstva koná aj kan
torské, spevácke služby, vedie spevokoly, cvičí divadlá, a to všetko bez správnej
vokalizácie nestojí nič, to je len fušerstvo. Môžeme smelo tvrdiť, že tri štvrtiny ľudí
nevie správne hovorit vo svojej materinskej reči, nevie ústa otvárať. Po prečítaní
Kratochvílovej hnihy vidí človek, že jaká perspektíva sa otvára učiteľovi pri vyučo
vaní materského jazyka. Veď mnohý učiteľ sám si je nevedomý toho, že je on vlastne
kazirečou a nie učiteľom reči. Neodstraňuje na sebe vrodené vady výrečnosti, ba ich

šíry nevedome jaku epidémiu. Nezbadá ich na sebe, jako by ich zbadal na dieťati,
jako naučí správnému hovoru, správnej mluve, výslovnosti všelijakých maznáčkov.
Bez správneho vokalizovania ďalej niet správneho pravopisu. Kto dobre hovorí, dobre
napíše. Ktorý učiteľ čisto, srozumiteľne vypráva, chytro a dobre naučí čítať, písať.
Autor, jako školský inšpektor, akiste má mnoho príležitosti pozorovať nedostatky po
tejto stránke a jako náležíte vystrojený odborník naozaj nemohol lepšie poslúžiť
nášmu školstvu a učiteľstvu, jako to urobil práve touto znamenitou knihou.

Pojednáva v deviatich kapitolách o týchto veciach:
1. kapitolu venuje všeobecnej úvahe o tomto zabudnutom poli pedagogiky.

II. O vývoji detskej mluvy. Doba prahlások. Doba napodobňovania. Doba v ktorej
sa reč stáva výrazom myslenia. Prvá vlastná reč detská. III. Psychplogia reči. IV. Vady
reči zapríčinené prekážkami periferne impressívnymi: hluchosť, nedoslýchavosť slepota,
deti zanedbané vo vývine reči. Vady reči, zapríčinené prekážkami centrálnymi: hlu
chota slovná, sluchová nemota, bezrečnosť detská, dobroveľné šeptanie, breptavosť,
akatafazia a agramatizmus, patľavosť. Vady reči zapríčinené prekážkami periferne
expressivnymi: šušlanie, šeptavosť, fufňavosť. V. Zajakanie, koktavosť. VI. Artikulácia
hlások; O dýchaní, o tvorení hlasu, o spracovaní hlasu, samohlásky, dvojhlásky a

spoluhlásky každá o sebe. VII. Hygiena reči v štyroch kapitolách. Kto môže
opravovať vädnú výrečnosť žiakov? Vlil. Dejiny logopaedie. IX. Literatúra česká a

nemecká. V knihe je mnoho cenných znázorňujúcich obrazov a praktických cvi
čení. Autor uvádza 74 diel od rôznych nemeckých a českých autorov, ktorých použil
k dielu. Môže byť naň slovenská pedagogická spisba pyšná, učiteľstvo autorovi
a nakladateľstvu povďačné.

Lenže autor sa darmo namáhal, nakladateľstvo darmo vynaložilo desaťtisíce
na knihu, bude ona zakopaným pokladom, ak sa bude celý náklad povaľovať ne

rozpredaný po skladoch. Slovenské učiteľstvo má povinnnosti voči slov. ped. litera
túre, a voči sebe. Nevšímavosť môže takéto radostné počiatky v zárodku zničiť. Toho
by sme sa nechceli dožiť. Knihy sú na čítanie, veda je na študovanie. Vykonajme
teda svoju povinnosť, aby nakladateľstvá mali spoň koľkú-toľku nádej v úspech
ďalších podnikaní. Ináč sa slovenskej knihy sotva dožijeme. Knihu zakúpte pre seba
a pre knižnice!

Súčasne nám oznamuje tiež naklad. Academia, že pripravuje druhé dielo inšp-
Kratochvíla: Prehľady. Sú to súborné prednášky autora na učiteľskom kurze, ktorú
môže dobrú službu konať učiteľstvu chystajúcemu sa na odbornú zkúšku. Mám v
rukách prvý hárok, ktorý obsahuje tieto state: Pedagogická psychológia, pojem pe
dagogiky a nútnosť výchovy, psychológia, metódy psychológie, psychologický para
lellizmus, prehľad sústavy nervovej. Upozorňujeme na inzerát Academie.

Martin Ježo — Peter Prídavok: Občianska nauka a výchova, diel L pre
1—3 ročník ľudových škôl. Vydalo Štehrovo kníhkupectvo v Prešove. Príručka pri-



chodí veľmi vhod, a kde si ju môžu žiaci zakúpiť, môže byť upotrebená aj jako
učebnica, poučná čítanka v 2-3. ročníku. Látku podáva rozdelenú na mesiace, na
týždne v lekciách podrobne vypracovaných, čo veľmi obľahčí učiteľovi sostavenie
osnovy, prípravu a celoročný postup. Článočky básne sú od rôznych autorov, básne
prevážne od slovenských. Kniha urobi učiteľstvn dobrú službu. Je to prvá lastovička,
a môžeme povedať, zdarilá. Grutulujeme autorom.

Iilllllllllllllllllllllllll!l|{|||||||llllllllll RÔZNE ZPRÁVY. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliii

Či máme politizovať? „Slovák“ píše: krokové strany — bude všemožne pod-
Mám po ruke „Výroční zprávu ke tretí porovati; c) postaví se proti stranám,
rádné valné hromadé Čsl. obce uči- která kulturnímu pokroku národa pfe
teľské“. kážejí...

Prial by som si, aby si ju každý V tomto smyslu je ráz ČOU politicko
učiteľ Slovák prečítal. Sú tam „hezké“ kulturné-stavovský (str. 11.)
veci. Samé politikum! Niečo na ukážku; Proti pastýfskému listu vydalo ČOU
„Čou — pro ústupnosť vlády rozpína- odpovéď, která byla jednak letákem
vosti klerikální vydalo verejný list rozšírená, jednak publikována velkým
ministrom adresovaný. Valná hromada plakátem ...
vytýkala upevnéní vlivu cirkví malým V poméru k českým cirkvím usneseno
šk. zákonem. výkonným výborem 17. pros. 1922:

Zkušenosti dvou let svédči, že malý „Kde kollegové v českých cirkvích
šk. zákon opravdu upevnil nábož. \y- pracují z vnitfni potreby, pokud je to
učování ve škole, zejména také tým, práce protiklerikálni, ČOU toho neod
že stanovil počet hodín vyuč. nábožen- suzvuje, byť to nedoporučovalo... (str. 12.)
ství. Odhlašování detí z vyučováni ná- ČOU háji dúsledné stanovisko roz
boženství nebylo dostatočné využito a lukv štátu od cirkvi, zejména odcirkev
učitelstvo bylo tu i napadáno a muselo néní školy; — v tom sméru bylo též
býti chránéno, jestliže jen na platnost využito odhlašování detí z náboženství...
ustanovení zákona upozornilo ... (str. 12.)

Byli jsme nuceni zakročiti i proti Ve vývoji učitelských organisací účast
požadavku kolkování odhlášek detí z nila se ČOU pfedevším jednáním o
náboženství. splynutí Spolku pokrokového učitelstva

Zvlášté školstvi slovenské zústává na Slovensku se Slovenskou obcí uči
doménou cirkevní. Naše sdružená slo- telskou, kteréž bylo postupné provedeno.
venská organisace (Sväz) domáhá se Mimo obou téchto organisací funguje
s podporou ČOU. poštátnéní cirkevných nyni Sväz Slov. Učiteľstva (str. 13.)“
škôl. (To áno. Hneď by sme tu mali Sapienti sat!
všetkých v Česku prepustených učiteľov!) Pýtam sa teraz; bol ten útok proti

Vliv církve fímské uplatnil se i, pri ZUS-u odôvodnený? Odpoveď a jasnú
schvalování učebníc — k čemuž ČOU obsahujú uvedené riadky. Aj na to ur
nemohla mlčeti. Žádá naprostou odluku čite poukazujú, koho bude tlačiť zod
církve od štátu a školy... (str. 10.) povednosf za pokus oslabenia šíkov

... doporučuje všem svýŕn socialis- v borbe Slovače 1 To bola len lákavá
ticky cítícím pfíslušníkúm, aby se jednak fráza, že „učiteľstvo treba sjednotit!“
oddali studiu socialismu, jednak aby Pekné sjednotenie! Daná je pevná a
v politické praksi spolupracovali se so- silná organizácia, kto sa chcel sjedno
cialistickyorientovaným lidem...(str. 10.) tif, mal sa pripojiť!

... chce spolupracovali se všemi čini- Koho zas tak veľmi láka titul „po
teli politickými... krokára“ tomu pripomeniem slová mi
, Za tým účelem ukládá Správny výbor nistra Jászy-ho, ktoré napísal Czigány
ČOU, aby predsedníctvo pokračovalo Arpádovi, keď prevzal redaktorstvo
ve svých stycich se všemi pokrokovými časopisu „Tanítók Lapja“: „Nábožen
stranami... (str. 10.) skej otázky sa týkaj veľmi šetrne, lebo

a) bude pečlivé študovali programy ju môžeš ľahko zničiť v srdciach, ale
všech polit. straň a posuzovati je podie ju nemáš čím nahradiť“. To písal žid,
toho, jak programy své plní; b) po- ale múdry pokrokár.



Nebohý Baťko Yajanský zas píše
v jednom románe, že je to zrovná bez
očivosť pomenovať sa pokrokármi. To
je asi to ko, ako by sa niektoré sdru
ženie pomenovalo pekným ! To vždy len
nasledujúci vek môže posúdiť, že či to
bol pokrok — napred, alebo nazad 1

Nechcel by sa toho dožiť, kde zavedú
republiku českí pókrokári. Procento
pohlavných nemocí medzi stredoškol
ským žiactvom v Prahe, počet manžel
ských rozlúk v posledných 3 rokoch
(viac ako 60,000) a návrhy podané Ze
mínovou nám to dajú šípiť.

Diagnóza je neomylná, pravdivá: uči
teľ Slovák nemôže ísť so záškodník mi
národa, ale s borcami za jeho práva.

Poštátniť naše cirkevné školy čo len
na osobu učiteľovu znamená úpadok
skoro posledných významných národných
pevnosti. Zaplnia ich s cudzími na úkor
našich dcér a synov. O ďalšej zkaze
nehovorím. K poučeniu pripomeniem dva
svieže prípady z Oravy.

V Pukanci, na cirkevnú školu uchád
zalo sa 18 Čechov!

Zubrohlava si dala školu poštátniť.
V smluve si vyhradili, že vzhľadom na
to, že je obec rýdzo katolícka, žiadajú
si vždy mužského za učiteľa a katolíka,
aby bol aj kántorom. Prvý učiteľ, ktorého
vláda poslala, bol evanjelik. On, chudák,
nemôže za to, ale ľud sa právom búri.

Bratia, pamätajte, aj ten umučený
slovenský ľud bude mať ešte slovo a
prv-neskôr vám isto nastolí otázku:
„Kdeže náš pán učiteľ patrí, ku zá
škodníkom a či ku priateľom?“

Žiaromil.
Vyzvanie. Chystám do tlače prácu

názvu: Činná škola praxi. Viem, že
slovenská učiteľská verejnosť uvíta túto
knihu, bo nájde v nej potrebnú úpravu:
ako premeniť dosavádnu školu v školu
práce. Priekopníci nových smerov vý
chovných mnoho popísali o tomto, v
našej reči nie priam výstižne determi
novanom druhu školy (priliehavejší je
názov samoučná ako „činná“) úkol jej
ale nepokúsila sa posiaľ presadiť v celom
jeho dosahu. O úkoloch činnej školy
má učiteľstvo dnes už značné množstvo
článkov a i knižných produkcií na po
rúdzi, jednako ale postráda náležitých
úprav, ako myšlienku realizovať a pre
stavbu i súborové prekonať. Smelé
nábehy na jednotlivosti prerod dnešnej
školy neposunú ku predu, ani seba-

obsažnejšie premietanie o podstate a
podradnostiach. Každá škola má začať
reštaurovať sa a každý učiteľ musí sa
mať k činu.

Kedže školu, učiteľa a výsledky ich
práce posudzujú a klasifikujú dnes už
i dľa toho, v akej miere myšlienku
tvorivej školy realizovali, potrebné je,
aby sa učiteľstvu v tomto smere i vhod
nej úpravy dostalo. Inak učiteľstvo i

voči snahám tohto smeru zotrvá v

meravej nehybnosti, čo bude újmou nie
len pre učiteľstvo, ale škodou i pre samý
vývoj školstva. Veď predsa škola má
byť iniciátorkou a hýbateľkou každého
zdravého pedagogického hnutia.

Kniha: Činná škola v praxi krém
všeobecných a podrobných pokynov
vzťahujúcich sa na učebný spôsob, lát
kovú stránku a školskú prácu vôbec
obsahovať bude hojne i ukážky (vzorky)
činorodej práce žiactva, rôzne zápisky
a záznamy z denného života školy,
učiteľa a žiactva. (Ukážky spôsobov k
pobádaniu žiactva každodenne a prí
ležitostne užívaných, sbierku problémov,
ktoré dietky rozlúštiť majú, sbierku
detských návrhov samosprávnych, ukáž
ky záznamov pre činovníkov samo
správnych, ukážky porád žiackych samo
správnych činiteľov, ukážky volieb
činovníckych, ukážky výkazu priestupkov
žiackych, ukážky pokladničných kníh
sporitelne mládeže, záznamy teplo
merných, povetrnostných, prírodopis
ných atď. pozorovaní, záznam otázok
detských, záznam denných dojmov a
zážitkov učiteľa, ukážky pamätníkov
žiackych atď.)

Kniha vydaná bude v prázdninových
mesiacoch vlastným nákladom podpísa
ného na 140—150 tlačených stranách.
Cena jedného výtisku bude 15-20 Kčs.

2. Tiež vlastným nákladom bude vy
daný v mesiaci auguste i II. diel Slo
venskej školy, ktorého 1 výtisk bude
stáť 20 Kčs.

3. Ak by sa prihlásil dostatočný
počeť odberateľov, začiatkom septembra
budúceho šk. r. prikročiť by som mohol
k redigovaniu a vydávaniu mnohými
kolegami urgovaného mesačníka; Cvičnej
školy. Tento mesačník prinášal by
spracovanú látku každého nasledovného
mesiaca tak, že by tá predplatiteľmi
priam použitá mohla byť. Tedy: a) do
podrobná vypracované voľaktoré učebné
jednotky, b) náčrtky lekciové, c) obsah



domo- a vlastivednej látky dľa jednot
livých témat úradnej osnovy, ukážky
rozmlúv z kruhu obč. náuky a výchovy,
d) informačnú rubriku pre naznačenie
prameňov, z ktorých by predplatiteľ
čerpal látku a návodové pokyny k jed
notlivým učebným jednotkám (polhodi
novým) a vôbec rady, úpravy a infor
mácie k dennému životu školskému.

škola politikum, ako to už povedala
Mária Terezia, nemusím vykladať.
Hovorí sa síce učiteľom, nerobte politiku,
ale my vieme, čo to znamená, že to
vlastne znamená: robte politiku ale
oficiálnu, vládnu. V škole vzdeláva sa
a vychováva budúci občan. Škola sama
sebou je politickou a sociálnou inšti
túciu o mnoho väčšmi,ako sa na to myslí.
Pedagogia bez vztáhu k politikeje nemy
sliteľnou ak má to byť niečo živého Tak
profesor Masaryk. História sa na vlas opa
kuje. I nám sa hovorí, aby sme nepoliti
zovali. To avšak znamená, aby sme poli
tizovali v záujme vládnej centralistickej
politiky. Lenže takého blázna medzi nami
niet, ktorý by sa položil v obeť na oltár
centralistickému molochu. „Preto ne
hnevajte sa otcovia drahí, nehnevajte
sa na deje vlastnieho ducha, vy vodu
liali na tie kolesá, vám jeho hnutie pri
slúcha“ (Sládkovič). V škole treba ku
všetkému zaujať celkom určité stano
visko, tu platí: alebo som nábožensky
založený alebo som neznaboh! (Payot).
Tertium non datur. To platí zase ror
liteľom za bezkonfesijnú, nábožensky
indiferentnú, alebo jako sa tomu u nás
riká; za „jednotnú“ národnú školu.

4. Príručka prírodopisu, sostavená
dolupodpísaným na podklade biologic
kom nebude vydaná vlastným nákladom,
čo keď tázavším sa sdeľujem, odporú
čam príručku, bo bude vkusne vystro
jená.

Prihlášky na vyššie uvedené knihy a
časopis ráčte doposlaf čím prv, aby som
vedel, na čom stojím. Podotýkam ešte,
že ak mi z podujatia tohto kynie i

nejaký hmotný zisk, z toho 10°/o venujem
na Rázusov Národný Fond. Kšinná, (okr.
Bánovce, pri Trenčíne) 23. 111. 925.
Michal Švec, učiteľ.

Ignác Grebáč Orlov za učiteľstvo.
Cirk. hlavný škôldozorca 1. Gr. Orlov,
člen župného zastupiteľstvo župa Po
vážskej v zasadnutí zastupiteľstvo žiadal,
aby sa čím skôr sriadily župné školské
rady dľa zák. 292/920. Spomenul, že
referát veľmi vysoko započituje do platu
prírodniny cirk. učiteľov. (No, a potom
sa povie, že cirkve ničím neprispievajú
k platom učiteľským!) Inšpektori na
vrhovali započítavať prírodniny dľa
miestnych pomerov, referát avšak po
stupuje dľa svojich smerníc. Žiada, aby
župné zastupiteľstvo zakročilo v tej
veci. Referát samovoľne si počína pri
zaplňovanú št. učiteľských staníc. V

Zubrohlave, v čisto katolíckej obci do
sadil referát evanjelika učiteľa, kdežto
rlla smluvy štátu z obcou mal byť vy
menovaný katolík, aby mohol aj kantor
stvo vykonávať. Žiada od župana
zakročenie.

Verejné zúčtovanie. Na výzvu (Slov.
Učiteľ r. VI. č. 1-2 str. 24.) prijal som:
1. od p. Alojza Winklera, z Dev. Nov.
Vsi Kčs. 30.—, od p. Alexandra Holoviča,
z B. Sv. Petra 30.—, od p. Ľud. Tri
tomského, zo Šaštína 40.—, od p. Šte
fana Ballayho, z Klátnovej Vsi 30.—,
od p. Jána Arvayho, z Veľ. Bytči 10.—,
od p. Frant. Odiera, z Bošáce 7.—, od
p. G. vK. správcu-uč. z Hostia 25.—,
od b. Štef. Šzabóva, z Bardiova 120.— ,

Veľkotopolčianskej okr.org.ZUS-u 50.—,
od p. Eduarda Székelya, z Nevidzian
10.—. Spolu Kčs. 352.—.

Odovzdal som vdove po neb. Ľud.
Schronkovi, panej Emílii Schronkovej
zčiastky osobne, zčiastky poštou Kčs.
352.— t j. tristopäťdesiatdve koruny.
Trnava, dňa 20. marca 1925. O ďalšie
príspevky prosí: Ján Ditrich, učiteľ.

Prof. Masaryk o politizovaní učiteľ
stva. Prof. Masaryk napísal pred prevra
tom v diele Študent a politika toto; My si
to málo uvedomujeme, že vedľa štátu a
cirkve a v štáte a cirkvi je veľmi pevná už
učlenená, prakticky vyvinutá organizácia
vedecká a filozofická: školstvo. Len
dobre uvážte, čo znamená systém tisic
a tisic škôl: bola to najprenikavejšia
revolúcia šesťdesiatych rokov, že za
vedené bolo v.'eobecné, povinné vy
učovanie. Jaký je to ohromný organizmus
školský, in konkreto učiteľstvo. A že je

Oprava. Slávna Redakcia Slov. Uči
teľa! Prosím pozmeniť vetu poznámky
mojej na Kopčanovo „odhalenie“ vsmysle
a tak, ako som ju ja napísal: „Nie
tajnú schôdzu, lež verejnú chôdzu
sme držali“ a s tým stane sa zbytočnou
nielen Vaša „Poznámka na poznámku“,
ale i dôvažok, ktorý akiste i k oprave
tejto prihodiť mienite. Trnava, dňa 20..



marca 1925. S príslušnou úctou Ján
Detrich.

katolíckom školstve, že nedovolí odkladať
peniaze ku stavbe katedrálneho chrámu
potrebné, kým pre každé katolícke dieťa
až do posledného nebude pripravené
dostatočne miest v katolíckej škole.
Katolícke školy stavať je dôležitejšia
vec, ako stavba kostolov. V r. 1880
boly učiteľské platy značne zvýšené.
Náboženské katolícke školy zažily našim
podobné ťažké dni, poneváč boly na
seba odkázané. Konečne v r. 1897 bolo
dosiahnuté, že štát na každého žiaka
neštátnej školy prispieval ročným ob
nosom 5 šillingov. Ovšem týmto nebolo
katolíckym školám trvalé pomožené, ale
v roku 1902 boly neštátne školy ohľadom
zaopatrenia učiteľstva so štátnymi
zrovnoprávnené, podržiac si samostat
nosť. Podriadené boly štátnemu dozoru,
viazané sú jednotným učebným plánom,
od vydržiavateľa vyžaduje sa len vy
stavenie zodpovednej budovy. Anglicko
a Wales majú dnes spolu 1193 katolíc
kych škôl ľudových s 352,353 žiakmi,
448 vyšších škôl (Secondary Schols) so
47,869 žiakmi. Odhaduje sa, že tri
štvrtiny všetkých katolíckych dietok
navštevuje katolícku školu. (Dr. Štefan
Zlatoš: Cirkev v anglickú: Duchovný
pastier.)

Prečo vystupujem zo ZUS-u. Jeden
evanjelicky kolega, ktorý vystúpil zo
ZUS-u, udáva v toho príčinu medzi inými
aj v tomto: Čo je našou povinnosťou
(evanjelikov)? Pýšne im (ľudáckym
generálom ZUSu) pokázaf, že len tie
národy pokročilý a bohatnú, jak telesne
tak duševne, ktoré sú evanjelickým
duchom, kultúrou a mravmi presiaknuté,
ktoré poznaly dobu rozumného po
kroku (?)

Boj Elsaska-Lotrinska o zachova
nie kat. cirkevnej náboženskej školy.
Elsasko-Lotrinsko bolo po svetovej
vojne mierovými smluvami vrátené
Francúzsku, v ktorom sa za ten čas, čo
Elsasko patrilo k Nemecku, porobily
veľké zmeny v školstve, zavedená bola
laická škola s jej morálkou. Elsasko
bo o v tomto ohľade Nemcami úzkostlivé
šetrené, boly mu školy katolícke po
nechané. Po porážke Nemecka, keď sa
vteľovalo Elsasko Lotrinsko ku s,ojej
materskej zemi ku Francúzsku, bolo
Francúzskou vládou slávnostne sľubo
vané, že sa bude šetriť zvláštnych ná
boženskýchzariadení tejto čiastky krajiny
a menovite jeho katolíckych škôl. No,
pokrokári všade jednako dodržiavajú
sľuby. V Colmare zariadila francúzska
vláda laickú školu. Katolícky ľud sa
postavil na odpor, na výzvu štrassburg
ského arcibiskupa Rúcha odpovedalo
katolícke obecenstvo trojdňovou stávkou
školských detí. Pokrokári všade tak
vedia „skonsolidovať pomery".

U nás a inde. Minister výchovy v
Italii povedal toto: „Bola vyslovená po
chybnosť, či náboženská výchova pre
nesená z cirkve do školy a rodiny,
neutrpí a nestane sa predmetom zkú
šobným. Nie, škola nesmie zabierať
miesto cirkve a rodiny, im náleží kate
chetická výuka. My žiadame, aby ná
boženské cítenie a viera otcov našich
zbarvila celé dielo učiteľovo ... Úprimná
snaha obživiť duchovné statky v mysli
italského národa primala vládu umiestiť
v škole kríž, k nemu majú mysle žiakov
byť pozdvihnuté a slyšať slová lásky,
bratstvo a odpustenia“. U nás sa minister
školstva vyslovil, že skôr zahynie re
publika 1

Školstvo v anglickú. Katolícke škol
stvo nachodí sa v Anglicku, tiež po
tuhom boji, v najlepšom stave kvanti
tatívne a kvalitatívne. Boj za nábožen
skú školu začal sa v Anglicku vtedy,
keď zavedená bola v r. 1870 všeobecná
školopovinnosť. V tom čase sa vyslovil
arcibiskup, neskôr kardinál Manning o

Jozef Rákóš. Naše úkoly a svornosť. Váš článok je apologiou jednoty a svor
nosti, ale prepáčte mi a ráčte prijať odo mňa radu, že dnes nesmiete byť taký
dôverčivý a nesmiete sa dať strhnúť s nôh klamlivými frázami o jednote a svornosti,
za ktorou sa skrývajú skutky nesvornosti. Svornosť je síce pekná cnosť, ale môže
sa nezbadané skrývať pod ňou aj hriešna nedbalosť, pohodlnosť, hraničiaca mnoho
krát až so zradou svedomia. Taká svornosť je hnilobou a je horšia nežli tá naj
krutejšia vojna. Za takou svornosťou túžia nepriatelia katolicizmu, do takej svornosti
by nás chceli sputnať. Keď by len nás bili, dobre, budeme svorne znášať všetko,
keď ale bijú matku cirkev, alebo chcú nás jej odcudziť mlčaním, veruže budeme

Odkazy redakcie.



bojovní, výbojní, alebo jak sa to páči niekomu pomenovať nesvornosťou, nech si
má, nuž, budeme nesvorní. Ale dnes mlčať nemožno, lebo beda nemým psom.

P. František Matta. Po valnom shromaždení ZUS. Na valnom shromaždení
bola otázka dostatočne premletá, každý mohol sa vyhovoriť až do zunovania, ne
malo by smyslu, aby sme sa točili večne okolo nekonečného temata. Tak by sme
nikdy neprišli ku koncu.

Ján Cirák. Ešte inšpektorský tenor. Ráčte to zaslať Národnej Škole Slovenskej.

ADC A U• F- M.: f Anton Vašek. — Jozef Sivák: Po veľkom cúdení. — JurajUDOrtll. Slota: Konferencia katolíckeho učiteľstva v Trenčíne. — Zpráva o
IV. medzinárodnej konferencii katolíckych učiteľov a vychovávateľov. — Jozef Stanček:
Z letoviska pána prezidenta republiky. — Ako vyučujeme občianskej náuke a vý
chove? — Spolkové zprávy. — Zvýšená povinnosť vyučovacia. — Pohreb Antona
Vašeka. Prehľad kníh a časopisov. — Rôzne zprávy. — Odkazy redakcie.

Prvá česká továrňahudobných nástrojov na Morave

f JOZEF LÍDL v BRNE
®| ZELNÝ TRH Č. 10.

||t Sklad pián, pianín a harmónií.
Najdokonalejšie nástroje v známom najlepšom prevedení.

Dodané na Slovensko vyše 100 hudobných sborov.
Pp. učiteľom stava. — Doporučuje sa.
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| POVINNÝ NÁKUP NOVÝCH |
{UČEBNÝCH POMÔCOK, j
5 Referátom ministerstva školstva a národnej osvety i
I pod č. 51710/LA-1924. predpísané I| učebné pomôcky |

dostať |
| v najlepšej Jakosti, TBS |

| pni výhodných podmienkach, |

| iHT" za najlacnejšie ceny TRS |

I v Stehnovom kníhkupectve I
= PREŠOV (SLOVENSKO). 1

i "sr i
E CEHHlK zv hajbIidku. i
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Rk. šk. stolica v Šoporni župa XV. vypisuje súbeh ku šesttriednej
škole na jednu uč. silu. Plat od obce: 1200 Kč. štátna podpora
a bytné. Žiadosti treba zaslať do 25. apr. Škôl. stôl. v Šoporni.

Rím. kat. cirkev na Myjave hľadá organistu. Byt 2 izby a kuchyňa.
Dôchodok: zahrada u domu 600 siah, 5 kat. jutár roli, 3 siahy
dreva, z kostolnej pokladnice 250 Kčs. Počet veriacich 300. Za
mestnanie v niektorej kancelárii ľahko dostať. Mešťanka v mieste.

Farský úrad.

H
HARMONIÁ
mácnosti, salóny, koncerty, ďalej tri druhy složiteľných
harmónií. Cenník a zvláštne nabidky zdarma. Pri udaní
hier odborné sostavenie rozmanitých, utešených dispozícií.
Bezkonkurenčné ceny. Veľmi výhodné platobné podmienky.

Príležitostné kúpy nových nástrojov.
—; Výroba hudobných nástrojov —

založené 1870 JÄM W1ICHL a SYN, KRASLICE (Česko).
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I MT OŠATÍ, ZARIADI, OBUJE VÁS I
p najmodernejšie, najvkusnejšie a najľavnejšie solidná naša firma p
i BROUK a BABKAi PRAHA VII., BE1CREDIHO 58/IT,
= ktorej odbyt zvyšuje sa denne v obrovskej miere. =
1 JEJ MODERNE ZARIADENÉ PREDAJNE : f= 1. Sukieň 6. Pestrého tovaru 11. Kobercov pJ 2. Dámskych látok 7. Prádla a výbav 12. Linolea p= 3. Hodvábov 8. Stávkového tovaru 13. Voskových pláten
p 4. Pracích látok 9. Pokrývok, súprav 14. Raglány, plášte p
p 5. Bielizne 10. Záclon a prehozov 15. Obuvi p
1 poskytnú Vám tovar v zaručených jakostiach a najväčšom výbere. Kto p
p ste dosial nepoužili tejto skutočne výhodnej nabidky, presvedčte sa p
p trebárs len menšou zkúškou. pj Prípadné informácie sa sdelia telefonicky č. tel. 5324 a/b alebo písomne. p

Osobný výber najvhodnejší. Na vidiek posielajú sa vyplatené vzorky, p
p Aby však mohlo byť obrovskej poptávke po vzorkách úplne a ihneď pj vyhovené, ráčte presne udať, o ktorý druh tovaru, prip. i barvu sa za- p= ujímate a k jakému účelu má slúžiť. Tiskopisy a vysvetlenie sú ku p
p vzorkám pripojené. p

I ÚVEROVÁ AKCIA I
= touto firmou po vzore zahraničnom sríadená pre štátnych, samosprávnych pj a im na roveň postavených zamestnancov teší sa stále väčšej obľube, po- p
p| neváč kto raz zkúsil, príde zas i svojim známym doporučí. V tejto lzev na p
S 6 mesačnú lehotu nakúpiť pre celú rodinu naraz všetko potrebné K OŠA- p
1 TENIU, ZARIADENIU i OBUTIU za ceny jako za hotové a plati-Ii sa p
== správne, stoji úver len 1/sf>/o z účtu za každý mesiac. p
#l|||II||l||||l'MlimÍn||||l ,Ú||||inúI||lí%JíjM.U||||liM||||li| iy|||i| ll||||ii||l|p | il||||ini l|||Mil|||||iil||||liU|||llii|||||liil||||iiil|||||iil|||||ii||||||iil||J|liiÍ||j||iÚ|l|ftup,

SÚBEHY.

nUSZÄR. NITRA.


