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Dr. Juraj Slávik; 

Úvodom. 
Desať rokov slobody na východnom Slovensku... De

sať rokov práce - desat' rokov uskutočňovania najsmelších 
túžob! 

Jestli velké udalosti dejinné pred desiatimi rokmi zna
menaly pre náš národ uvolnenie ubíjaných, zdeptaných síl, 
znamenal pož~hnaný prevrat na východnom Slovensku sku
lačné vzkrieseni. z temného hrobu, znamenal počiatok nového 
života. V borbách o život slovenského národa pred prevratom 
sa už-už skoro nemyslelo na východné Slovensko. Kraj od 
Liptova na východ bol i v očiach národovcov - idealistov 
krajom odsúdeným na národné zahynutíe. Len kde-tu na
šli sa niektoTÍ buditelia, ktoTÍ i v tejto skoro neznámej zemi 
upozornili na seba článočkami v novinách, časopisoch, len 
kedy - tedy dozvedela sa slovenská verejnosť o posobení 
zapadlých vlastencov, vačšinou kňazov alebo prostých rolní
kov - remeselníkov na tejto už-už ztratenej varte. 

Maďarská politika smerovala tiež k tomu - a nie s ma
lým úspechom, aby nepripustila slovenskú myš!ienku za Bra
nísko, aby vykonštruovala tu umele zvláštny národ, s pove
domím odlišností od slovenského národného kmeňa. Otravu 
odnárodňovania pokúsila sa vstTÍekať do žíl žlabom mateTÍn
ského, domáceho nárečia. Ojedinplé národné pohyby udúšala 
panujúca klika švihákov a bašov bezpTÍkladnou surovosťou 
a rafineriou. 

Je skutočne divom božím, že tofko zdravého smyslu, 
tolko doblého ducha uhájilo sa vo východoslovenskom lude, 
že národné povedomie mohlo tak rychle vzplanúť, že prevrat 
našiel i tu tofko vnútornej pTÍpravenosti, tolko povedomia. 
Ba - skoro by som povedal, východoslovenský lud dokázal 
sa byť z najpevnejších opor naše; novej štátnosti. Priehrady 
umele stavané medzi západným, stredným a východným Slo
vákom< cez noc zmizly, čínsky múr, budovaný desaťročia,
sfúkol prvý vánok slobody. 
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Almanach, ktorý dávajú do rúk osvdoví praCOVniCI vý
chodného Slovenska našej verejnosti, chce zachytit' aspoň 
niektoré momenty z desat'ročnej práce, chce poukázat' aspoň 
na niektoré úseky nového života. Obraz vykonanej práce bol 
by len tak úplný, keby v každom obore činnosti bolo možno 
vylíčit' stav, aký tu bol pred desiatimi rokm i, .a aký je dnes 
keby bolo možno porovnávat', v čom východné Slovensko 
bolo a kakej intenzite dospelo za krátky čas. 

Samého núti ma porovnávat' pred;ubilejná nálada. Po 
bolševickom vpáde, 7. júla 1919 vtiahol.som v sprievode vo
jenského diktátora východného Slovenska, generála Hennoc
quea ako vládny komisár, prvýkrát' v uvedenej funkcii do 
KoŠíc. Dnes. pripomínam si jasne náladu, aká vtedv tu pa
novala. Trebárs naše obsadenie Košic vystriedalo mnohým 
nie sympatickú a poriadok nezaručujúcu bolševickú qiktalúru, 
predsa nádeje v nejaký nenadály obrat vecí pofešovala mnohé 
duše. 3. júZa 1919 píšu miestne maďarské noviny ešte v tom
to tóne: "Blízke obsadenie !l..oŠíc českým vojskom chce zna
menat' definitívne vzatie v držbu, na základe určenia hranic 
mierovou konferenciou. Ale či to ostane tak i v budúcnosti, to 
dnes nemažeme vediet'. Nechceme byť pessimístami. ale ne
mažeme sa uspávat' ani optimistickými snami. Jedno je však 
isté: vo svetovej voine nie sú zriedkavé prekvapujúce rýchle 
zmeny, v mnohých prípadoch sa v základoch zmenil štátny 
útvar v dasledku nejakého dejinného zvratu. Obecenstvo me
sta Košic očakáva obsadenie v stiesnenej, bolestne; nálade". 

Takéto nádeje dlho mátožily menovžte na slovenskom 
východe. Nádeje, živené z vanku, z pOZfl hraníc, ufvrdzované 
príliš bezohladným bojom Slovákov a Cechov, ba i Slovákov 
samotných medzi sebou, v raznych politických stranách orga
nizovaných. dlho boly prekážkou konsolidácie pomerov, po
kojnej, vzornej spolupráce v prospech nového štátu. 

A predsa, akú rozdielnu, akú od základov zmenenú si
fuáciu našiel som, keď som v septembri 1925, po šiestich 
rokoch príšiel na východné Slovensko znovu, prevziat' spra
vovanie administrativy po bolestnej ztrate, ktaTÚ utrpel slo
venský východ smrt'ou mojho velkého predchodcu, Dr Jána 
Rumanna. Výsledky, úspechy jeho práce - i práce jeho 
predchodcov a spolupracovníkov, p6sobenie osvetových pra-. 
covníkov a spolkov bolo v značnej miere patrné. Slovenské 
alebo české slovo nebolo už zriedkavým na uliciach Košíc, 
neodznievalo len z úst vojakov a . nemálo úradníkov - ale 
znielo hrdo a povedome, vtiahlo do palácov, divadla, škál, 
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k~i/ol~v: Vedomie československej štátnosti a trvanlivosti no
ve r sba!neho útvaru preniklo i do duší maďarských našich 
spo uo /Janov a V mnohom ohlade umožnená bola spolu ráca 
ní' ;s?eto,!om a kultú'7l0m poli,. pa i .na politickej arén:' Poj/ í? napor na nasu konsolzdačnú prácu - akda lorda 

oto _~rmerea :- b~l odrazený i na slovenskom východe bez 
z.~lhastnych ťazko.stl Cl. nezanechal ani v dušiach tých najviič
SIC pochybovacov zladnej stopy. 

I vchádzame do [ubilejných ~ní s pevnou vierou v božiu 
sp~avedlnolsf. s. pevnym presvedcením, že základy položené 
p~acou up ym;leh~ ,desaťročia dokážu sa pevnými: že umož
alb r!~slZ:d 1fspesnu, _ko'!~0.zidačnú prácu, že úsilie mnohých 

o ryc I eCflne smy~laJuclch a duše ziskávajúcich ludí, ne
osta/o. ~ez _ vy~lei!ku, ze ďalšia svorná práca {udí dobrej v61e 
od~rCl~1 ;:ske I II~ nePClt~né zbytky ned6very, ktoré oSlaly snáď 
v USlUC _ nťJPemu statnemu utvaru a vytvoria ovzdušie, v 
kt0r.0m ll.asa. l..eskoslovenská republika bude mad vykonať 
svoJe deZl~ne poslanie v strednej Europe. 

. Kracame s .dobrými predsevzatiami, s pokojným svedo
mIm a p'evn~)U Ulerou do budúcnosti a chceme právom ďalších 
desafro.'d Pznspef k upevneniu slobody národa, k uskutočňo
,!a~ul I ea ov humanity a k umožneniu večného trvania na 
se] Ceskoslovenskej republiky. Tak nám pán Boh pomáhaJÍ 
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UpozornCl1Íe. Prípad.né chyby, ktoré sa vyskytly behom tlače, nech si 
lás_kave opraví čítater. - Omylom bol zamen.ený obrázok Vých. Muzea y 

Košiciach za 6brázok Bedrichovho paláca v Bratisiave, str. 171..- Vo dati 
»Tlač po prevrate« (str. 118) vypadly riadky o najrozšírenejších slovenských 
časopísoch vychádzajúcich v Košiciach a sice »Slovenskom L'ude« a 
»Vesne«, l"edígovaných Vincencom. Návarom (Boleslav Bratislavský). V tom~ 
to smysle treba text doplniť. - Na -str. 122 treba opravit meno autora na 

Emil Rusko. 

Prvý slovenský mínisler 
dr. VavraŠrabár. 



t Dr. Ján Rumann, 
prvý župan verkej župy košickej. 

Bývalý vládny komisár východného Slovenska, 
Dr. Jura; Slávik, 

minisler m. S'f posledný župan košický. 
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Dr. Vladimír Mutňanský. 
druhý župan košický a terajší starosta meBta Košic. 



Prof. J, Šomvárskr 

Paberky z minulosti mesta Košíc. 

Na mieste terajších Košíc už pred Kristom bola osada. Uh. 
historik Bonfini jej založenie pripisuje rímskemu občanovi 
Cassovi, z čoho by sa dalo odvodnit aj latinské meno mesta: 
Cassovia! užívané od časov humanizmu. Do XIV. stor. mesto je 
spomínané pod menom: Cassa, Cascha, Cassensis, Casser. 
Cassio založil pravdepodobne býv,alý hrad (Hradová), lebo tento 
sa spomína v starých listináchako Staré Košice (Cassovia ve
tus), kvm južne.jšie, na rovme, založená osada j·e menovaná No
vými Košicami (~assovia nova). 

Maďarskí historíkovia v romantickej dobe odvodzova!i 
meno Košíc od slova: Káša (kaša) , a od: kasza (kosza), no, túto 
dymologiu samí Maďari neprijali. 

Kto obýval toto územíe pred IX. storočím, určite nevieme. 
Niekofko okolností núka nás verit, že tu boli osadení Slovania. 

Tak čítam u známeho archívára Keménya vefmi zaujímavú 
povesf, ktorá meno mesťa oclvádza od mena Krokovej dcéry 
Kazy. DIa povesti Česi teda za kniežafa Kroka obývali terajšie 
Košice a ich okolíe. Nášmu mestu d8.li meno pri opusleni tohoto 
kraja na pamiatku ichtunajšieho pobytu. ' Poznamenávam, že 
Keményova brožúrka pod názvom: "Száz év Kassa legrégíbb 
torténetéb61 - HlO rokov z najstarších 'ci~jín Košíc - vyšla 
dávno pred svetovou voínou! 

Povesťou pravda nikomu sa nepodari" 'mečo dokázat A 
nám ide o to, čí pl":otní obyvatelia Košíc boli Slováci ,alebo 
níe? 

Na severe mesta (okolo terajšieho Komenského ústavu) od 
nepamiiti sa rozprestieral vefký močÍar, ktorý až do prvej po
lovice XIV. storočia je spomínaný pod menom »Blathan'. Koreň 
tohoto slova je: blato. 
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Kto iný, než Slovák mohal toto miesto pomenovať slavian
sky?! Ved komu - okrem Slováka - bolo by záležalo na sla
vianskom pomenovaní?! A či je to myslitei1né, aby Ríman alebo 
Nemec, 'ktorý nchovorí slaviansky, slavianskemená dával mo
číarom, a keď sme už pri tom, povedzme: potokom? Veď meno 
črmer je tiež pradávne a slavianske'. A tretí argument dal nám 
sám archívár Kemény v spomenutom díele, kde hovod: Staršíe 
meno Horných Košíc (v listinách: Cassa superior) j,e Hradová, 
ktorým názvom pospolitý rud slovenský označoval praehisto
rické hradištia. 

Nemci priš!i do Košíc v dvoch hlavných prúdoch, a to: r. 
1142 za Gejzu II. od ústia Rýna a po vpáde Tatárov r. 1243 za 
Vojtecha z Thiiringíe. 

Spomína sa ešte istý nemecký rytíer: Narad, ktorý r. 1194 
s 3000 Nemcami sa usadil v Abanovohradskej stolici, teda aj v 
Košiciach. 

Kolonizácía Nemcov za Gejzu II. je pravdepodobná, ale 
nedá sa listinami dokázal. V listine, vydanej GejzomJL spomína 
sa íba obsadenie Sedmohradska NemcamÍ. Košice si zachovaly 
p6vodný slovensko-nemecký ráz až do XVI. storoda. Vtedy 
príš!i do mesta vo viičšom počte Maďari z obavy pred Turkom. 
Za to v mestskom dívadle, vystavenom r. 1780 ešte za desať
ročia sa hralo po nemecky. R. 1900 bolo už len za pol tisíca N em
eov a dnes je kh už iba niekorko sto. 

Doteraz sme hovoríli o ,dvoeh Košic;,;ch: o Horných Koši
ci"ch (Hradová) a oDolných Košiciach. Takto kh spomínajú 
kroniky. V listinách je reč buď len o Košiciach (keď ide o obec), 
buď o Hornych Košiciach, ide-li o hrad. 

Tejto n~menklatúry budeme sa aj pridržiavaf. 
. Košice boly královským majetkom (VilIa Regía - r. 1196). 

Kedy sa. staly mestom. určíte nevieme, mienky sú rozne. Jedni 
tvrdia, že mestom (nie slobodným kráfovským) sa staly dektré
tom kráTa Vojtecha IV., ktorý za vpádu Turkov tu sa bol ukryl, 
·iní, na pro Kemény uvádzajú, že Košice za Árpádovcov, teda v 
XIII. stor., boly iba dedínou, lebo y najstarších listinách 3Ú spo
mínané ako vi1la, teda dedína. 
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Má viac dakazov: 
1.) Košice neboly sídlom stolice; 
2.) r. 1249 obec Seňa dostala tie isté výsady ako Ko

šice; 
3.) r. 1261 štefan V. Horné Košice daroval Samphlebenovi a 

Oblovi. Do vlastnícIva neuviedol nových majitefov košický 
rychtár, ale šarišský župan; 

4.) reistrik, sostavený r. 1510, tvrdí, že Košice aj r. 1292 
boly iba dedinou a v znaku maly faliju (11). 

Naproti tomu mažeme uviesf: 
Ad 1.) To, že neboly sídlom stolice Košic'e, ale Forró, ne

znamenáešte, že nemobly byf mestom,práve tak, ako nema
žeme dokázaf o obci F orró, že ako župné sídlo - bolo mestom. 
Lebo na pro sidlom bývalej Tekovskej stolice boly Levice a nie 
municipiálne meslo B. štiavnica. 

Ad 2.) Táto okolnosť pri začiatočnom vývoji obcí nemaže 
prísf na váhu ako rozhodujúci činíteT. Uznávam, že touto krá
Tovskou štedrosfou Seňa sa stala rovnoprávnou obcou s Koši
cami. Lenže: V XIII. storočí sa táto právni~ká stránka nebrala 
tak rigorózne, ako o niekoTko storočí pozdejšie alebo ako dnes! 
Obce, ktoré svoiím položením vynikaly nad iné - a, Košice 
istotne patria do tejto kategorie - žily dra určitých právnych 
zvykov bez toho, aby k tomu boly maly zvláštneho kráTovského 
svolenia alebo schválenia. Toto hovorí sám Kemény! 

Ad 3.) Okolnosf, že r. 1Z61 nových majiteTov Horných Ko
šíc neuviedol do vlastníctva košický rychtár, ale šarišský žu
pan _ znamená iba torko, že župan bol (zpravidla): 

a.l krárovým dóvernikoD;l a' 
b.) úradníkom vyššieh" postavenia a k tomu šIachlic, kdežto 

košický rychtár bol daverníkom svojích spoluobčanova v jeho 
žilách kolovala obyčajne červená ta nie modrá!) krv. 

A ešte niečo: prečo neuviecloL nových vlastníkov do ích 
nového majetku abanovohradský župan, ktorý sídlil vo Forró?
Myslím, že sa nemýlim, keď na túto otázku odpovíem takto; 
nakoTko Horné Ko,sice (Hradová) rozprestieraly sa od Črmra až 
po obec Sokol, adminístratívne patrily stolicí šaríšskej. ' 
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Ad 4.) Uvedený rejstrík z r. 151D tvrdí dve veci: 
a.) že Košice ešte aj r. 1292 boly dedinou a 

. b.) v znaku maly jednu l'aliju. 

Druhú polovicu (b.) tohoto tvrdenia vyvrátí sám Kemény, 
keď udáva, že ,prvý címer mesta mal postavu sv. Alžbety a I'a
lijami ho obohatil až Ludvík Vefký r. 1369. Tu autor sám do
kázal spofahlivosť (skór: nespol'ahlivosť) ním uvedeného pra

meňa. 

Keď ešte uvážíme l že založ'enie miest sa Vlaze nielen 
k priazni král'ov a vysokých cirkevných" niekedy aj svetskJch 
hodnostárov, lež aj k priazni prírody (geograf. položenie) a Ko
šice boly tak šťastné, že bola im na pomoci priazeň král'ova a 
priazeň prírody (na hraniciach Horniakov a Dolniakov, blízko 
hraníc PoYska a Uhorska, pri údoliach deky Hornádu a Torysy). 
Toto priaznívé zemepisné položenie malo v zápatí rozkvet ob
chodu a N emei dali podnet k rozkvetu r_emeslám. Z toho všet
kého smelo mažeme súdif, že KošiCe v XIII. storoČÍ predsa len 
boly mestom a nie dedinou. 

Pravda, definitivne riešenie tejto otázky nie je touto úva" 
hou odbave.né, ale čaká na odborníka blízkej budúcností. 

Práve tak otvorenou otázkou je otázka povodu mestských 
výsad: či Kosice maly už privilegiá pred r. 1249, ba ešte; skar, 
pred vpádom Tatárov - a ktoré sú to? 

Nemáme totižto listiny,. ktorá by nám odpovedala hlavne 
na druhú polovicu otázky. Preto odkázaní sme na susedné me
stá: Gelnicu, Vlachy a Kežmarok. 

Jedine Heto mestá maly v tejto dobe v blízkosti Košic pri
vilegiá. Hospesi v Sp. Vlachách král'. prípisom z r. 1243 vyňatí 
boli zpopod moci hradného išpána. Súdil ich nimi volený rych

tár (ví1licus). 

Ten istý panovník, Vojtech IV., r. 1269 Kežmarčanov ob
daruje právom voliť si sudeu. Do i:eho právomoci patrily všetky 
priestupky okrem krádeže, prelievania krvi ti padelania pe
ňazí. Tieto zločiny patrily krárovskému sud.oovi 
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Ladislav Kumanský rozšíri! túto výsadu v prospech Gelni
čanov tak, že ich sudcovi patri!o právo súdir aj zlodejov a 
vrahovo 

Ludv. Kemény na otázku, či maly Košice podobn~ výsady, 
odpovedá: pravdepodobne nemaly. Ja som zasa tej mienky, že 
mesto pravdepodobne malo aspoň také prívilegiá ako jeho su
sedia. 

Svoje tvrdenie odóvodňujem nasledovne: 
1.) Košice boly král'ovským majetkům. To je dokázané I Je 

tiež faktom, že králi v prvom rade svoje majetky obdarúvali 
vysadamí. 

2.) Keď pre niektorú vtedajšiuhorrtouhorskú obec privi
legium malo praktický význam, tak istotne v prvom rade boly 
to Košice - už ,tedy stredisko obchodu. 

3.) Ak by sme predpoklada.1i, že Gelnica k vóli svoJím ne
meckým osadníkom boJ;.: tak bohato obdarovaná výsadami, Ko
šice so svojimi nerneekými kolonistarni ani tu by nezostaly v po
zadí. 

Mój optimizmus v oboch predošlýeh otázkaeh je založený 
na vel'mi eharakteristickej veci z dejin XIII. storočia obce Ko
šÍc, m;enovite: na sebavedomej, --intenzívnej, vytrval~j .a úspe
chomkorunovanej snahe po sarnostatÍlOsti. Prejavuje sa v dvoch 
smeroch: ,a.) zbavit sa cirkevnej nadvlády v niektorýeh veciach 
materiálnych a b.) postaviť sa aj proti svetskej mocí tam, kde 
sa táto dopúšfa prehmatov. 

Viďme príkladyl 
a.) R. 1283 mesto s úspechom vystúpi!o na čele s plebanom 

Arnoldom proti rytierom Johanitom, ktorí sa Lhceli zmocnil 
prijmov košickej nemocnice (terajšieho chudobinca). 

O 7 rokov pozdeišie Košičania sa zbavili hegemonie aba
novohradského dekanátu a tým prestalo .aj konaníe yefmi taž
kej povinnosti: zaplatif dekanovi hrivňu strícbra za každého 
v jeho ohotári zavraždeného človeka; Keď sa vzpierali vyhovef 
tejto povinnosti, celá obec dostala sa pod infer,dictum. 

Onedlho sa osamostatnia aj voči' kapitole jágerskej, ktorej 
dosial' povinníboli platiťdežmu v prírodninách. 
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b.) Na začiatku XIV. storočia nastal boj proti svetským 
pánom. Došlo k nemu takto: 

Karol Robert darbval Košice uhorským vefmožom Omoja
dovcom, aby kh týmto na svoju stranu získaL Košičanom to ni
jako nebolo, po srsti a preto Omojada, keď chcel prevziať svoj 
nový dar, zabili a dvoch synov mu zaiali. V tomto čase krárovi 
záležalo na priazni Košičanov práve tak, ako na oddanosti Omo
jadovcov, a preto vyprostriedkoval medzi, stránkami mier, kto
kého dókazom je smluva, napísaná 7. okt. 1311. Dra tejto smlu
vy: 1.) Vdova sazriekla krvavej pomsty, 2.) Omojadovi synovia 
boli prepustení zo zajatia, ale sa museli raz a navždy zrieknuf 
KoŠíc. 

či jednoduchí dedínčania pred 6~700 rokmi mohli mať ta
kúto chrbtovú kosť? Nie, toto chovaníe sa, tento výstup je 
meštiansky! 

Z d.ejin posledných Arpádovcov spomenutiahodné je povo
leníe kráTa Ladislava IV. a Ondrej a III., dra ktorého Košičanía 
si opevnili mesto silnými hradbami. 23 rokov trvala práca, kto
rej pamiatku zachovala ulica Hradbová. 

Povymreti ,Arpádovcov nastal v celej krajine zmiitok. 
Robert Karol na pl'; za krátku dobu štyrirazy bol korunovaný 
V Stoloom Belehrade. 

Ako ustupovali kandidáti koruny ,jeden druhému podfa 
práva pasti, tak robievali aj ich poddaní., Ohyčajne uznali právo 
toho, kto im bol mečom najbližšie. 

Košice na pr. dra práva maly uznávaf zasvoiho pána Ka
rola Roberta, ale, keď sa skoro dnešného Slovenska zmocníl 
Mamš čák Trenčiansky, prestúpili k nemlL, či úprimne, či len 
na oko, nernohol som len tak napochytro zistiL 

Móžem iha konštatovať, že Jozef Tutko VCl 8vOjOm Histo
dckom Almanachu slobodného krárovského mesta Košicz roku 
1861 pomer Košičanov ku Karlovi Robertovi poníma takto: 

Košičania Karla Roberta s voiskom pred rozhanovskou bit
kou do mesta nepústia, Krár po vífaznej bitke vtiahne do mesta, 
tu od občanov príjme srub vemosti aza nevernosf nielen že ich 
nepalte.ce, ale prizná im znovu všetky bývalé výsady. 
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Bývalý župný dom. 

V inej monografii (v spomenutej už: 100 rokov z Košíckých 
dejín) dočítame sa, že Košičania Robertovi Karlovi dopomohli 
k vÍťazstvu u Rozhanoviec a že za túto vernosf celá král'ovská 
rodina bola mestu povďačná. Sám Karol Robert oslobodi! ko
šických obchodník ov od cla a to pri cestách, nepresiahajúcich 
rieky Slanú a Tisu, ďalej odpustil mestu kráL daň a r. 1342 ob
daroval ho úplným právom sudcovským. 

Pri Anjouovcoch móžeme si všimnúf najkrajše~ gótickej a 
vobec stavitefskej pamiatky mesta: dómu a jej historie. 

Povesť o založení tohob chrámu rozpráva toto: 
Kráfovná - vdova po Karolovi Robertovi, Alžbeta, cesto

va.la cez Košice navštívif svojudcéru Hedvigu, vydatú za litev
ské knieža, keď práve priš1i z Pofska posli s radostnou zve
sťou, dra ktorej. jej syn, Ludvík V dký, je vyvolený za porského 
krára. Krárovná na samiatku fejto významnej udalosti venovala 
vačšiu sumu peň.azí na vystavenie chrámu. 

Naproti tomu Emerich Henszhnann kladie povod chrámu 
do poslednej štvrti XIII. storočia. Košickým Sasom totižto 
kaplnka sv. Michala už nestačila. Preto za štefana V. dali sa do 
stavby nového kastola, ktorý pomenovali chrámom sv. Alžbety 
čiastočne z úcty ku krárovi, ktorému sv. Alžbeta bola sestrou 
- a čiastočne na pamiatku svojej bývalej vlasti: Tiiringíe, kto
rej sv. Alžbeta je patrónkou. 

Dra Dra V. Wicha (>Rím. kat. kostoly a ústavy v Kaší
ciach.«) kostol sa začal budov ať len v 2. polovicí XIV. storočia 
a bohoslužby sa v ňom vykonávaly na začíatky XV. storočía. 
Tým nechcem povedaf, že stavba bola už hotová. V nej sa ešte 
dlho pokračovalo a možeme tvrdif, že arií podnes níe je dokon
čená (v. vežu!). 

Vermí štedrým podporovatefom chrámu bol Matej CorvÍn. 
V prospech kostola sa vzdal na 10 rokov novoročných daroy. 
Južná veža je opatrená znakom štedrého kráTa a od r. 1461 je 
po ňom aj menovaná. Tiež za Mateja boly zhotovené t. zv. »Krá
rovské schody« (aj »schody milenco\'« zvané), klarých stupne 
štyrikráf sa stretnú. Chrám sa stal obefou veTkého požíaru, 
ktorý vypukol z bytu notárovho več. o 9. hod. dňa 13. okt. roku 
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1556. Z mesta zostalo iba 30 domova z dómu portály a Mate
jova veža a VD vnútri hlavný oltár, 3 bočné oltáre, 16 m vysoké 
tab€rnakulum a "KrHovské schody". 

Stopy tejto žívelnej pohromy v podobe tmavých škvrn po
dnes mažeme vidieť na pilíeroch oltára Poslednej večere Pána, 
Pri tomto pažÍari roztopily sa aj zvony. Z ich materiálu ulial 
nasledujúceho roku Frant. I1lenleld, košický majster, sto staro
centový t. zv. Urbanov zvon. Veža hlavného chrámu nemohla 
prijať kolosálne teleso preto r. 1628 vystavená bol a preň oso
bitná zvonÍca. Nad vchodom do vež'e je okrem letopočtu aj me
naslav vtedajšiebo magistrátu. 

Urbánov zvon ča:kal vyšej 70 rakov na svo;e umiestenie. 
Bol uložený v starej radnici, ktorá stála niekde medzi dómom 
a divadlom. Medzitým 6. januára r. 1605 stal sa svedkom hruzy
plnej udalo sti. Bola to doba náboženských a politických roz
brojov. Cisár mal svoje vojsko labancov a' sedmohradské knieža 
proti nim postavilo svojich kurucov, Na ukrutnost týchto bojov 
poukazuje táto epizódka. Toho času stál na čele odboja proti 
Habsburgom štefan Bocskay (dnes Bocskayho okr.) a jeho ka
pitánom bol ukrutný Blažej Lippay, ktorý sa stal povestným 
svojimi lúpežamÍ, prevedenými hlavne v Košíciach a na Spiši. 
Sám Bocskay chcel sa bo zbaviť. 
Svoj úmyse! previedol následovne: Michal Kátay, Bocskayho 
kancelár. 6. jan. 160.5 pozval Lippayho na večeru. 

V okamibu, kecl' vstúpil do hosťovskej izby. na rozkaz knie
žaťa prerezali mu dvaja dostojmci hrdlo a jeho mrtvolu ešte tej 
noci potajomky skryli pod Urbánov zvon ... 

V dobe požiaru dóm patril evanjelíkom (od r. 1554), po 30. 
rokov prešiel do rúk kalvínov, ktorl postavili na vežu miesto 
kríža pozlateného kohúta (dnes je na veži kalvinského kostola 
na Hrnčiarskej ulici) s nasledujúcim nápisom: B. T. T, B. L. B. 
S. H. N. W. G. S. G. G. 1590. H. K. 

Pravda, katolíci podnikli tiež všetko možné, a by sa mohli 
dosta" do svojho vlastmctva. Ich túžbam porozumel Rudolf II. 
Dňa 11. DOV. 1603 naríadil, aby chrám katolíkom bol vrátený. 
Toto nariadenie sa o 2 mesiace previedlo, ale práve va výročítý 
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de~. jeho vydania stalo sa meco neobyčajného. štefan Bocskay 
pnslel na koni až do stredu chrámu a tam, sosfúpíac s koňa, 
kostol odovzdal proteštantom. Bocskayho sláva vtedv kulmi
n?vala. Pravdepodobne hrdé knieža si nepredstavovaí~, že HO
mec. zcmskej slávy je tak blízky a jeho pozostatky o 3 roky a 3 
meSlace na tom istóm mieste, kde skočil s koňa, budú na ma
r.ach, že kniež.acia koruna, meč a budzogáň hudú ozdobovat ra
kev, obklopenú vo dne a v noci 100 hajdúchmi. 

Nebude od miesta poukázaf tiež na povod večerného zvo
nenia (od 2t hod. do 21 hod. 15 min.), iste originálne a trochu 
aj orientálne. Zvoní sa v malej severnej veži dómu už viac ,ako 
250 rokov (od r. 1670)11a pamiatku nepodarenej vzburymešťa
n~v proti Leopoldovej vojenskej posádke. Táto posádka pozo
stavala z 2000 mužova pokojných občanov prílíš obťažovala. 

Naši mešťania sa teda dohodli, že v noci na daný znak pre
padnú stráž, Lenže císárski vojaci na útok boli pripra vení. Všet
ko sa dozvedeli vopredl Akta im to mohol prezradiť? Žiadon 
zradca! Lež milujúce srdce istého dievčatka, ktoré sa obávalo 
o svojho bubeníka. A tento bubeník bubnoval za cisársky žold. 
Utok sa z2.čal na výstreI 80 strany meštianstva - presne o 9. 
hod. ve·(er. Mal vefmi krátky, ale tým prudkejší priebeh: mnolú 
boli na bojíMi potúbaní a cis. posádka zvífazila. 

Na pamiatku te;to bitky sa zvoni denne štvrť hodiny od 
9. hod. večer. 20. febr. 1849 preložilo sa zvonenie až na pozdnú 
noc: od 3f411. do 11. hod., čo trvalo 12 rokov. Od 13. febr. 1861 
zvoní sa zase po starom. 

Po nepodarenej vzbure patril dóm ešte 17 rokov protestan
tom. R. 1687 Thok6lyho vojsko opustilo medoa chrám sa defi
Hvne dostal do rúk katolíkovo 

Tohoto roku končia sa aj náboženské boje v Košiciach, kto
rých hlavnou príčinou bol práve chrám sv. Alžbety. 

Ešte sa k nim vrátíme. 

Dosť ďaleko sme sa .dostali od počiatkov stavby dómu. Te
raz sa musíme vrátiť do XIV. storočia, aby srne mohli sledovať 
vý'znamnejšie osobnosti a udalo sti. 
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V povesti o povode dómu sme už spomenuli Ludvika Vef
kého, syna kráTa Karla Roberta. 

Ludvík VeTký získal si nezapomenutel'nú pamiatku svojimi 
dvoma dekrétmi. ' 

Prvý, vydanf r. 1347, urobil Košice slobodným kráfovským 
mestom s magistrátom a v druhej listine z r. 1361 treba hradat' 
povod povestných košických týždenných trhov. Menovite v tej
to Iistine dostali Košičania privilégium, dra ktorého obchodnici, 
tiahnúci mestom, po,inní boli vyložit' svoj tovar na námestL 
K vydaniu prvého dekrétu došlo takto: Johana dala zavraždiť 
svojho muža, Ondreja, Ludvikovho brata v Neapole. Ludvik 
cbcel túto vraždu pomstiL Pripravoval sa na vojnu. K tomu po
treboval mnoho peňazL Košice na tento účel prispely znaČTIej
šou sumou, za ktorú dostaly spomenutý dekrét. Ludvík verký 
nariadením z r. 1369 obohatil znak mesta 2 ralijami a štyrmi 
prúžkami. Ďalšie 3 Tah;e pochádzajú z r. 1502 od kráTovnej 
Anny a jej muž Vladislav toho istého roku ozdobil štít polo vi
cou orla a červenú barvu anjelových šiat zmenil na barvu nebo
modrú. R. 1369 po prvé sa spominajú v listinách košické vino
hrady a Ludvík Vefký svolí, aby každý mohol vlastné vino pre
dávat od Jakuba do Nového roku. 

A keď r. 1410 dostane sa mestu najdoležitejšej výsady: 
právo raziť mince,! Košice sa stanú streruskom obchodu a prie
myslu na území východného Slovenska a Podk. Rusi. 

Túto výsadu obnovili aj ini panovnici; tak: r. 1458 Matej 
Corvin s tým, že ju može kedykofvek odvolat'; r. 1511 kráT Vla
dislav povolil mešťanom, aby mohli z vlastného striebra (zo 
Zlatej Idy) razit' peniaze - a keď mesto po mohačskej bitke 
svojou vernosfou obdaruje Ferdinanda L, panovník toto chova
nie sa mešťanov r. 1528 honoru;',e právom razif llÚnce. 

Z dejín XV. storočia bude nás najvačšmi zaujímat' pobyt 
Jána Jiskru z Brandýsa v Košiciach, ktorý prišiel Mjíť práva 
Ladislava Pohrobka. Mesto, pod dojmom listov, písaných krá
Tovnou-vdovou a působením Jiskru uznalo za kráTa Ladislava 
Pohrobka, ako to dokazuje aj nápis nad vnútorným východom 
(južná shana) dómu z r. 1440. Obsah tohoto latinského nápisu je 
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tento: 'Roku 1440 narodil sa král" Ladislav, dedíctvom nastúpil 
na trón uhorský a toho istého roku bol slávnostne korunovaný 
za král'a uhorského.' 

Jiskra, ktorý sa rád zdržiaval v Košiciach, mal na námestí 
aj svoj palác. Na túto dobu upomínajú nás niektoré Iisliny, ulo
žené v muzeu. Sú to: listy Talafúsove, výhražné listy, uloženie 
pokút, korespondencía medzi Košicami a Bardiocvom. 

A by srne pochopili význam Jiskrovho poverema, máme 
vedieť, že celé Uhorsko Ladislava Pohrobka neuznalo za krá]'a. 
Vačšina Uhrov z obavy pred Turkom ponúkla uhorský trón 
Vladislav.ovi III., pol'skému kráTovi. Tento r. 1441 už stojí pred 
Košicami, ktoré Jiskra udatne bráni. Dlhé obklopenie mesta 
uhorsko-pol'ským voískom má v zápatí nedostatok potravín. 

Preto Jiskra zrekviruje všetky potraviny v mesU;. Zo zá
soby čím ďalej, tým menšie porcie delia dvaja vojaci a dvaja d
vili hladujúcím mešťanom. Lenže to všetko nestačilo. Niektorí 
dali sa do užívania »nečistých« zvierat. Jiskrovo vojsko zamý
šl'alo prelomiť nepriatel'ské rady. Ale: kde je, núdza najvačšia, 
pomoc božia najbližšia. Takto bolo i teraz. Král'ovo vojsko už 
tiež hladovalo a keú ešte počulo, že zo susedných hradov 
Jiskrovi prichádza posila, vzdalo sa nádeje dohyt mesLa, Vladi
slav III. útok proti mestu nasledujúceho roku zopakoval, ale 
tiež bez úspechu. 

V tejto dobe došlo aj k zboreniu košického hradu a to takto: 
Po smrti Pohrobkovej ma.tky (1443) a po nešťastnej bitke 

u Varny (1444), kde i král' prišiel o život, v Uhorskn nastaly 
vel'ké zmatky. Aby dm skor nastal poriadok, veTmoži r. 1445 
rozdelili ce,lú krajinu na štyri obvody. Košice s okolím tvorily 
tiež jeden obvod --pod správou Jána Jiskru a Juraja Rozgo
nyiho. Posledný dostal s hora poverenie zbodf Horné Košice. 
A Rozgonyi svoju úlohu tak statočne vykonal, že na Hradovej 
kameň na kameni nezostaL 

Po 22-ročnom kapitánstve Jiskra vzdáva sa svojho posta
venia. Menovite r. 1462 písomne žiada Mateja Corvina o vysla
nie komisárov, ktorým by mohol odovzdať hrady, nachádzajúce 
sa v jeho moci. Keú sa to stalo, Matej Jiskru bohato obdaroval 
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a to: 25 tisíc zlatými a dvoma hradmi. Na to Jiskra Matejovi 
večnú vernos! sfúbil a vstúpil do kráfovej služby. 

O Matejovi Corvinovi pri líčeni historie dómu už bola reč. 
Tu chcem uvies! len niekorko zaujimavých dát, týkajúcich 

sa nášho mesta z doby Matejovej: 
Tak na pr. vorbu Matejovu oznámil Košičanom istý štu

dent: Balázs (Blažej). Za túto kráTovskú zprávu dostal aj krá
rovskú odmenu: 20 zlatých! 

O dva roky po vorbe je Matej už v Košiciach (asi od 19. XI. 
do 25. XI.). Odtiarto posiela poslov k svojmu nastávajúcemu 
svokrovi Podebradovi a tu sa zabáva pofovačkou v mestských 
lesoch okolo obce Sokola. L'udové podanie pripísuje svojmu 
kráfovskému hos!ovi bohatú koris!: bívola. 

Na túto pofovačku Matejovu upomina nás studňa blízko 
Kostolán nad Hornádom, zvaná Krárovou. 

Po 16 rokoch mesto má priležitosf krárovi tMo návštevu 
vrátiť. Krár sa totižto pripravoval na svadbu s Beatricou. Aj 
košického rychtára, Jána Toklára, zdá sa, že Slováka, s mest
skou deputáciou pozvali na svadobít hostinu a poriadateTstvo 
súčasne predpísalo pozvaným hosťom, čo všetko majú so se bou 

doniesť. 
Boly to maličkosti: 200 hrncov, 100 žel. lyžíc a 50 žel. raž

ňov. Udané sú aj rozmery hrneov: 10 hrncov má byť takých roz
merov, aby sa v každom J'ednom dva voly mohli naraz uv '1 ar! " 

Objemnos! dalších 20 hrncov je udaná polovicou vola. 

Košice za Habsburgov. 

Privilegiá mesta Košíc otrasené boly po bitke u Moháča 
(r. 1526). Uhorsko sa rozpadlo na dve časti: Západná a severo
západná .čas! uznala za krár.a Ferdinanda 1., ostaŤ<"lá čas! Jána 
ZápoTského. Koš,ce prísahaly vernosť Ferdinandoví I. Ale zra
dou o 10 rokov (r. 1536) neskoršie doste.nú sa do rúk Jána Zá
porského, ktorý zrušil výsady mešťanov, mestskú radn a 55 po
predných me.fanov internoval, majetky im zhabal a daroval ích 
svojím prívržencom. 
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Vdova po .Tánovi Záporskom: Izabela - v našom meste sa 
dočkala odstupného, čí - lepšíe rečené: odbytného (100.000 
zlatých) od Ferdinanda L Ťažko sa lúči1a s Košicami, čo vidinte 
z toho, že pri pos[ednom pohťade na mesto s Bankova vryla do 
lipy tíeto tri písmeny: ,S. F. V." (= Sic Fata Vohrnt). 

Nasláva doba náboženských a politických nepokojov. 
Kostoly menia svoiích veriacich prá-ve tak, ako mesto meni 

svojich pánovo Nen1ci sú evanjelického vyznania. a medzi Slo
vákmi vlivom Jiskrovým .a jeho »bratríkov« Lutherov,a viera 
tiež našla vyznávačov. Maďari prijali Kalvínovo učenÍe. Veriací 
jednotlivých vieroúk nemali ešte vo svojom slovníku slovo: ná
boženská snášanHvosť, ako nás o tom presv-edčia následujúce 

smutné udalosti: 
R. 1550 z radav protestantských zrekrutujú sa prví oltáro

borcí. Ich vodcom je sám mešfanosla: Ján Lippay. Účinkovanie 
tejto spoločnosti zvečnené je v mestskom archíve, kde sa do
zvieme toto: Lavíce a oltáre kláštora daminikanského zborili a 
rozbiJí, okrem toho zničili dva drahocel'.né, perlami vyzdobené 
obrazy P. Marie. Menovaný starosta a jeho spoločnící čiastky 
zničených predmetov porozštiepovalí na drobné kúsky, ktoré 
potom delili Kosičanom z domu do domu. 

V rozbroj och sa pokračovalo r. 1554, kedy rud neko.tolícky 
vyháňal dominikánov, pustošiac im kláštor. 

o tri roky sa oltároborcíešte raz preslávía. Vtedy vanda
lizmus zažen.Íe ích do kaplnky sv. Michala, vystaveneješte v 
prvej polovici XIV. storočia. Tu, v tejto stavbe, ktorá má po 
stránke mneleckej význam europský, zborili oltár. Toho času 
pánmi sítuácie bolí protestanti. 

Túto hegemoniu nekatolikov prišli zoslabovaC prví jezU1ti: 
sám povestný Peter Pázmány a páter Némethy r. 1601. 

Príchodom jezuitov nenávis! medzi katolíkmi a protestant
mi vyvrcholila vo výstupe ev. kazatefa: Petra Alvinczyho, ktorý 
6. sept. 1619 (pred 309 rokmi!) s istým radcom sa obrátil na 
mestskú radu s prosbou nie práve kresťanskou' Žia.dal totižto 
o povolenie vykmeniť všetkých katolíkov: Je pravda, že mest
ská rada tejto pošetilej žiadosti nevyhovela, ale svojím nepre-
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mysleným krokom zavinil, že· jeho veriaci svojich katolíckych 
spoluobčariov olúpili a istého Hoffmanna zavraždili. 

V tejto nezdravejatmosfére sa zrodili po ukrutnej smrti 
traja košickí mučedlníci (v. kalendár, 7. sept.!]: Marek Korosy, 
ostrihomský kanovník a dvaja jezuiti: štd. Pongrác a Menhard 
Grodecký. Boli vyzvaní, aby prestúpili na kalvínsku Vleru. Keď 
to urobiť nceheeli, dostali sa do !Úk katovo Títo po nemilo
srdných úderoch ,·šetkých troch duchovných vyzliekli do naha, 
ukrižovali kh na trámoch a boky im tak dlho pálili plameňom 
pochodní, kým nespatrili útroby nešťastník ov. Potom ieh za
škrtili a mrtvoly odpratali dra Timona a Spa.Tlgára - do zácho
dav. Dnes ieh pozostatky sú v Trnave. Ako sa ta dostaly? 
Trošku romantickým sposobom. Za jeden tanec, či za pekné 
slovíčko manželky palatina Forgácb.a. Veru ,iba za jeden tanec 
povolil knie'ža Bethlen statočne uložiť pozostatky troch nevin
ných mužovo 

O kol1<.o sme my po 300 rokoch šťastnejší, že za nábožen
ské presvedčenie niklo od nás "ežiaďa, ani nesmíe žiadať životy. 

Dňa 16. II. 1650 reformovaní vítajú uh. palatina Pavla 
Pálffyho, ktorý im určí pozemok pTe stavbu kostola, fary a 
školy. (Dnešný kostol a kláštor Uršuliniek). Kostol bolešte toho 
islého roku vystavený, ale po 22 rckoch zmocníli sa ho katolíci 
prá ve takým prá vom, ako prv kalvini dómu. 

Ale osud iba 2 roky doprial novým majiterom ho užívať. 
Roku 1674 chrám stal sa obeťou požiaru. Pri tejto živelnej 

pohrome chytilo sa600 q strerného prachu, ohrommi. sila vyho
dila baštu i s hradbou do povetria a 300 rudí prišlo o život. 

Protestantomešte raz praje šťastie a to r. 1682, kedy sa 
zmocnil mesta Th6koly zaujimavou taktikou. Cisárske vojsko 
nechcdo sa vzdať Košíc, hocí pred mestskými hradbami táho
rilo 14 tisíc kurucov a 40 tisíc Turkov. Thoki:ily dal zhotoviť níe
k?rko tisíc rebríkov; 14. au.g. v noci dostali sa po nieh dobyva
tdia do južnej citadelly, cisársku stráž porúbali a - zvíťazili. 
Vtedy aj v Košiciach mnoho muzulmanov vzývalo Allaha. Len
že táto sláva stála mestu 30 tisk toliarov, ktoré S3 musely slo
žit do rúk lbrahimovi, budinskémupašovi - ako vojenský ,šare. 
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PiH rokov bolo mesto v rukách Th6kolyho. Po jeho od
chode dostal sa dóm trvale do rúk povodných cirkevníkov a tým 
náboženské rozbro;e ztratily svoje ostrie. 

Teraz -yidím, že v predošlom odstavci zabehol som už. do 
kurucko-Iabanských bojov, ktoré boly rázu politického. Hit
dam, nestalo sa to náhodou, ako skor tesnoa súvislosťou, blíz
kym eiel'om a totožnými činitel'mi bojov náboženských a poli
tických. 

Predsa v následujúcich odstavcoch uvediem niekoTko cha
rakteristických dát, ktoré nám tLmožnia nazreť do kuruckej 
doby. 

Toho času zariadí10 mesto na veží dómu zvláštnu stráž, 
ktorá mala dosť háklivú úlohu: pozorovaf, či sa blížia k mostu 
kuruci a či labanci! PodTa toho sHahli a vytýčili zástavy. (Takto 
som to poču] a hádam niekedy aj čítal]. 

Košice boly kuruckým mestom (,Kurue város'). Kuruckí 
vojvodcov;a často sa tu zdržiavali s celým dvorom. Tak na pL: 
v budove konventu premonštrátov - ako v sídle hornouhor
ského kapitanátu prehývali: Bocskay, Bethlen a FranI. Rákó
czy II. Frant. Rákóczy 1. je pochovaný v premonštrálskom ko
stole; jeho pamalná doska je na sev. strane svatyne. Tíež na 
tieto časy nás upomínajú okrem názvov ulíc (Kurucká, Thi:ik6-
Iyho, Bercsényho ul., Bocskayho, Bethlenova a Rákóczyho 
okružná ... ] stenná maTba nad sev. portálom dómu (smerom k 
divadlu] od Ondreja Dudiča a pozostatky Frant. Rákóezyho ll., 
jeho matky: Heleny Zriňskej, syna: Jozefa, jeho priatefa Miku
láša Bercsényiho, generála Eszterházyho a dvorného majstra 
Mikuláša Šibríka. Tieto pozostatky boly pred 22 rokmi (19D6] 
prinesené z Carihr.ad.u a ďnes sú uložené v mramorovej rakvi pri 
sev. bráne dómu. Spomenutá mal'ba predstavuje nám Rákóczyho 
ako dieťaj ako mladíka f ako vyspelého muža pri zajatí na ŠarÍš
skom zámku a ako kuruckého vojvodcu na vrchole slávy. Ďal
š;e scény zobrazujú ho ako emigranta na dvore franc. a turec
kom a na poslednom obraze dumá 80 svojím pisárom (tajomni
kom) Klementínom Mikešom niekde pri Rodoste. 
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A teraz zachytím niekol'ko genrových scén z tejto búrlivej 
doby: 

Tak na pr. 5. dec. 1604 mesto začal dobývat cis. generál 
Bašta. Jeho útoky statočne odrážala kUnIcká posádka Bocskay
ho. Druhého dňa Prešov dostal pekného Mikuláša (bolo to 6. 
decembra) v osobe Bašlovej, ktorý upustil od dobývania Košíc, 
kde zato padlo 100 mužov. 

Pravda, Kurud malí aj svojho domáceho diplomatického 
kuchára, ktolý spravoval Bocskayho kuchyňu. Už sme sa bolí 
s ním strdli. Je to Michal Kálay. V jeho byte sa zbavil Bocskay 
svojho vojvodcu: Lippayho a 15. okt. 16D6 prí večerí aj samému 
kniežaťu podal také kvantum otravy, ktoré sice nie k náhlej -
ale zato k iste) smrti úplne stačilo. Kátay zle pochadiL Ani nie 
o celé 3 mesiace: 13. jan. (nešfastníkovi bolo to naozaj nešťastné 
číslo!) 1607 ráno o 5. hod. smutne vykračoval medzi šesf haj
dúchmí na popravište, ktoré toho času bolo pred finančným ria
diterstvom tam, kde dnes stojí socha P. Marie. Celá poprava bola 
dosť jednoduchá. Kátay pred pranierom musel si f"hnú1 na zem, 
kati ho posekali na kusy a tieto porozhadzovali po popravišti. 
Jeho meno priklincovali na pranier. Popravné obrady sa skon
čily vyhláškou, dra ktorej kto sa odváži Kátayho smrť považo
vať za nezaslúžeil.lú, pO'dobne trestaný bude_ 

Teraz niečo veselejšieho z lýchto kuruckých časov. 

Dnešný Levočský dom (Hlavná ul. č. 69) mohol by nám roz
právať, čo všetk" prežíl 1. marca 162b a v následujúce dni! Vte
dy slávii Gabriel Bethlen svoj sňatok s Katarinou Braniborskou 
(švagrinou Gustava Adolfa, švéd. háral. Všdci enropski pa
novníci okrem troch boli na tejto slávností zastúpení. 

Zo s!ávnostného pochodu každý obdivoval islý víťazný voz, 
ktorý bez akejkoi'vek zápražnej sily napredoval (samochod, bol 
to akýsí pmolec dnešných autiakov!). 

Na tejto kniežackej svadbe spatrilí Košičan;a po prvé taneč
níkov s ma,.kami (nemecký a španielsky vkus). Tu máme vari 
hl'adať zárodok záruby v maškarných pleso ch (bálo ch) u našich 
kObických rovesníkov?! 
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S touto dosia!' nevídanou hostinou súvisÍ ;stá dosiar neslý
chaná vec: ustalenie maximálnych-cien jednotlivých potravných 
a iných potrebných článkov, Teda dalo sa na vedomie každému 
jedn6mu ... Sliepka má stM 3, krmená hus 6, prasa 8, hmt sla
niny 4, funt masa 2, maslo 7, 6 vajec 1 %, chlieb pre .3 osoby 1, 
voz sena 60, voz dreva 281 hoTba najlepšieho vína 8 a merica 
pšenice 24 denárov (1 maď. zlatovka = 100 denárov). 

Aby som .e.j konkrétne poukázal na pomer kurucko-Ia
banck~rl uvádzam obežník1 sostaveny hlavným kapitánom lne~ 
sta Košíc Kobbom (íabanc) dň.a 7. okt. 1677 a rozoslaný všctkým 
hornouhorským stolíciam. 

Úvod tohoto obežníku musíme uznaf - je originálny, na
korko začÍna sa s červenou farboli mal'ovanou šiben1cou, kolom 
a kolesom. 

J.adro obežníka varuje všetkých hornouh. obyvaterov od 
spoj.enia sa s kurucmi. Tnakšie hrozí im nebezpečie oboznámiť 
sa bezpostredne s lahódkami, hore ilustrovanými. 

A Kobb nebol človekom, u ktorého: ,Sruby sa sfubujú, 
blázní sa radujú". Beda bola tomn, kto sa preveníl! 

S jedných dal kožu za živa stiahnúf, íných polámal v kolesc. , 
Fravda. kurncí príležitostne podobným spósobom sa odplácali 
labancom. 

V ukrutnosti prevýší! Kobba generál Caraffa, ktorý r. 11587 
na 'pr.ešovskej jatke< dal popravit aj košickéhorychtára: Da
vida Feju (dnes uEca) ,a úplne nevinne, povedzlue z náruživosti, 
podobnej poIovníckej, skonal z jeho rozkazu aj košický masiar 
Lány; aj so synom. 

A predsa .aj v tejto hme-vrme najdú sa udalosti, ktoré na 
kult. vývoj mesta blahodárne pósobily: 

1.] R. 1600 David Fiirsch založil v Košiciach prvÍ! kníhtla

čiareň; 

2.) Benedikt Kisdy, jagerský biskup, stal sa zakladatefom 
gymnázia a filozofickej, právnickej a theologickej fakulty s aka
demickou hodnosťou. Leopold L dekrétom zo dňa 7. aug. 1660 
toto opatrenie štedrého biskupa nielen odobríl, ale akademii 
prizna! charakter univerzity. Takto založenú univ·erzilu a jej 
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poslucháčov v súdnych sporoch vyúal z právomod mestského 
rychtám a v pripadných procesoch podliehali osobitne ustano
venému sudcovi. 

Univerzita trvala až do r. 1773. Tu je základ historického 
nároku mesta Košíc na vysokú školu, ktorá v podobe techniky 
v blízkej budúcnosti bude realizovaná. . 

Po premožení posledného kuruckého kniežaťa: Fr. Rákó
czyho rl. - r. 1711, nastanú v celom býv. Uhorsku časy pokoj
nejšie a tých sú účastné aj Košice. 

Jozef II. rozpustil r. 1773 rád jezuitský a r. 1787 museli 
opustiť mesto a kláštor aj františkánski rehofníci. Dominikánom 
nariadil, ,aby účinkovali ako profesori a dedinskí kňazí. 

Prv než by soru sa zmÍeníI o Hurbanovom povstaní kroní
kársky zaznamenám 3 letopočty: r. 1813, 1834 ~ 1845. ' 

R. 1813 a 1845 je pamiitný povodňami Hornádu, ktorý vy_ 
stúpil z koryta, svojimi špinavými vlnami vnikol až do dómu, 
čím boly zapríčinené vel'ké škody práve tak ako zemeŤrasením 
r. 1834. 

Nasfanú revolučné roky 1848-49. Košice uvidia Hurbanovo 
vnJ;sko, národnú gardu maďarskú v popredí s generálom Mészá
rasům -a po jeho smrtí s Gorgeym. Ale márne je mad'arské úsi
Iie. Cisársky gtnerál Ramberg vo februári 1849 Košice defini
Hvne obsadil a vo svojom vojenskom rozkaze, vydanom v 
prvých dňoch malTa, Hurbanovo slovenské vojsko vyhlásil za 
súčiastku riadneho cisárskeho vojska. DTa Tutka v Košiciach 
boli: Hurban, Hodža a Štúr, ktorl na shromaždeniach volali oko
litých Slováko\" pod slovenské zástavy. 

Ostatne gen. Ramberg svedl Bloudkovi vojenské sklady.· 
Pozdejšie slov. dobrovoTnici preložili svoje sídlo pred maďar
skou presilou do Prešova, kde sotrvali až do 14. apr. 1849. To
hoto dňa popoJ'udní Bloudek spálil pred Benickýrn prešovský 
most a s vojskom Hahol k Bardiovu .. Tu cisársky dóstojník ne
chce slov. dobrovoTníkov vyplatiť, preto Bloudek ich rozpustL 

A čo v Košiciach? 27. júna 1849 popol". okolo 4. hod. obja
via sa prví Rusi pod vedením arcikniežaťa Konstantina a knie-
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žafa Paskiewicza, ktorí sa obytujú v Dessewffyho paliici (v teraj
šom Slov. Nár. klube). 

To ho istého dňa Kossuthove bankovky vyhlásené boly za 
bezcenné l posbierané a na Hlavnom námestí spálené. 

_ Dosťl Rozmery almanachu minedovolia, aby som sa roz
pisoval aj o dejhlách ďalších, o udalostiach z druhej polovice 
XIX. storočia a prvej štvrti XX. storočia. - A konečne, musím 
tu prezradiť, že póvodný titul tejto mojej skromnej práce bol 
tiež skromnejší a sl'úbi! len posbieranie udalosti z dávnei minu
lostí Košic. 

Ešte jedno na rozlúčkul Pýtal by sa ma niekto zpomedzi 
čitateTov: a kdeže sú tie bašty a hradby, ktoré za celý rad s10-
ročí chránily Košičanov? -

R. 1854 - v mesiaci máji boly posledné hradby rozstrielané 
baníkmi z Medzeva a z materiálu bol vystavený r. 1857 kiosk 
v Sokolskom sade. 

Pramene: Peter KompÍš: Slovenské povstanie r. 1848---49. 

Dr, V. Wkk Rfm. kat. kostoly a ústavy v Košiciach. 

Hj. Kemény L.: 100 év Kassa Iegrégibb torténetébČlL 

Jozef Tu:tko: Szab. Kir. Kassa városának torténelmi evkonyve. 
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Dr. Ján Sekáč: 

Prevratové uda/osli V bývalej stolici 
Abauj - Turňanskej. 

Rozh~~ujúc~ udalo stí V býva!ej stolici Abauj-Turúa sa odo
h~~ly I V sInIc teJto stolice, v Košiciach; na vonkov2 sa nestalo 
ruc vyznamného. 

, Košice, sídlo bývalej stolice Abauj-Turúa, p6vodom sloven
ske mesto a VQ sv-ojích vonkajších uliciach obývané Slov,ačou 
boly úplne zmaďarizované, takže aj mentalita tejto Slovač~ 
bola maďarsky orientovaná. 

Košické obyvatefstvopovažovalo toto mesto za tak samo
zrejmú integrábu čiastku Maďarska, 7.e ani uclalostia:m, odo
hravšÍm sa na západe ~ vyhláseniu republiky v Prahc a v Mar
Hne, postupovaniu čs. vojska - nepripisovalo váinosť, meno
víte nie v tom ohrade, že by osud Košíc v bársakom smere bol 
dotknutý. 

Na tomto Sffi)'šrani nič ne::::.1enilo ani uznanie čs. republiky 
vel'mocami. 

Po maďarskom Károlyiovskom prevrate, koncom októbra 
1918 nastal nový režim aj v Košiciach; aj tam sa utvorila tak 
zvaná Národná Rada (nemzeti tanács), ktorá síce veTmi prízvu
kovala demokr.aciu, ohradám šovinistického smýšr8.ni8. vo vla
dáreni nebola ale nič lepšia od Jej predchodcov. 

V prvej polovici d,e:cembra, ked čs. vojsko 10010 na postupe 
na Východ, vydržlavala skupina prešovského Dvortsáka shro
maždenie na mestskom dome v Košiciach, kde vyhlásili' vý
chodoslovenskú repubHku« a menovali aj ministrov, medzi íným 
aj Dr. Jána Rumanna ministrom vnúira, ovšem bez toho, aby on 
bol vedel,že akej pocty Ba mu dostalo. 
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Táto 'epizodka mala byť akýmsi zúfalým pokusom M8.da
rov a 1'vlaďaronov, rozdrtil: čs. ideu. 

Keď čs. vojsko už zaujalo Spiš a stálo pri Krompachoch, 
pojednávala zmienená národna rada Dia mestskom dome o tom, 
či majú byť Košice hájené, lebo nie. Jediný člen tejto rady istý 
košický .a.dvokát Dr. Zóltán Kendi (Žid) považoval odpor za bez
účelný. Dostalo sa mu za to epitetona »vlastizradcu·':. Usnesené 
bolo, klásť br2Dný odpor čs. vojsku, ktoré bolo považované za 
sberbu, háveď. Riadneho vojska už vtedy ovšem nebolo v Ko
šiciach, len zbytky demoralizov.anej ra!kúsko-uhorskej armády. 

Tieto zbytky _ niekoTko sto n1UŽOV -- pud velením dó
stojnlkov _ obsadily výšiny a žc!ezničný tunel pri Margeca
noeh. Bolo to okolo vianočných sviatkov 1918. 

Panovalo presvedčenie, že táto posádka fahko rozpráši tú 

českú háveď. 
Sláva ale netrvala dlho a stal sa opak očakávaného. Už 

prvú noc prekvapilo čs. vojsko nepriatefa, za;8.lo ho t",kmer 
úplne a čo nebolo zajaté, to uteluIlo do KoŠíc. 

Čs. vojsko postúpilo až do Obišoviec. 
V Košióach nastala panika, bezhlavost, hezradnosf. 
Zbytky vojska a lúza začaly plenil vojenské magazíny, ba 

už aj z okolitých dedin prichádzali húfne India aj s vozami, ča
kajúc na vhodný okamih pre všeobecné plenenie. 

Nebolo už moci, ktorá by bola mohla udržal verejný po

riadok. 
Mešťanosta Dr. Béla Blanár a miestny velitef (Platzkomaa-

dant) podpluk. Nosticzius sadlí si do auta, odišlí do Obišoviec 
ku velítefovi čs. vojska, nebohemu podplukovníkovi Beranovi 
a prosili ho, aby obsadil Košice. StaJo sa to 29. decembra 1918, 

Keď čs. vojsko vtiahlo .do Košíc - bol to L slovenský plnk 
Slobody a pluk čís. 30. pod velením podpll'komíka Berana -
bolo veTmi mnoho obecenstva na uliciach. S obdivom sa dívali 
na disciplovane kráč,ajúce, pomerne dobre vystrojené, spieva
júcé vojsko a len teraz prii:li k povedomiu, že to predsa nie je 

sberba, háveď. 
V prvých dňoch januára 1919 bolo obyvaterstvo s danými 
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pomermi spokojné, nakoTko totiž vidclo zabezpečený vereJny 
poriadok a nemalo ďalej obavy pred plenením lúzy. Okupácia 
Košíc sa považovala len za dočasnú. 

Slovenské obyvatefstvo Ko.ÍC, vo svojej mentalite úplne 
zmaďarizóvanef " chova1o sa voči -historickým udalostiam apa
ticky a - nemajúc národného povedom;a __ vóbec nechápalo 
ich významu .. 

Našla oa len malá hrstka povedomých Slovákov, ktorí vy
stúpili verejne a schádzali sa vo vojenskej kasární na H1avnej 
ulici v miestnosti dóstojníckej jedálne. Boli to: Dr. Vladimír 
Mufňanský, advokát, Dr. Ján Sekáč, advokát, Anton Straka, 
r. k. .košický kaplan a jeho otec, starý Straka, Miroslav Sitár, 
železničný úradník, dr. J. Šimeček (Gara), hýv. profesor cbchod
nej školy teraz školský inšpektor košický, Jozef Dura, rorník, 
Michal Dura, obuvník, Dr. Demeter, profesor na kat. teologii 
(neskoršie sa utia.hnul), zo strany vojska: nadpor. Ján Michalko, 
Gašper Ba1uška Mészáros, por. Edmund Borek, ktorý redigoval 
vtedy vojskom vydávaný časopis >Slovenský Východ'. Neskor
šie sa pripojilo aj niekorko prostých slovenských robotníkov. 
Tento krúžok sa ·pomenoval>Slov.enský politický klub, a za 
prvého jeho predsedu bol zvolený Julius Kustra, italský legio
nár, nadporučík, knihkupec už pred prevratom v Košiciach, 
ktorý už vtedy rozširoval slovenské knihy a burcoval národné 
povedomie. Mal ovšem za to dosf nepríjemnostL 

Kustra ešte nebol doma v dobe založenia klubu a do jeho 
návratu z ltalie ho zastupoval ako podpredseda Dr. Ján Sekáč. 

Snahou Klubu bolo, vysvetliť slovenskému obyvaterstvu 
význam doby, priviesf' ho k národhému povedomiu a čím viac 
ho v Klube sústredif. 

Bola to úloha s vefkými ťažkosfami . spojená, fud sa ešte 
vždy obával následkov, stojacpod teroromzvlášf Kňažským. 

Ako som' spomenul, . okupácia Košíc bola' považovaná len 
za dočasnú. -

Keď sa ale začalo čs. vojsko zariaďovaf, keď v prve; polo
vicí januára 1919 bol menovaný mešfanostom Dr. Vladimír Mut
ňanský, keď okolo 15. januára zavítal do Košic prvý slovenský 
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minisler Dr. Šrobár, vtedy Maďariprichádzali k poznaniu, že 
sa deje vofačo stáleho, že sa s tou Čs. republikou vážné za
mýšfa. Započala sa podkopná práca Nb.ďarov a maďarónov na 
celei čiare, Obyvatel'stvo, menovite slovenské, bolo terorizo
vané,.hláse.né bolo,. že čs, režim je .len dočasný', heda týlU, ktorí 
sa opovoižia čs. režim bársakýrn sp6sobom podporoyať, Maďc.ri 
sa vraj navrátía; bolo vydané heslo, robiť prekážky konsolidácii 
všemožným sposobom. ' 

Dr. Mutňanskýbol prvým úradnikom v Košiciach, ktarý 
prevzal správu mestského úradu. Prevza! síce aj župný úrad, 
ale len formálne; tento urad fungoval déiJej va svojom starom 
složení na čele -8 maďarským hlavllým županom, 

Čs. župan bol sice vymenovaný v osobe ml. .Tána Jančeka, 
lento ale úrad nezaujal. 

Zavltanie Drašrobára do Košic bolc pre čs.vec význam
nou údalosťou; bo16 to Ísté sankcionovanie nov"ého režimu a po
silnenie mysle v boji protí nepriatefovi. 

, Dr. ,Šrobár bol privílaný na nádraží vojskom a skupinou čs. 
obecenstva .. Nlenom a z poverenia zmíeneného Klubu prednie
sol privitaciu reč Dr. Jan Sekáč. 

V druhý deň, prijal Dr. Šrobár niekorko deputácií na mest
skom dome a bola vykonaná prehliadka celej vojenskej posádky, 
shromaidenej na H1avnej ulici za vefkého počtu divákovo 

Bol to pre košických Madarov zůrucujúci moment, keď 
prvý čs. minister sebavedomým krokom kráčal pozdít vojen
sk ých formád,a keď zaznely čs. hymny. 

Ešte v januári 1919 došiel do Košíc talianskvgenerál Rossl 
so sv ojím štáhom a prevzal veleníe čs. posádky. 

Maďari sa snažilí ~o svojimi spoloč'enskými methodami 
sebe nakloniť tak generála, ,akoaj jeho dóstojnrkov. 

V ístej miere sa im to aj podarilo. 

Maďari a maďaróni sa chopili, veTmi· systematicky hore
spomenutej podkopnej práce', kto~á, konečne vyvrcholila dňa 
14. febrnára 1919 vo všeobecný štrajk 

Dňa 8. februára 1919 bol vymenovaný za župana župy Abauj
turňanskej a mesta Košic Dr. ,Tán Sekáč, ktorý na zpiatočnej 
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ceste z Bratislavy do Košíc dúa 13. fehl".1ára 1919 už počul o 
chystanom štrajku železničiarov a skutočne vlak, s ktorým do
šiel do Košíc, bol posledný. 

Na druhý deň vypukol všeobecný štrajk. štrajkovalo všetko: 
železnice, boli sme úplne odrezaru od záp.adu, pošta, kde aj rózne 
zariadenia boly poškodené štrajkujúcimi, školy, úrady, robot
níctvo, obchody, mestská elektrárcň a vodovod, tak že mest6 
bolo niekoIko hadín bez sveHa a bez vody, kým vojsko prevzalo 
prácu v týchto podnikoch. 

V tých dúoch bolo pekné počasie, slnko hrial.o a obyva
terstvo preplnilo širokú Hlavnú ulku a tam sa demonštratívne 
prechádza!o od rána do večera. Vyjednávmúa so všetkými 
vrstvami obyvatel'stva cieľom mierneho skončenia stávky ne
viedly k deru. Nariadenía župana neboly rešpektované. 

Nálada bola veTmi bojovná a životy čs. funkcionárov boly 
- zvlášť na ulici - nebezpečiu vystavené. 

Muselo byť zasiahnuté energicky. S pomocou vojska, na 
ktoré jedíne sa mohol opierať župan, bola stávka behom 5 dní 
bez vážnejších incident ov úplne zdolaná. 

Nemóžem nespomenúf čs. plukovníka Sch6bla (neskoršie 
generál) .a čs. podplukovníka Berana, ktorí si získali vefké zá
sluhy pri udržaní verejného poriadku a vždy s ochotou a s odu
ševnenÍm poskytli pomoc úradu župana. 

Ako už spamenut!', bol župan výlučne na túto pomoc od
kázaný a ako kuríozum uvádzam, ž,e m;e'Stská policia, na čele 
ktorej stál už čs. funkcíonár - nadpor. Kohollt Jozef, neskor
šie vymenovaný z.a kapitána tejto policie - musela byť pri váž
nejších udalosliaeh odzbrojená. Karakteristické je to pre 
tehdajšie košické pomery. 

VeTmi cenné služby konal zmienený pol. kapitán Kohout 
pomocou vojenskej policie, zvlášť čo sa preventívnych opatrení 
a 2právod.ajskej služby týka, Tiež vyniknul Syojou energiou a 
neúnavnou prácou ve!itef vojenskej policie poručík B"kovský, 
teraz komisár štátnej policie v Košiciach. 

Po skonÚní stávky prikročilo sa ku prevzatiužupného 
úradu. (Jrad nechcel dobrav"rne. odovzdaf ani fbispán, ani alis-
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pán. Muselo byť pohrozené násilím. (Jrad odovzdali len vtedy, 
kecl sa obiavi1a vojenská patrola. 

Všetci úradníci župného úradu - až na dvocu sluhov - a 
práve tak úradníci slúžnovskýeh úradov kategoricky vyhlásili, 
že čs. republiku neuznávajú, ďalej neslúžia a opustili úrady. 

Zupný úrad vtedy pozostával za župana a ..lvoeh sluhovo 

Maďarská taktika myslela, že týmto tahom nás znemožní. 
Avšak vďaka oravským chlap com fadmin. úr~dníci), Horí sa 
na pozvanie župana v dost značnom počt~ prihlásili do prác2 f 

t.ak župný úrad ako slúžnovské úrady boly behom 2-·3 týždňov 
zorganizov,ané a fungovaly. 

Tito chlapci zaslúžili plného uznania, lebo zanechali svoje 
rodinné krby v fažkýcb časoch a iš!i s oduše'Vnením a obetave 
pracovat na horúcu podu a do ovzdušia preplneného pusnym 
prachom. -

Kým došli, pomáhali na žllpnom dome županovi vybavovaf 
aspoú tie najsúrnejšie veci dr. Ján Šimeček, školský Íl1špektor a 
nadpoT. Gašpar Baluška-Mészáros. 

Maďari neprestali v podkopnej práci; použili každej príle
žitosti k znepokojovaniu obyvatefstva, sabotovali, konali pas
sívnu rezislenciu. kde len mobli. Vždy a vždy boly určené nové 
termíny, v ktorých mali Maďari znovu obsadit Košice atd. 

15. marca demonštrovala mládež s kokardami v maďar
ských barvách. Že sa pri tom prihodily incidenty, je zrejmé. 

17. marea 1919 včas ráno demolovali vojaci (Slováci, tren
čauia) honvédsku sochu v záhrade pred župným domam. 

Toho použili M.aďari k obrovskej demonštrácii, nlice boly 
pr.eplnené Iudom, muselo zakročit vojsko, ale bolo napadnuté 
a muselo použit zbraue. 

M.ysle boly dlhší čas rozčulené a r·ezistencÍa sa stupúovala. 
Keď bol v Maďarsku prevedený komunístický prevrat, roz

vinuli čulú agitáciu aj košíckí sodalisti, poťažne komunisti a 
snažili sa vniesť svoju agitáciu aj medzi vojsko. 

Komunistickí vodcovia a iní podobni štváči museli byť po
tonl internovaní do llavv. 

Toto opahenie síc~ soslabilo agitáciu, ale ju nezastavilo. . ~ 



Okupácia Košíc baIševíckym vojsko~ - ktoré bolo považované 
vlastne za nacionálne - bola očakávaná a llžaj kolportované 
termíny teíto okupácie. 

Kecl ale čs. vojsko začalo koncom apríla 1919 napredovať 
a postúpilo až na MišJ<ovec, ochladly mysle a bolo vídieť vermi 
smutné tváre, ktoré sa len vtedy zas vyjasnily, keď maďarské 
voisko prešlo do protiútoku a opať zaujalo Miškovec. Čs. vojsko 
muselo potom ustupova ť tl. tak sa začala aj evakuácia Košic. 

V zhfadom na nepriatefskú náladu obyvatefstva bolo lreba 
vyhlásiť šlatárium a keď koncom mája 1919 prevzali velenie čs. 
vojsk F rancúzi od Talianov, bola vyhláseuá vojenská diktatúra. 

Evakuácia, tak osob11á, ako vecná, so. previedla v poriadku 
a uči11ené prísné bezpečnostné opatrenia pósobíly tak, že sa z 
nepriateTského obyvateTstva niklo nehnul ani vtedy, keď po
sledný čs. vojak opustil Košice. 

Dňa 6. júna 1919 vtiahli maďarski bolševici do Košic. 
Takto vyzerala prvá etapa nášho účinkovania v Košiciach. 

Plná bajov s nepriateTským obyvateTstvom, plná nervy vyčerpa
júcej práce na udržani verejného poriadku a bezpečnosti a na 
zaisteni naš,ej administrativy. 

Vonkov hývalej župy ahauj-turňanskej tiež nebol ki'ucL'1ý. 
Rozni štváči sa postarali o to, aby pokoj nezavládnul. 
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Anton Straka: 

Košice za vojny a za prevratu 1918-1919. 
(Z rodinnej kroniky.) 

Košice a celé východné Slovensko pred vojnou umieraly 
pre slovenský národ. Mesto Ko'iee sa rýchlo maďarčilo_ Pamii
tám sa, v majom detskom veku ua periferiach mesta hrali sme 
5a s ddmi po slovensky, maďarské slovo nepadlo medú nami. 
Prišly však maďarské školy, úrady a vojsko a všetko sa rapídne 
maďarčílo. Bolo zaujímavé pozorovat, korko maďarských škol 
a úradov dostalo mesto Košice od r. 1900. To všetko zna-'11e1JJalo 
rad maďarských úradníkov a profesorských rodin. Spolky a di
vadlá urychIovaly tento proces. Tak sa staly Košice maďarskou 
baštou. Znalcovia domácích pomerov vedeli však dohre, že Tu:! 
košický bol slovenský, hlavue ten drobný pracujúci Tud. V to
várňach a na trhu ozývala s.a slovenčina stále, hoci vždy viar ~-j 
vystupovala i maďarčina. Maďarizáciu robotnickeho Tudu pre
vádzala intenZÍvne madarská soc, dem. strana, ktori nemala pre 
slovenský pracujúci Tud v Košiciach slovenskej knížky, pred. 
nášky. I tu bolo všetko maďarské. Podobnei mnieralo i okolíe 
KoŠíc. L'ud hnal sa za zárobkom do pomaďarčených Košic a hl 
sa učil maďarsky. Ostatné v obciach vykonaly maďarské školy. 
V celom okoli Ko§íc nebolo ani jedinej slovenskej školy. Ma
ďar610 sa usilovne i v kostoloch, proti čomu bojoval vzTmi in
tcnzívne avšak izoJov.ane nlDj otec Ján Straka. Sítuáciu charak
terizoval po prevrat-e Milan Hodža, keď s vyslancom Osuským 
zavítal do Košíc, na schOdzi Národnej Rady slovenskej takto: 
»Východué Slovensko umieralo. Neboly tu známky národného 
života, ba neboly tu známky borhy a húževnatého zápasu. Po
čuli sme tu len občas zúfalý výkrik Jálla Straku, ako z krypty.' 
Tak sa vytvoríla na okolí Košic generácia, kde starší nevedeli 

37 



nič PO maďarsky a školské deti slovenčinu iba lámaly. To sme 
sm';tne pozorovali, keď sme navš!evov:lli tieto obce pri T6znych 
príležítostiach. K tomu ešte marné boly snahy o získaníe nie'kto
rej slovenskej banky, aby založila filiálku v Košiciach. Ani na 
samostatný slovenský časopis sa nezmohli východní SlovácÍ. 
Niektorí. čítali vládny Pechányov plátok ,Slovenské Noviny'; 
v Prešove vydával pán Dvodsák Gy6zo svoj paškvil ),N2.Š'a Za~ 
stava' v akejsi '·východoslovenskej' gebuzine, kde každé druhé 
slovo bolo maďarské, Na záhlaví na pf. stálo upozornenie »jedno 
numero dva fiIlére'. - Divide et impera. Teraz chcú nás oddelif 
od Čechov práve tak, ako v minulosti chcelí nás oddeliť od zá
padných Slovákov, že sme vraj iný národ. Jedine rooj otec hy 
mohol byť povolaný k tomu, aby podrobne opísal túto zúfalú 
dobu, v ktorej som hral iha rolu blízkeho pozorovatda. Ako 
študent vide! som v spoločnosti m6jho otca dejiny Slovákov na 
Východe, avšak m6j otec to bol, ktorý do nich zasahoval. 

O sebe v krátkosti. Narodil som sa r. 1893 v Košichch, 
(13. VIL) v chudobnom domče,ku na Kukuricovej ulici. Býv.oli 
sme s rodičamÍ a s nemocnou habičkou }pres kuchyňu« II jedné~ 
ho tie.ž vermi chudobného Mysl'avčana. Matka bola. slúžkou, 
neskoršie robotníčkou v košickej tabákovej továrni, otec mly
nárskym, neskoršie tesárskym pomocníkom. Otec (chodil cel
kom 2 roky do obecnej školy, i to tak, že od včasného jara až 
do jaseni pásol husi na poli) už doma čítal rád bibliu večer u 
svojich rodičovo V Košiciach čítal ďale'Í slovenské a tiež i české 
náboženské a poučné knižky. z ktorých sa prebudil k sloven
skému národnému povedomiu. Tiež i sám začal písai do ,Kato
lických NovÍIl" a tak upozornil na seba redakciu časopisu, kto

.rého spolupracovníkom ostal a.ž do jeho zániku. Pri tom putoval 
do Levoče, kde sa soznámil s katolíckymi kňazmi Slovákmí zo 
západného Slovenska a ti upevnili jeho národné povedomie. 
Otec učil sa doma čítať a písať po slovensky, školy boly už 
všetky čisto mactarské. Z láskavosti istej českej Besedy' (už ne
viem odkiar) dostal som ako študent asi 400 českých knih. Tie 
som čítal usilovne a bez akýchkorvek ťažkostL Chudobní rodičia 
po absolvovaní obecnej školy chc.eli ma dať za ševca, na gym-

38 

názium nebolo peňazL Avšak m6j učitel' sa proti tomu postavil 
a tak som sa dostal do gymnázia. Finančnú pomoc dostal som 
z r6znych slovenských štipendii v Uhorsku a v Am€rike zi
sluhou mójho otca, ktarého meno bolo už známe. Z detského 
veku mám mnoho krásnych spomienok. Balo mi dané z blízka 
pozorovať vznešenu postavu otea a jeho národný zápas. VideI 
som jeho - po ťažkej a namáhavej tesirskej práci - shfbenú 
postav ll, ako večer unavený pri kadiacej petrolcjovej lampíčk{; 
písal svoje ohnivé polemické články proti biskupovi Bubičovi a 
f.arárovi KazorovÍ. Zase si p.amatám, keď m6j otec pá stavbe 
košického divadla zlomil si nohu na troch miestach. Spadlo mu 
na ňu fažké brvno so strechy divadla. Vtedy mal viac času a 
na posteli so spútanou nohou, oprený. písal dejiny Hory Le
vočskej. Vtedy to bolo, že prišiel k nim istý pán od mesta a 
chcel mňa a m6jho nebohého brata vziaf rodičom, odviezť na 
maďarský kraj, ako sa odvážaly v tom čase na stá slovenských 
detí, aby sme sa úplne pomaclarčili. Otcovi sl'ubovali značnú 
podporu, ktoTá by sa n6m voru bola v nemoci zišla, len nech dá 
nás molochu maďarizácie. Otec hladovaJ, aJ" nesvolí!. Mám 
pred sebou jeho deputácie, ktoré viedol k biskupovi a f"rárovi, 
žiadajúc slovenské bohoslužby, vidím ho, ako po ukončeni te
sárskej sezóny vyberal sa pešky na apoštolskú cestu východným 
Slovenskom. Návštevovcal slovenské obce, rozšírov.aJ slovenské 
kníhy a č.asopisy, nahovára!, vnucoval a predplácal zo svojích 
skrovných halierov. Práve nedávno hovorU som o týchto ve
dach v jednej maďarskej spisovateTskej spoločnosti v Budapešti. 
Bolo hrobové ticho, keď som hovoril a jeden z prítomných po
znamenal: "Také postavy majú íba Slovania." Tíe cesty konal 
ln6:j otec v zim~e. v snehu a mr,aze -_. pešky, z obce do ohce, 
Takto precestoval níekol'kokrá! východně Slovensko, a všade 
si získal priaterov a prívržencov, ale tiež i nepríaterov. Súóastni! 
sa i politického lmutia prí povestných gíraltovských voThách. 
Vtedy bol udaný a odsúdený na 4 dni vazenia, pone'váč žhdal 
slovenský katechizmus. Vazenie odpykal v Prešove práve o 
Vianociach. Tieto z.aslzené Vianoce tiež neza.pomeniem. 

Dosť už predbežne z týchto podrobností. Len "šte na jednu 
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"pizádu si spomeniern. Otec a matka boli v práci. Boli sme do. 
ma s nemocnou babičkou v jedinej vermi biednej izbičke. Bol 
som ešte malý chlapec. Naraz klopajú na dvere a vkročia dvaja 
kňazi. So zrejmou nedóverou obzerajú sa po chudobe a jeden 
hovorí k druhému: >To srne sa pomýli!i" - načo druhý odpo· 
vedal: "Ale adresa, ktorú sme dostali na policii je presne táto.< 
Na to babička sa ozvala a pýtala sa, koho hradajú páni. Oni 
odpovedalí, že hľadajú istého Straku tesára. Babička riekla, že 
je to jej syn. ,Ale my hra dáme toho Straku, ktorý píše do no
vín.« .- »1 m6j syn píš:e'« __ znela babičk.ina odpoveď, a babička 
povedala, že v stole iste budú rukopisy. Kňazi poznali písmo a 
v tom okamihu vkročil chudobný robotník - m6j otec. Kňazi 
so slzami v očiach ho objali a bozka.1i na všetky strany. HádJam 
bol to Hlinka a Moyš. Od tcjto ná vštevy začal máj otec praco
vaf na výchove slovenských kňazov z východného Slovenska. 
Mladí Slováci bohoslovci odcestovali na prázdniny k Moyšovi, 
do školy národnej. 

No dosf už z charakteristiky doby. Ona je srastlá s posta
vou májho otca a iba on jle, povolaný ju správne nakreslit Ja 
som bol v tom čase diefa. Na gymnáziu začalo prenasledovanie. 
Profesori ma prenasledovali pre slovenské presvedčenie, ktoré 
som nikdy neta·il. Priezviská, šikány, posmechy zo všetkého, 
čo je nám Slovákom drahé, to všetko malo ztrpčovat pobyt na 
škole. K tomu bol som sám, nikto iný sa nehlásil za Slováka. 
Z profesorov iba nebohý profesor mathematiky Murgaš ma mal 
rád. Ja ·až po maturite som sa dozvedel od K. A. Medveckého, 
že Murgaš (vtedy sa menoval Hegediis) je pávodom a smýšraním 
Slovák. Ako Hudent som to nevede!. Raz sme boli na výlete 
s třÍedou. Ziací pred prof. Hegediisom n.~.dávali mi do panslávov. 
V tom prikročil ku mne prof. Hegediis, podíval sa mi do očí a 
pýtal sa po maďarsky: 'Ty si pensláv?' Pohfad jeho očí bol 
teplý, úprímný, ja podíval som sa naňho práve tak, a neodpove
dal som ústami. Od tej doby vycítil som, že jeho náklonnosť 
voči mne sa vystupňovala. Keďže prof. Hegcdiis-Murgaš hral 
potom znaČllú rolu v poprevratových dejinách slovenských Ko
škl považuje-m za vhodné zinie-lllť sn o tcjto epizóde. 
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Po absolvovaní gymázia v Košiciach r. 1911 dal som sa na 
kňažskú dráhu. M,edzi dávodami, ktoré tu nechcem uviesť, nic 
na poslednom micste stál dóvod národný. VideI 30m, že len na 
tejto ceste mážem ako chlapec chudobných rodičov byť pro
spešný svojmu slovenskému národu. Svetová vojna zastihla ma 
v košickom semin.:iri. Tam sam pocítil vliv m.ad'arizátorov kňa-' 
zov. Hlavne ístý farár Kurimský chodil stále na krk rektorovi 
HoffmOo'111ovi, aby sam hol odstránený zo seminára (vyhodený) 
vzhfadom k .agitačnej činnosti majho otca. Hoci Kurímský ne· 
prcstáva! naliehať, Hoffmann nedal sa k tomu nahovoriť. Ako 
sam sa dozvedet odpovedal Kurimskému, že práve bezdovod
ným prenasledovaním robia sa krajni agitátori. Ani u oshtných 
profesorav nemal Kurimský úspechu. K"sztel sa o nič na svete 
nestaral, Kaminszky bol fažko chorý (krátko na to zomrel), dr. 
Pfeiffer bol človek v ka "dom ohfade liberálny, s ktorým ma.! som 
neraz zaujímavú debatu o národnostnom probléme, dr. Demeter 
bol tichý Slovák. 

Východné Slovensko bolo počas vojny tiché, miením totiž 
okolie KošÍc. Bolo však zaujímavé pozorovať, hlavne pri ná
stupe ruského vojska, že tu nikto nevidel v Rusocb nepriateiov, 
hocí Maďari všemožne starali sa o to, ahy z Rusov urobili stra· 
šiakov. Pri ruskej ofenzíve mnohi boli odsúdení pre výroky; 
,Počkajte, však prídu Rusi a. ti vám potom dajú.< V 10m ja vidÍIP. 
znamenia podvedomia. v klorom vystupoval u tunajšieho rudu 
Rus, alko osloboditef. V šarišskej stolici situácia bola iná. Tam 
účinkovala prešovská filiálka hanky ,Tatry', ktorá si vzala 
ll1ájho otca ako sriadenca. Ona mu umožnila od r. 1906 inten· 
zívnejšin činnosf m"dzi šarišsk~-m Iudom. Otec s úradnou ce· 
stou spojil vždycky národnú agit,;ciu. 

Kňazom som sa stal r. 1915. Máj. otec bol počas sve!ovzj 
v-ojny dostatočn:e informov.aný o zanraničnej činnosti Čecha· 
u\ovákov. Zprávy dochádzaly jednak prostrednícivom banky, 
jednak inou osohnou cestou pri stykoch so západnými Slovákmi. 
Ku konci vojny začala sa konccntrovať košická .lovenská spo· 
lačnosf, ku ktorej patrili Murgaš, Dr, Vl. Mutňanský, dr. Joz. 
Kállay, dr. Ivan Pivko, dr. Fajnor, kaplán Pálka, Miroslav Sitár 
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a iní. Niekorkokrát sišli sme sa v byte dra Mutňonského a ra
dili sme sa o práci v čase blížiacej sa katastrófe. Maďari učinili 
protiopatrenia, slovenski (cudzí) dóstojníci museli opustif Ko
šice a odísť do mie-sta svojej prislušnosti. OdišJi dr. Kállay, 
Pivko, Fajnof, osta1i sme sami. I o tom víem, že v župnom zastu
pitefstve bol pripr,avený návrh na vypovedanie, rešp. internova
nie nás ostatných, avšak 'k uskutočne,niu tohoto návrhu už ne
dospelo. Situácia bola všeobecne napnutá. Maďari podnika!; 
všetko možné k záchrane. Do maďarskej októbrovej revolúcie 
nič sa nezmenHo. Bolo zaujímavé, ž(! ani v tej: strašnej dobe ne
napadlo žíadnemu Maďa.roví v Košíciach, aby sa loyálne pri
znal: ~Prehrešili sme sa proti menšinám, hTadajme cestu ná
pravy.« Nie, Maďari boli ako omámení, nikto ne:veril, že všetko 
je prehrané a kto aj veril, čakal pomoc clajak"ho maďarského 
pánaboha Hadúra, ktorý nedopustí, aby sa Maďarsku ublížilo. 
Veď Maďarsko bolo osou celého sveta )lextra Hung.aríam nan 
est vita<. Celý svet by 8a vzbúril, keby M.aďarom chcel niekto 
ublížit Maďari boli do krajnosti zaslepení. Pamatám sa na. deň 
prevratu v Košiciach, 30. októbra 1918. Pod jasotom nad od
stranením Habsburgov skrývala sa bezradnosť. Práve toho dňa 
mal som v katedrále '>na panskej omšÍ« kázanie. Kázal 30m vy
branému maďarskému obecenstvu. PanIi:itám sa, jasal som nad 
príchodom revolúcie bez krve, ktorá odstránila tróny a odstráni 
í mnohé íné nespravodlívosti. Na f.oto k.'izanie dostal 'Som vzlw.z 
biskupa Fischera: 'Bolo to trochu smelé." Po omši museli sme 
ísť všetci k biskupovi složiť prísahu Károlyiovej vláde. Stál som 
stranou, prísahu som nesložil, avš,a-k pozoroval som náladu. 
Vládny komisár vybral pIÍsahn "d biskupa a od celého kňaž
stva. Všetci složili prisahu ochotne. Kornisár vyzval biskupa, 
aby učinil šrachetné gesto, a aby sim dobrovoľn" ponúkol svoje 
statky k účerom po zem kovej reformy. Biskup o:!povedal, že' 
statky nep.atria jelnu, ale církví a on nad nimi nedisponuje. 

Po tejto udalosti aj v Košiciach sa ukázala bezradnost Ká
rolyiovho postupu voči menšinám. Myslím, že dňa 11. novembra 
1918 konala sa v Košiciach na mestskom dome sch6dza ,zá
stupcov východného. Slovenska<, známych maďarských otro-
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kov Dvortsáka, Pechánya a spol., ktorí vyhlásili založenie sa
mostatnej vý·chodoslovenskej krajiny, prehÚsili, že len oni mažu 
hovoriť menom východného Slovenska a nie Turčiansky Svatý 
Martin. Na onej sch6dzi bolo prítomných celkom 11 rudí so zá
stupcom vlády, mesta a tlače. Košické maďarské noviny bily na 
poplach, že maďarské Košice sú ohrožené, tlač stavala se. ne· 
priatefsky oproti tO!!luto nápadu a utíšila sa len vtedy, keď 
slávni zakladatelia prehlásili, že Košice nebudú pripo;ené k sa
mostatnému východoslovenskému kraju. Avša!k už. vtedy ko
lovaly v meste zprávy, že roč je i o pripojení Košíc k českos!o
venskému štátu. úrady -dementovaly, nikto im nevedl, a orga
nizovaly sa dobrovoťné oddie!y na ochranu vvchodného Slo
venska, hlavne lnesta. KoŠíc. NikoTIltl sa však ~echcelo vážne 
bojovať a tiež i oficíálna vláda bola proti ozbrojenému odporu. 
Tým viacej bojovalo Ba však !etákmi, ktoré boly rozhadzované 
v reči maďarskeL literárnej slovenskej a východDslovenskej 
proti Čechom. Medzi robotníkmi a sedliakmi prevádzala úžasnú 
letákovú kampaň maďarská sociálne demokratická strana. L'ud 
sa mámil, klamal a vábil novým mad'arským menšinovýlll záko
nom., pozemkovou reformou, rešpektíve rbzdelením pády 
medzi sedliakmi. Robotníkom sťúbila sa 8mihodinová prac~vn~ 
doba, všeobecné tajné hlasovacie právo a k tomn ešt", všetko 
možné. Tieto bezhlavé sruby vyvolávaly len zmatok. Prevli
dala všeobecná letargia. Maďarom nikto nevedl, každý videi, že 

. nebezpečenstvo a katastrófa sÍl predo dvermi a že za týchto 
okolností sa všetko sl'ubuje a nič sa neberie vážne. Už v tom 
čase pripravovaly dve košické Slovenky sestry Dzi.akovie' slo
venskú národnú zástavu. Balo to chudobné dielo, sošité z 3. častí, 
každá farba z iného plátna, avšak predsa len táto jednoduchá 
zástava bola vyvesená na košický župný dom po obsadení mesta 
a visela tam dosť dlho. Jedného večera sedeli srne s maminkou 
doma sami, otec bol v Prešove. Zaklopal kdosi na dvere a obja
vili sa dvaja muži. Mysleli srne, že sú to detektivi, alebo iní 
dobrodruhovia. Jeden z nich sa ihneď predstavil: ,Som nadpo
ručík Baluška, kurýr pražského Národného Shromaždenia. Pri
niesol som letáky z poverenia Národnej Rady.< Po náležitom 
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legitimovaní prevzal som informacie 
som vysvetlenie o situá.cii mesta. 
cestovali. 

o osadení Košíc a pod~1 
Obidvaja ihneď nato od-

Nastal ďalši čas éakania, a.ž Vi3.110čné čísla košických ma
ďarských časopis ov priníesly zprávu, že demarkačná čiara hola 
stanovená južne od KošÍc, pri Hídašnémeti a že obsadeníe mesta 
Košíc každý deň možno očakávaf. O Vianociach sme už nosiii 
slovenské kokardy. Potom šlo všetko rýchle. Rokov:l1lie '!kdlo 
sa, v tom smere, aby Košice boly obsadené až na Nový rok, kecl 
však maďarské vojsko pri odchode z,ačalo rabovar, -a kracL'tlúť, 

obsadenie mesta bolo prevedené skoršÍe, dňa 29. dec. c.d.poL o 
4. hod. Niektorí zo Slovákov čakalí sme' československé oddiely 
n.a Hlavnej ulicÍ, kde sme ich srdečne uvítali, hlavne ružomber
skú gardu slovenskej slobody. ktorú vicdli Janko Hrušovský" 
,lán Michalko. Jadro Čechov tvoriJí vojaci 30. pešieho pluku 
z Vysokého Mýta, v čele s podplukovníkom Beranom. Nzmožno 
popísať nával citov, ked pred hasárňami na Hlavnej ulici za
vznely československé hymny. 

Maďarí boH ako omámení. V čele československých oddie
lov šiel šéf košickej taj1lJej polick Kepeš, ktorý všetko presne 
pozorovol. Ešie toho samého d.ňa večer boly obsadené všetky 
k.asárne r v meste bola rozostavená československá stráž a na 
miesto oča.kávaného všeobecného ra,bovania, ktoré hrozilo SCl 

strany zbofševízovaných madarských tlúp, zavládla nad mestom 
tichá spokojná 110C pod ochranou našej armády. 

Na.sledujúceho dňa bola založená Národná Rada slovenská 
pod predsedníctvom d ... Sekáča. V Re.de zasedali dr. Vladímír 
Mutňanský, dr. J. Šimeček, Dura a íní. Neskoršíe po príchode ta
lianskych legionárov pr.evzal vedenic Rady Julius Kustra. V 
Rade boli ďalej činní Baluška a šéfredaktor 'Slovenského vý
chodu' Ed. Borek. Ja som bol v Radc ze.písovatefom, ináč bol 
som ešte stále zamestnaný ako k.atecheta až do 1. marca 1919, 
kedy som vstúpil do československej armády alko pobý kurát 
a prevzal sam redígovanie )'Slovensl~ého Vvchodu« spolu s Bor
kom, s pani Hanou Gregorovou a s Vincom Návarom. 

Pre toto zamestnanie nebol som prítomný pri prebero.d 
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úradov mestských, župný"C'h tl štátp-ych, Je mi však známy od
por lYlaďarov, ktorí zaháiilí sa-hotáz, ničíli stroje na pošte a na 
nádr.aží a vypovedali všeobecný štrajk. Do mesia valily sa štva
nice z Maďarska. Iredznta pr,scovaia v úžasnej nliere. Rózne 
maďarské spolky a ligy na ochranu integrity Uhorska dráždily 
obyvatelstvo. Neustále sa objavovaly novšíe a novšÍe dáta o 
príchode Madarov do Košíc a takto sa terorizm'ala i oná časf 
obyvatel'stva, ktorá bola ochotná smíeriť sa s osudom. Dňa 1. 
januára (na Nový 1'Ok) vyhnal ma kanonik Konrády z košickej 
kathedrály ako vlastizradcu, a dalo mi to dosť práce, aby som 
znemožnil jeho okamžité zatknutie. Chce! som sa vyhnúť dráž
deniu obyvat.erstva í za cenu mójho osobného pohanenia. Od 
1. m.arca bol som redaktorom a prežil ,om všetky slasti redigo
vania novín 80 sadzačmÍ, ktorí nevedeIi nič po slovensky, bez 
riadnej zpravodajskej služby, pri sabotáži na všetkých stranách. 
Keď sa sloveMká vláda stahovala zo Žiliny do Bratislavy, bol 
som vyslaný ako delegát mesta KošÍC. 

Myslím, d.ňa 12. januára zavítal do Košíc min. dr. Šrobár, 
ktorého som uvítal menom Slovenskej Národnej Rady. Vo fe
bruári konal sa slávnostný tábor Iudu na Hlavnej ulici v Koši
dach, vtedy ešte jedEým z rečníkov bol dr. Jehlička, ktorý sa 
oduševňoval za republiku československú. 

Pozornost zasluhuje vystupovanie kňa:wv. Pokusím sa o 
obiasnení" vystupovan;a biskupa Fischera. Mal som ho osobne 
vermí rád, jednak on skutočne bol vysokoučený a vážny človek, 
na druhej strane pred vo'nou vykonal mnohé dobré veci pre 
slovenskú menšinu. Físcher dostal sa. do Košíc ako kO'l.djutor 
s!ovákožrúta Bubiča. Už pred príchodom do Košic znal boje 
mojho otca s Bubíčom a pri prVOll1 stretnutí s ním sdelil, ž'e je 
o vř.etkem dobre informova.nÝl učí sa po slovensky a postupne 
spraví nápravu. Skuiočl1e Fischer urobil tu veci, ktoré budily 
údiv. V slovenských obciach na maď"rské tlvítanie odpovedal 
k Úžasu úradov po slovensky. NR púti ostentatívne opustil ma
ďarské kázaníe (v Malej Víeske) a šíel rnedzí Slovákovo KBď 
v ístej kňažskej spoločnosti bola dehata o mojom otcovi v prí-
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tonmosti biskupa a kňazi nadávali na pansláva, tu biskup našiel 
smelosti a prehlásil: ,Ale pero má dobré". 

Práve preto bol Fischer jediný (z katolickych biskupov) 
ponechaný na svojom lnieste. Avšak skoro ukázalo sa z!dama
nie. Takmer z nepochopiterných dóvodov obrátil sa Fischer 
práve tak, a:ko Lodgnlann a z ochráncu. slovenskej menšiny stal 
sa nepriat-efom samostatnosti RčS. V čase prevratu sám so. mi 
ponúkol, že mi dá Irancúzske hodiny a pri týchto príležitostiach 
zpozoroval som veTkú nenávisf oproti Čechom. Fischer nemal 
d6veru ani va či českým katolíkom, i tl sú vraj nasíakli husitiz
~om.a pokrokárstvom. Nepáčil sa mu ani Korctáč a/3rimck. Vel
ký vliv mali na Fischera taHanski dostojníci, ktod boli uňho hosť
mi a ktorÍ otvorene hlásili, že situácia je len priechodná a že de~ 
finitívne rozhodne o hranicích ruíerová konferencÍa. Košice 
sotva pripadnú Čechom. Toto stále som počul i od larára Tosta 
a od iných košických kňazov, ktorí potom tieto slová talian
skych dóstojníkov rozširovali VD v1crcjnosti. Fischer vide1, že 
boj proti husitizmu bude fažký, lebo Hus bol ináč svatého ži
vota a husitizmus má v českých dejÍilách hlboký a tiež i národný 
význam. Preto by bol ochotný podniknúf všetko na o~hr2.nu 
slovenského katolicizmu proti Čechom a najlepší prostriedok 
videI v spojení s maďarským katolicizmom. V tom spočívala 
jeho koncepcia maďarského kresíans·kého socialismu a auto
nomizmu, s ktorým dostal sa do vleku maďarskej ideologie. 
Mám za tOj že Fischer už vtedy bol chorý, aspoň ináč ncviem 
si predstaviť ,a vysvetliť takéto lna-tenie pojmov a nejasnosť v 
myslení ináč vermi byshozrakého Fischera. ak nie chorobnou 
n-ervózou. Mám dOSl príčin k tomu1 ,aby som vočí Fischerovi 
zachoval plnú objektivitu a preto móžem prehlásíf, že i,,,ho zá
sluhy o slovenský katolicizmus a o slovenskú národnú vec pred 
vojnou boly dosť zmičné k tomu, ,aby jebo poprevratové vystu
povaníe nebolo príkre odsudzované Ono pochádzalo iste z te
lesnej choroby a následkom toho z duševnej nervozity. 

Ďalšou kapitolou sú cudzie vojskit. Najprv prišli Taliani, 
pod vedením generálov Rossiho a Zincon:ela. lch vystupovanie 
nechcem podrobne kritizovaL Oni boli doma len v 1113.ďarskej 
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spoločnosti, ani raz nevysfúpíli dórazne na ochranu českoslo
venských záujmov. Na začíatk.u bofševíckej ofenzivy bolí 'ly
menení FrancúzmÍ generálom Hennoqueom a Pichonom. .Je 
faktom, že počul som zo štábu, že pri odovzdaní veHtefstva Ta
líani newdeli, kde sú jednotlivé československé oddielv v ])0-

hmo;ičí. Má~ pred sebou ešte i dnes obraz odchádzajúc~ho ge
nerala Rosslho, ako sedel na košickom nádraží na svojích za
vazadlách sám, opustený, níkto si ho nevšimnu!. Až ~enerál 
Hennocque dal na javo otvorene košickým Maďarom, že vojnu 
prehrali definitivne a že osud Košic je zpečatený navždy. Frall
cúzi previed1i reorganizáciu zdemoralizovanej armády. Bolo to 
na čase, lebo v Maďarsku objavovaly sa mraky b~rševizmu, 
~torý potreboval k svojmu udržaniu zahraničných a vojenských 
uspechov, ako každá diktatúra. DOBpelo sa k vyprázdneniu me
sta Košíc, pri čom ja som sa dostal s redakciotl >Slovenského 
Východu\1' do Žiliny, otec však do vazenia bol'ševík<Jv maďar~ 
ských. Zo Žiliny odcestovai som na fwnt u Spišskej Nov'ej Vsi 
a taTIl mal som príležitosť pozorovať pričÍny našich neúspechov, 
k~oré pozostávaly zo všeobecnej demoralizácie povojnovej, da
lel z nedostatku výzbroja, hlavne delostreleckého. 

Rokovalo sa u~ i o tom, že '·Slovenský Východ' začne vy
chádzať dočasne v ZiHne, keď vojna bola skončená a my srne sa 
vrátili do KošÍc. Bolševická vojna mala ten dobrý účinok, že 
uk:izala slabosť Maďarska voči Dohodov)'m mocnostiam, .naši 
Maďari dostali k ochutnaniu trochu borševÍzmu, aby znovu za
túžili po československom poriadku a bezpečnosti. To všetko 
bolo možné pozorovať pri navrate do KošÍc. Nálada obyvater
stva maďarského sa znač ne z1nel1ilR a bolo videí, že uvítanie 
našej armády bolo opravdu srdečné a úprimné 1 ,a to i 80 str.any 
Maďarov. 

Je pravda, že lna(i'atská iredenta pracova1a í po odstráneni 
bofševizmu v Máďarsku, a to ešte intenzivnej.šie s menom 
Horthyho. Avšak v M"ďarsku nastala hrúzovláda bieleho te
roru a to lákalo iba maďarské pravičiacke živly na Slovensku. 
Odcudzilí sa pomaly Židia, robotníci a pokrokový, liberilny 
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maďarský živel, ktoré vrstvy mUSla byf úplne získané pro 
československú republiku. 

Po bol'ševíckej vojne pracoval som i nadalej v redal,cii 
'Slovenského Východu<až do "Hija 1920, kecl' som bol ]Orelo
žený do Prahy. Medzitým bol som vymenovaný začtena výboru 
mesta Košic. 

Po spoločenskej stránke v januári 1919 bola založená v Ko
šiciach Československá Beseda. Skoro súčasne vzníkol i Poli
tický klub. Boly to prvé československé spolky v Košiciach. 
Roku 1919 bol založený Československý Špodový Klub Košice 
a v apríli osamostatnil sa turistický odbor Besedy, ktorý sa pd
pojil k Tatranskému Spolku Turistickému a pozdejšie spolu 
s TST pripopíl sa ku Klubu Československých Turistov. Pri za
ložení všetkých t.ýchto spolkov bol som činný a v každom 
spolku mal som funkciu vo výbore. 

Dejiny priniesly vonkajší obrat.Vnútorný prevrat musíme 
previesť my samí. Tento prevrat má spočívat v úplnol1' dušev
nom a ídeovom odmaďarčenL V odvyknutí sa maďarského le
nošstva, velikášs"lva, pýchy a prázcinoty. Naop~k musíme sa 
stať až do hlbín duše demokratickými, pracovitými, vážnymi a 
svedomitými v konaní poviuností každý na, svojom mieste, kam 
ho osud postavL Len touto ceslou si udržíme slobodu a samo
statnosť a v tom musí byť jednotný a ,vorny každý Čech a 
Slovák. 

Poznámka. Keď som sa zmieni! tak podro bne o 
otcovi, musím poukázať i na činnosť a zásluhy moiej matky 
o slovenčinu v Košiciach. Ona bola práve tak uvedomelá Slo
venka, ako mbj otec Slovák. Matka bojovala o právo sloven
činy v tovární, kde He'Ž zapovedaly slovenskú reč a spev pri 
práci. Ona ostentatívne užívala slovenčiny vŠ'adt pred úradmi, 
ačkoTvek hovorí aj po maďarsky. A ona často dodá,ala smC'\o
sti a odv:ahy i otcovi. Konečne - ona vychova1a í mAa, a za to 
som je~ najvďačnejší. 
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Prvá návšteva ministra dr. Srobára v Košiciach. 
11. januára 1919. 

Druhé obsadenie Košic (po bo/ševíckom vpáde). 
5. júla 1919. 



5. júla 1919 po bolšrwickom vpáde odovzdáva m€sfská rada krúče mesta Košie 
našej armáde. (Starosta dr. Blanár. Krúče drží dr. Kormendy Ékes. Gen. Hennoeque.) 

Po odovzdaní kfúčov mesta Košíc naše; armáde 5. jú[a 1919. 
Na obrázku: starosta dr. Blanár. dr. Kormendy. radea Varga, L. Kossuth, Tost B 

Generál Pellé v Košicžach. 
(V júli 1919.) 



Prvá náušfeua min. dr. Šrobára u Košiciach po bolšeuíckej inuázii. 
(Minisier dr. Srobár, vlád. komisár dr. Juraj Slávik, vlád. referenti inž. Janšák 
. a major Varsik). 

Očakávanie pTvej núvšfevy min. dr. Šrobára po bolševíckej invázii v Košiciach. 
Zástupca župana J. Bulla, polic. kapitán Kohout, župan dr. Sekáč, 

redaktor E. Borek a starosta"dr. Mutňanský. 

Jozef Jakubec, hlav. pošt. riaditer v. v.: 

Zo začžatkov pOŠty na Slovensku. 

Ako najvyšší úrad začalo svoju činnost riaditefstvo pošt 
a telegrafov pod vedením poštového radcu Knotka a komisára 
dra Grunzla v Žiline dňa 24. decemhra r. 1918 spoločnou večerou 
v nádraž, reštaul'ácíi; tejto_ večere zúčastnil sa za vládu mín. dr. 
Šrohár so syojím úradníctvom, ďalej níekofko d6stojníkov a 
všelci poštoví zamestnanci. 

Riadítefstvo pošt a telegrafov pre Slovensko umie,stené 
bolo v remeselníckom dome a pozostáv;alo z niekofkých pride
lených úradníkov a úradníc. Poneváč pom6cky topografické 
boly vš'etky maďarské, musely sa tíeto zadovažovat vlastnou 
pilnostou a dotazmí. V Žiline bol sriadený prvý preclnostenský 
úrad vlakových pošt a spoločným úsilím podarilo sa vypravíť 
už 28. decembra 1918 prvé vlakové pošty zo Ží!iny k Bratislave 
a do Košic. Košická vlaková pošta došla toho dňa až do Košíc, 
ále29. decembTa 1918 iha do Sp: N. Vsi, až opai 30. decembra 
došla až do KoŠíc. Personál bol ubytovaný v hoteli Europa za 
vojenský ubytovací paušál. Tlačivá používaly sa maďarské, po
dobne aj iné potrebyako vrecia a razítka; Dňom 20. januára 
r. 1919 prenesené bolo pre,dnostenstvo vlakových pošt Žilina:~ 
"Košice na poštový úrad Košice 2 a Heto vlakové pošty boly vy
bavené razítkom »Kassa-Zsolna 181 a. 182< zo zásoh úmdu Ko
šice 2 . 

. Ako vo vlakových . poštách, tak aj v úradoch nastával3. 
úmorná práca, najma na východe. L'ud bol vačšinou privyknutý 
na maďarské názvy miestne i názvyúradov. I svoje vlastné mená 
komolíl maďarsky. Jeden ZD zamestnancov, súc upozornený,že 
sa nemá podpisovat János, ale Ján, povzdychol si: »Hej, preko
tilo sa to.' 

Neznalost maďarských názvov nepostrádala často komiky; 
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tak úradník hTadal s neúmornou usílovnosťou obec 'helyben', 
a.ž sa konečne -vysvetlilo, že to znamená »v mieste - loco«. Do
tazmi sa ešte najvíac docielilo, ale íba u fudí starších, ti mladí 
už nepoznali názvov slovenských. Bolo to pre náš personál sku
točným dobrodením, keď vlaková pošta bola predfžená z l(Ošic 
cez Žílinu, lebo sa mohli venovat na tratí z Bohmnína do Zíliny 

hfadaniu mien vo slovníkoch. 
Vozňovambulančných bol nedostatok a ešte k tomu zle 

vybavených, vyradených z dopravy. Dobré vozne odvlieklí Ma
ďari do Peští a Míškovca. Okná vozňov boly rozbité, kúrenie 
vobec nefungovalo, svietilo sa sviečkamí alebo olejom. 

A predsa aký radostný pocit vyvolávala každá príchádza
júca pošta. Priviezla nám všetkým odkazy našich drahých; a ten 
jasot, ked' po sriadení rýchlíkových vlakových pošt boly u nás 
novíny z Prahy už druhého dňa! To rudía skutočne plalmli od 

radosti. 
Treba uvážil, že vlaková pošta Bohumín--Žílina bola vtedy 

jedinou spojkou Slovenska so zemami historickýmí !' že všetka 
pošta (aj balíková) bola ňou dopravova11á. 

Napriek tomu, že nebolo dopravných prostriecLl{o'l, boly 
vlakové pošty sriaďov:ané ďalej dra toho, kde železničná správa 
vlaky vypravovala. úradnící chodili do územia cel kom nezná
meho, bez všetkých pomocok. Bolí instruovaní prednostom 
úradu Košice 2 na záJklade mad,arských máp, kde treba poštu 
vybavíť. Na základe zápiskov (prehradov) pracovali potom 
druhí. Týmto sposobom zavádzané boly ďalšie vlakové pošty 
na Orlov, Bardiov, Slovenské Nové Mesto, do Medzilaboríec, 
z Popradu do Podolinca, z Margecan do Gelnice; ďalej po obsa
dení Míškovca dve' vlakové pošty cez Turňu-Edelény a cez 
Hídasnémeti do Miškovca, kOllečne aj odbočky z Hidasnémetí 
do Szerencsa a z T rebíšova do V mnova. Všetky tíeto ambulan
cíe vypravené boly vždy s prvým vlakom, vyslaným správou 
železničnou. Fungovaly správne a obecenstvo nešetrilo pochva
lou za našu pohotovost v éiobách, keď sme ešte zariaďovali náš 
štát bez všetkých proslriedkov, takmer z ničoho. 
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Pri tombúlo treba prekonávať ťažlkosti po zahájení vše
obecnej stávky rázu politicko-demonštratívneho personálom 
bývalej vlády madarskej dňom 13. februára 1919. Úrady naše 
dívaly sa na íúto slávku, v deíinách štátneho úradníctva ojedi
nelú, s lstou shovievavosfou, vediac f že ide o agítácíu niekoT
kých popredných úradníkov najma poštových; po desiatich 
dňoch bol udelený všeobecný pardon stávkujúcim, z ktorých sa 
opH všetci vrátili do našich služieb. Ale štváčom to nedalo a po 
48 hodinách vypukla znova stávka, ktorá sa skončila odchodom 
mnohých stávkujúcich do Maďarska, kde biedne žívorili. Druhí 

boli pe=ionovaní. 
Stávka nám sposobila mnoho hmotných škod. Z personálu, 

čítajúceho na 400 hláv prí poštovom a teIe'grafnom úrade Koš;ce 
2 (nádražíe) zostalo 18 síl českých a jedna bývalá síla maď.arská, 
ktorá sa stávky nezúčastnila. Zo sriadencov nezostal ani jedíný. 
Všetok materiál, určený k doručeníu, hromadil Ba na stohy ·a bol 
vydávaný na legitímáciu žiaclaterom. Príjímanie zásíelok bolo 
udržované nádzove, niekorko našich zamestn:an.cov, ktad tu zo
stali, vykonávalo službu vo dne v nocí nepretržite ,a to hlavne 
službu telegrafnú II u vlakových pošt. U týchto jeden úradnik. 
striedave zastával sriadenca, formoval závell'Y, príjímal ích a 
vydával v staniciach aj s balíkmí. Tí"ž v úracle vykonávali 
prácu za sriadencov úradnici, čistenÍe úradov obstarávaly sleč
ny, úraďntčky od telegrafu. Nebolo však ponós; Každý sa obe
toval rád. V úrade sa spalo a aj stravovalo, ako vobec bolo 
možné. V meste bolo neísto, najma v noci, strefbu bolo počuť 

denne. 
Tíeto mimoriadne pomery trvaly až, do apríla, kedy koneč

ne došiel nový personál, takže behom apríla 1919 bol maďarský 
personál, ktorý odišíd, opaí nahradený a opaí boly obnovené 
všetky odbory služby poštovej í telegmfnej aj, so· službou pre 

úrad šekový v Prahe. 
Chaos, sposobený kolkovaním peňazí začiatkom marca 

r. 1919 bol tu značný, lebo sa ob:,avilo vefmí mnoho falošný ,h 
kolkov. Zistovanie ích vyžiadalo si vefmi mnoho práce. 

Neistota ohraničenía štátu pre,javovala sa u Maďarov cel-
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kom naivne. Dávali nám 14 dňové, potom mesačné lehoty k opu
steniu KoŠíc. Niečo kritickejšia situácia nastala po strhnutí hon
védskeho pomníku čs. vojskom (pluk trenčianský a vysokomýt
skyJ 15. marca 1919. Roztrpčeníe Maďarov bolo vtedy ozaj 
vefké. Nedošlo však k vážnejším udalostiam. Maďari boli už 
trocha schladení prevratom Bélu Kúna v Maďarsku, zvlášť po 
zprávach o lúpení a prer,asledovani »bielych' v Maďarsku. To 
bolo najlepšie pozorovať pri eValkuácii Košic po 2. júnu 1919. 
Ačkol'vek nás,' Čechov, nenávideli, javila sa u ních predsa .a.kásí 
depresia a nie privefká radosf pred nastávajúcim režimom. 

Svojou demonštračnou stávkou a vpádom bofševíckym okrem 
materiálnych značných škod si Maďari ublížili vlastne aj eticky. 
Do 13. ~ebruára 1919, dokiar boli maďarskí úradníci v plnom 
počte v službe, úradovalo sa vlastne maďarsky. Len styk s pred
nostom úradu a riaditefstvom upravený boi po našom. Po od
chode maďarských úradníkov zavedená bola via facti úradná 
reč československá, lebo zbylý a novo prišlý personál inej reči 
neovládal. Obecenstvo doehádzajúce si pre pošlu, hovorílo zo 
za.čiatku výlučne maďarsky. Ked sme im však nerozumeli, vy
tasil sa každý 80 svojou slovenčinou, omlúvajúc saj že: »hutorí 
len po košicky'. Keď sa potom všetko bladko vybavovalo 'po 
košicky', navykli si lla slovenčinu a od tých čias išlo všetko 
hladko. Možno smelo tvrdiť, že Čes; vlas tne poslovenčili Košice, 
lebo Maďari, akonáhle len trocha vycítili, že niekto vie po ma

ďarsky, ináčej neprehovoríli. 
Bofševíckym vpádom naučili sa Maďari mať opiU poriad

nosť a smyscf pre pojem vlastnietva. Bofševíci ich značne hmot
ne poškodili. Za biele, bezcenné papiere nakupovali hromady 
tovaru aj vecí nepotrebných. Negramotný vojak kupoval písacie 
potrebya holobradý mládenec detsků bielizeň. Za niekofko dní 
po našom odchode z Košic bolo mesto pusté - obchody za
vreté, iste známka nedovery Košičanov k vlastným krajanom -
Maďarom. Dohrí Maďari sa mi ponosov • .!i, ač poznali, že som 
Čech. Snáď boli aspoň niektorí radi, že smc sa vrátili. Proleta
Ii:'>t si nabral bez práce, čoho potreboval, bohatí sa ukryli, ob

chodníci boli vydrancovaní. 
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Boly to pre Košice horúce dni. 
Treha ešte prehovorif o službe telegrafnej. Táto bol a za

hájená v tom rozsahu, ako za vlá<i'f maJarskej. K vybudovaníu 
ta~.ej ',l:žby telegrafnej, ktorá by vyhovovala našim potrebám, 
~ríkrocdo sa až po borševíckom vpáde po našom návrate za 
Ziliny v júli 1919. Poneváč bol úrad vyrabovaný, bolo treba 
opatri: všetko od najmellŠieho šrúbku, čo dalo mnoho práce. 
Pokracovalo sa ale tak, že už v novembri 1919 bolo možné za
hájiť telegrafné spojenie s Rumunskom a síce s Bukar"štom a 
~radea Mare na prístroji Hughesovom. Košice sprostriedkovaly 
vsetku telegrafnů korešpondenciu cdého sveba do Rumunska 
a z Rumn:'ska. Priamy s~yk Prahy s Rumunskom nebol možný 
pre dezolatny stav vederua a nedostatok prístrojov translačných 
alebo dupleksných, k tomu cieru potrebných. Preto holi často 
posielaní kurýrl s plnými vrecami telegramov na hranice rumun
ské do Kiralyházy, kde tiež preberali telegramy z Rumunska, 
leho nebolo trehárs niekoTko dní spojenia s Rumunskom, ačkof
vek bolo vedenie až na hranicu bezvadné. Naše ponosy nemaly 
konca a telegrafisti boli už umoreni neúnavnou a lopotnou 
prácou. 

Spojenia s Prahou, Přerovom, žilinou a Bratislavou posky
tovaly nám dostatočné zabezpeČoenie na západ, spojenie s Kra
kovom a Lvovom do Porska. . :0 obnovení telefonu ubudlo práce telegrafu a nastaly po
~oJne pomery, ktoré umožňovaly ďalší vývin telegrafu, ktorý je 
Jednou z hlavných nezbytností pre prípad vojny, ako zkús'enosť 
naučila. 

Účastníci práce na východnom Slovensku možu kfudne a 
s uspokojenim pozera! na to, čo sa vykonalo v prvých mesia
co ch po prevrate, kedy bolo pripravené všetko pre teraj,šie, 
pomaly už cefkom normálne pomery. Toto vedomie hlaží a dáva 
zadosťučinenie za všetky príkoria a nepríí'emnosti. 
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J. G. Š.: 

Východ v minulostí. 

Radi sa dívajú na naše východné Slovensko ako na kraj, 
ktorý v minulosti len tvrdo spal. Vyvoláva sa často dojem,to" tu 
bolo mrtvo a tícho. Doiem nie dosť správny a ani nie dosi' zdravý. 
Tak zúfale, zle a beznádejne tu nebolo, aby sa muselo hovoriť o 
absolútnom národnom úpadku. Nebolo pravda domácích vyni
kajúcich politických pracovníkov východoslovenských, ako kh 
malo západné a stre,dné Slov,ettlsko, ale boli tu niekorkí, ktod sa 
drobnej prácí národnej nevyhýbali a slovenské národné pove.
domie posilov,ali. Pamiitniky, odhalené Nosálovi-Nezabudovl, 
Záborskému, Dobrianskemu, Duchnovičovi budil vždy ukazovat 
na ohniská, pri ktorých plam národného a slovanského smý

šrania .a cítenia nevyhasínal. 
Aj predvečer prevratu zastihuje u nás usilovných pracovní

kov národných. V Šariši za istý čas Joz5ef Gregor Tajovský, v 
Košiciach Straka, v Zemplíne Mitrovčák a Milutín Križko vvko
nali dra svojích síl všetko, čo za daných okolností bolo možné. 
Významným pre predprevratovú minulost východoslove~kú 
ZDstáva účínkovanie terajšieho ministra školstva dr. Mrlana 
Rodžu, ktorý osobnými návštcvami a svojím ,Slovenským 
Týždenníkom« konal tu velké národné poslanie, ktoré zanechá
valo trvalé stopy a bolo solídnym základom, o ktorý saprevrat 
a účinkovanie československej správy mohly optiee. Nie bez
významným po stránke národnej bolo vysfahovalectvo. Výcho
doslováci v Amerike mali svojho krajana, Šarišana A. S. Ambro
seho, popredného činitefa v národných spolkoch a novinára, 

, ktorý má nemalú zásluhu za to, že z Ameriky vracali sa domov 
uvedomelí Slováci, skromní, ale neústupní a nie bezvýznamní 
apoštolovia národnej myšlienky. Ti boli potom piliermi výcho

doslovenskej slovenskosti. 
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Je pravda, že nebolo na vých. Slovensku, zvlášť v blízkosti 
miest, programového národného povedomia prebytok, no spo
menu té okolnosti popierajú paušálne tvrdeniaa agonii a letar
gii. SituácÍa nebola prirodzene nijako ružová a národná práca 
tu konaná nemala rázu verkého revolučného pohybu, robila sa 
len tajne a v úzkom okruhu, ale bola a svoje dobré výsledky 
mala. To tým skoršie, že náš východ slovenským je a slovenským 
teda aj bol Hojím dedinským, rofmckym rndom. Svoju sloven
skosť dokázal tiež známymi giraltovskými vorbami. 

Že medzi tvmto prostým, slovensky národne a politicky 
systematicky nevychovaným Tudorn boli takí, ktorí aspoň nieto 
vedeli a cítili z myšlienky slovenskej, dosvedčuje na pr. známy 
(dn'es už zomrelý) legionár Boris Vuchterle, ktorý ako staro
družiník v marci r. 1915 prípravilešte s niekorkými u nášho 
Zborova odchod celého 28. peš. pluku pražského do ruského 
zajatia. Vuchterle píše: 'Vzali jsme si kus chleba a několik 
kousků cukru a vypravili jsme se o jedné hodině z vesnice Ko
nečného po silnicí ke Zborovu (Karpatskému) do vesnice Re
getova Vrchního. Tu navštívili jsme v prvm chatě starého Slo
váka a ptali se ho na cestičky, jež vedou do vesmce Stebník" 
Ruty, i na jín.é podrobnosti. Tento as 90 letý starec podrobně 
nám vykládal všechno a podivil se' nám, že mluvíme česky. 
Objal nás, když jsme řekli, že bojujeme proto, abychom osvobo
dili Slovensko od Maďarů a spojili je potom s Čechami v nezá
vislé, svobodné královstvL Dal nám na cestu požehnání, přál, 
a,by Bůh nám dopomohl osvoboditi slovenské děti z maďarských 
škol'. ' 

A druhým d6kazom m6ž,e byť, že kecl' sadosta!a do Zemplína 
zpráva o príchodu nášbo vojska do Košíc, pobrali sa lI'l.ítrovčák, 
Žalohín a Činčár -- dne's všetci mrtví - ešte s druhými, unikli 
maďarským vojenským strážam a rozdelení na dve čiastky, pu
tujúc po r6znych cestách, sišli sa v Košickej Novej Vsi, zkadíar 
jeden z nich odišiel ústi! situácíu v Ko'iciach. Po jeho dobrej 
zpráve vypravili sa k podplukovmkovi Beranovi a generálovi 
Schoblovi a požiadali ich, aby ihned obsadili Zemplín, čak,ajúci 
netrpezlive na príchocl našich vojsk. 
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Nesmíeme byť dnes neskronmými a nesluielne podceňovať! 
Spomenuté dva prípady hovoria o rudoch prostých, od sveta, 
jeho ruchu a myšlienkových prodov vefmi vzdíalených, o ru
doch, ktorí boli iha členmí maffíe dobrých slovenských sřdc. Aj 
v Šariší bolí t.kíto! A hoc sedel v Prešove Dvorcsak, ktorý 
dusil každú iskíerku čistejšej slovenskosti, predsa vyšli na sa
tliach volať naše vojsko. SornohradskýĎuračko vie o tom roz

právať. 
Kto poznal predválečné pomery na Slovensku, kto sa vie 

zbavit povrchného a paušálneho bagatelizovania, musí sa podi
víť, že východné Slovensko, drvené nielen maďarizáciou, ale aj 
dvorcsakizmOll1, nemajúce žiadneho svojho domáceho verejného 
politického a národného pracovníka (okrem nezabúdajúceho dr. 
M. HodžuJ, zostak. svojím prostým rudom tak slovenským, akým· 
sme ho pri prevrate nam. 

Svedčí to o dobrom korení a výdatnom národnom pod
klade, na ktorom sa dobre budovalo desať rokov, na ktorom sa 
bude ešte lepšie stavať v druhom de,saťročí. 

Neváham vyslovif presvedčenie, že náš východ bude jed
ným _ v širokom slova smysle - z najslovenskejších krajov. 

Anton Prídavok 1 

Maďarizácia východu. 
(Príspevok k štúdíu národmpstnej otázky na východnom Slovensku.) 

L 

Stolice Orava, Tekov, Hont, ,Štiavnica, Liptov, Nitra Pre
šporok, Prešporok mesto, Trenčín, Turiec, Zvolen, SpíŠ';' Šariš 
podr~ úradnéh? sčítania rudu v roku 1900 vykazovaly 69.0% 
Slovakov, Madarov len 18.8%. Abauj-Torna, Košice mesto; Už
horod a Zemplín podTa tej istej štatistiky obývalo 26.6% Slo
vákov, V celku v Uhorsku mIm 1900 bývalo 2:,019,941 Slovákov, 
čo v procentoch činí 10.5%, 

Podra starších štatistik na území dnešného Slovenska mož
no uviesť tento prehfad: 

Z tisíc obyvatefov prihlásilo materinskú reč 

roku 1880 1890 1900 1910 

slovenskú 630'6 619'9 608'9 576'0 
madarskú 232'9 248'2 272'3 307'3 
rusínsku 33'4 32'3 30'0 32'7 
nemeckú 94'3 88'2 86'8 77·5 
ínú 8'8 10'4 12'0 17'5 
židovskú 

1921 

681'1 
2148 

29'0 
47'3 
3'9 

23'9 

Židov maďarská vláda obyčajne rátala medzi Maďarov, 
mohli by sme uv;esf so pár dát o ieh rozmnožovaní sa v níe
ktorých mestách: 

roku 

v Košiciach 
v Bardiove 
v Prešove 
v Gelnici 
v XX. župe 
na Slovensku 

1825 

5 
148 
74 

1869 

2178 
1011 
1010 

13 

1910 1921 

6723 8792 
2000 2206 
2673 3477 

212 218 
47779 

135783 
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--------~------~ 

Berúc do ohradu stav obyvateTstva v obvode XX. župy po
dIa sčítaní a rudu z roku 1921, dostaneme túto tabufku: 

Slovákov 
Rusínov 
Nemcov 
Maďarov 

Židov (národ..'1osť) 

iných 
cudzincov 

spolu 

356292 
7561)5 
18301 
99298 
31099 
4736 

14338 
599579 

Po načrtaní vyssle uvedených prehl'adov mažeme; poho
vorH podrobne;šie o živote na východnom Slovensku. Budeme 
si všímat hlavne údajov od roku 1867, to jest od uhorského du
alizmu, kecly sa začala maďarizácia šíriť ako nebezpečná cho
roha. Je pravda, rok na to vydal peštiansky parlament na pod
net znamenitého madarského štátnika Františka Deáka národ
nostný zákon, ktorý v neurčitých rysoch zabezpečoval Nema
ďarom dost vetkú slobodu. No nedodržiaval ho nikto, hlavne 
po ráznej politike Tiszu, Apponyihoa iných nebral sa naň va
bec ohrad a v Uhorsku udomácnela mienka, že Uhorsko posta
vené je pred dve alternativy: alebo pomaďarčí všetky národno
sti a tak sa udrží, alebo im dá slobodu a zahubla ho. Poslednú 
možnost pripúštame, lebo všetky v Uhorsku bývajúce národy 
vo všetkých časoch boly plodnejšie, ako rasa čisto maďarská. 

Profesor R Vii. Seton Watson porovnal stav predprevrato
vého Slovenska s poprevratovým a po návšteve r. 1923 v kni
he, ,The new Slovakia' vyšlej i v slovenskom preklade Fedora 
Ruppeldta, napísal: »Slovensk" dnešnéhodňa vo všetkých zá
kladných veciach už sa tak liši od Slovens!m z roku .1910, ako 
hocí od Slovenska stredovekého.< Nepovažujeme to za licho
tenie, bo vskutku pa! úrodných rokov národa značne prispelo 
k položeniu základov nového života. Prevrat dal Slovákom 

možnosť uplatniť sao 
V d<e'Siatom roku yyspelost' naš,a je vačšia ,a možno nám 

pokojnejšíe, nepredpojate spraviť bilanciu a tak - sine ira et 
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studio _ hodnotit i národnostnú otázku. Budeme sa venovať 
len východnému Slovensku, lepšíe rečeno bývaIej župe ko
šickej, tento kraj bezprostrednejšie prežíval všetky fáze boja o 
bytíe či nebytie národnosti - vtedy,pred prevratom - sloven
skel. rusinskej, židovskej a nemeckej. 

Za úspechy mad1arizácíe vÍniť treba v prvom rade samot
ných Nemaďarov. Uhorská šfachta hájila svoje výsady zabez
pečené jej zlatou buIlou Andreja II. z roku 1222 a hocí z vačšej 
číastky bola povodu nemaďarského, začiatkom devatnásleho 
storočÍa dala sa ovlivniť maďarskou menšinou snažiacou sa 
uviesť do verejného života na miesto latiny jazyk maďarský. 
Madari dnes radi sa odvolávajú na porsko-madarské styky, 
boly to styky slovenskej šfachty s Poliakmi, fígurui~cimi vtedy 
pod menom Vengrov~ Tak vzniklo í príslovie: Pol'ak Venger dva 
bratrankL Samotní slovenského povodu Maďari podávali Pešti 
návrhy plánovitej maaarizácíe. lstý Pavel Kubica do smrtí si 
nevedel odpustiť, že jeho materínská reč nebola maďarská a 
žiadal, aby sa král'ovské knieŽJatá v me.ďarskej reči vychovávali 
a aby občan Uhorska bol prinútený rečove i ideove sa poma

ďarčiť. 

Roku 1850 tvorili Slováci v 

" 
" 

1900 
1910 

" " 
" " 

Uhrách 

" 
" 

13.2% 
10.5% 
9.4% 

obyvatefstva, 

" 
" 

čomu dr. Alexander Bankáló v knihe »A szlávok" na str. 117 
takto dáva výraz radosti: "Počet našich Slovákov v pomere 
k Maďarom stále sa zmenšuje'. Na strane 124 pokračuje: »Slo
váci, ak rečove ,aj TIie

j 
ale citom Madarmi boli v minulosti, Ma

ďarmi sÍl teraz a Maďarmi ostanú ... L'ud nikdy sa nestaval 
proti mad~arstvu«. 

Aby sme vyvrátili Dra. Bonkálóva, uvedieme všeohc'cne, že 
fud slovenský, pakial' jeho slabé sily stačily, všemožne sa hránil 
proti hegemonii a supremácii Maďarov. Dokazom toho v nov
ších časoch je Hurbanovské povst.anie, štúrova akcia, utvorenie 
Matice Slovenskej, memorandum biskupa Moysesa, odboj proti 
maďarízicíi a hlavne táto skromná štatistika: 
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Od roku 1898 do augusta 1909 slovenské politické procesy 

hovoría o týchto faktoch: 
89 procesov I 
500 odsúdených os6b, 
82 rokov, 
10 mesiacov, 
9 dní a 
98.381 korún peňažítej pokuty. 
Z toho v Košiciach a v Prešove: 
4 procesy, 
7 odsúdených, 
37 dní a 
200 korún pokuty. 
Maďarizácía tiež nešla len tak Tahko a jedrrJako v Košicíach 

úradná štatistíka uvádza tento stav. Z tisíc o byvateTov bolo: 

Roku 1880 1890 1900 1910 1921 
Slovákov 409,1 336.3 230.5 148.1 623.2 
Madarov 397.0 499.3 648.2 754.3 221.2 

Šfachta za maaarizačné služby bola odmeňovaná novšími 
prívilegiami, v neskorších rokoch, ak sa chovala oproti snahám 
vlády Tahostajne, bolo jej hrozené odňatím práv. Okrem šfachty 

maJarizov,ali : 

Li slovenskí renegáti, 
2.) pomaďarčení Česi príš!í na Slovensko za Bacha, 
3.) vládni úradnící a 
4.) samotný Uhorský štát. 
Maďarízácia ,'iedla sa plánovíte a pridržíavala sa tohoto 

premysleného postupu: 
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a) otupil národné povedomie, 
b) dať haju maďarský charakter: 

L pomaďarčovaním priezvísk, 
2. pomad~arčovanfm miest, 

c) stvoril jednotné maďarské školstvo, 
d) panovať nad rudom pomocou žandárstva a Židov " 
e) obmedzif volebné právo a vóhec práva občianske. 

Zvláštnou kapitolou je zÚ1nyselné hospodárske zanedbáva
nie slovenského kraja v ohTade zemedelskom, umelé padporova
nie priemyslu na Slovensku, ako svedčí o tom, že patina fabríc
kých robotníkov celého Uhorska pripadala na závody na Slo
vensku sa nachodiace. Na 617 obyvateTov pripadal na Slovensku 
jeden podnik s vyše 20 robotníkmí. Fabriky na Slovensku ma
ď.arizovaly. Zvláštnu pozornost nebudeme im venovaf, lebo na 
východnom Slovensku maďarská vláda pracovala inou meto
dou. Na území Šaríša bolo len 11 veTpodnikov s 594 robotníkml. 
(Dr. Stodola: štatistíka Slovenska.) 

Tvorite1ía jednotného Uhorského Hátu zvláštnym a šikov
ným spósobom vedeli nanútiť občanom presvedčenie, že každý 
na území Uhorska bývajúci občan-inteligent je Maďarom. Te.kto 
slúžili maďarstvu grófi, haróni, vedátori, spisovatelia, básníci, 
politikovia, hpdobnici, maliari, herci, kňazi atd._ 

Košický biskup Bubics nútil kňazov, aby maďarsky kázali 
a modlili sa, slovenčinu vylučoval z kostola a zo škól a vo svojej 
rezidencíi zbil a dal súdiť stolára Jána Straku, že sa odvážil 
žiadat do košického dómu slovenské bohoslužby pre slovenských 
veriacich. Spišský biskup Pavel Szmrecsányi pokarhal učitefa, 
že ho pri birmovke v čisto slovenskej obci slovenské dieta po
zdravilo slovensky. Po ňom Pán'y Sándor maďarčil ešte tuhšie, 
suspendoval farára Hlinku (1906) a prenasledoval Slovákovo 
Zapríčinil černovské prelievanie krve. Gemerský - rožňavský 
biskup Ivánkovícs apeloval na kňazov, aby Tud ~"ďarízovali, 
lebo len Maďar móže žíť v Uhorsku. 

Evanjelická cirkev! majúc autonomně sria,deníe, fahšíe 
mohla vzdorov·ať maďarizácii, za to i tu zasiahlo sa a zaťalo do 
živého. KráT František Jozef r. 1894 potvrdil syndikálny zákon, 
ktorý dištrikty zmenil tak, že opanované boly maďarstvom. 
Prof. Masznyik na bratislavskej teologii sfúbi! stvoril' ,;maďar
skú národnú leologiu". V r. 1914 rankovskí obyvatelia - piati
hnaní holí pred .úd a súdení, že nechceli prijaf maáarčinu za 
bohoslužebnú reč. 

Akousi poloúradnou ci~kvou maď. bola cirkev reformátska. 
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Vláda prispasobila si ju snahám maďarizačným a podporovala 

jej rozširovaníe. 
Kňazi, učitelia a notári dostávali peňažité "podpory' - od-

meny za maaarizovanie. Pešf znemravňovala cirkev, znemrav- , 

ňov.ala kňazov 1 
V Uhorsku maďarizoval okrem niekoTko tisíc vzdorovitých 

blúznivcov každý a pod rúškom maďarizácíe páchaly sa tic naj
smutnejšie veci. Otázka národností v uhorsku, teda i otázka 

Slovákov bola už otázkou Tudskosti. 
Aby cudzí povod nevynikal tak okate, ministerstvo kultu 

podporovalo pomaďarčovanie priezvísk a tak sa skrylo meno 
Licb za Munkácsiho, Závodský za Szécsyho, Rosenthal za Rozsa
volgyiho, Viskidenský za Vizváryho, Petrovič za Petc.tiho atď. 
atd. Nariaďované bolo i drobnému úradnktvu, aby svoje mená 

maďarizovalo. 
Otupovanie národného povedomia dialo sa plbnovile. Za 

tým účerom podporovaný bol alkoholizmus, krčmári, prevazne 
Židia, postavili Ba do služieb vlády a nieleu, že ohlupovali rud, 
ale ho i ochudo bňovali, skupujúc za lacný gro" o hyčajne n"- li
citáciach jeho majetky. školstvu vládanevenovala dosť pozorno
sti školy stavala baržej len k voli úspešnej maďarizácii. Ma
ďa'rská škola postavila sa všade, kde sa maďarsky chcela vYUčo
vaf aspoň patina žiakov (práve stačilo: deti obecných sriad~n~ 
cov, horára, notára, učiteTa, krčmára atď.] a začiatkom dvadsm
teho storočia ani na to sa nebral zretef, mažeme konšlatovat, 
že na území východného Slovenska nebolo pred prevratom ani 
jednej školy s naukoslednou rečou slovenskou. V ,kolských 
knižniciach nebolo ani slychu po slovenských knihách. Sloven
skému rol'níctvtl nedala sa možnosť zdokollarOvať sa hospo~ 
dársky a do roTníckych škól prijím,,:ni boli žiaci národnosti ne-

slovenskei. . _ 
Pri vorbách v Giraltovciach, kloré maly súdnu dohru, uka-

zalo sa ako pracuje vláda. Slovenský kandidát Pivko v okrese, 
kde m~ 2027 voličov prevážne slovenských zaručovalo víťaz
stvo nad maďa.rským Dessewfim, bol jednoducho zatknutý a 
držaný v žalári až do skončenia volieb. Po voIbách ho prepustili 
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s tým, že za 10 rokov sa nesmÍe pohybovat n.a území \Šariša. 
Podobného zákazu sa dostalo i Scotovi Viatorovi, ktorému pre
šovský išpán takto, ako nebezpečnému buričovi chcel zabránit 
preštudovanie podstaty giraltovských volíeb. »Veszedelmes 
idegen lázitó« - bol "tedy R. W. Seton Watson a podobue lá
zitó bol každý, klů Ba odvážil povedat otvorenejšie slovo. 

Zčiastky neudržatefné politické utlačov,anie, zlý hospodár
sky život (nailepšia póda východného Slovenska bola v rukách 
zemanov, hlavne v Šariší a v Zemplíne] nútil slovell1ského sedlia
ika opustit vlasf a vandrovať do cudziny, za chlebom. Po príkla
de porskom, východoslovenskí vysťahovalci pohýňali sa do 
Ameriky. Niet presnej štatistiky, no takt, prevážna časE ame
rických slovenských emigrantov pochádza z výchoclného Slo
vens-ka. 

Ideové pomaďarčenie Východoslovenského rudu sverené 
bolo Dvortsákovi a jeho spolupracovníkom v Prešove. Vláda 
vydržiavala š,arÍšským dialektom písané noviny »Našu Zástavu«, 
klorá mala vybudovat medzi bratov činsky múr. Tento časopis 
vychoclil prfbližne v 35 tisíc exemplároch až do prevratu a ha
nobil v,elko slovenské, československé. Svoju činnosf roz
prestrel i na Ameriku, kde sa blahodárne viedla akcia za osvo
bodenie národa pod egidou národných slovenských spolkov. 
Za svetovej vojny utvorila sa v Amerike "Hvizda« a jej členovia 
:'ihvÍzdoší« čelili nášmu zahraníčnému odboju, no s ne1lspe'chom. 

II. 

Ťažko zkúšaný Východ, maďarizáciou lJJajtuhšie prell1asle
dovaný náš kraj pri prevrate spamataI sa nad neočakávaníe 
skoro. Len sa povedalo o sloho.dea neprajnici Slováka v ani za 
cenu najhúževnatejšej propagácie a vábenia do Uhorska ne
mohli dostaf nás nazad do svojich osidiel. Národne príliš neuve
domelí dedinčania chodili vítať československé vojsko, ba 
usporiadali viac manifestačných shromaždení (na pr. v Obišoy
ciach, v Sofnohrade., v Ňarš,anoch, v Širokom a inde) a privolá
vali na slávu republike Československej. 
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Tento politicky nevyspelý fud potreboval vzorné vedenie 
a nedostalo sa mu ho. Miesto serÍózneL úžitočnej práce zavádzali 
ho agitátori, sfubova!i mu hory-dály a tak vadly nádeje, vytvá
rané pri rodení sa novej vlasti. Život ukázal, že mladý štát ne
stačí uskutočniť šmahom všetky reformy, že nemožno vyliečif 
razom všetky bolesti a nebolo človeka, ktarý by bol vzal na 
seba odium tRkejta povinnosti. Kazily sa i pomery. Mnohé ja
lové heslá spůsobily veTa škody. Možno len preto, že privčas 
boly hodené medzi fud. 

V úradoch robota rástla. Nebolo dosť a dosť spofahlivých 
úradnikov. Za takýchto okolností vznikla myšlienka u niekof
kých horlivých národovcov: stvorH spolok nepolitický, všená
rodoý, pozitívny, ktorý by urovnal nedor~zumen~a. a spory, .a 
ktorý by budil i národné povedomie v kra)och na)VlaC maďaf1-
zovaných. Pričinením sa nebohého Ignáca Gessayho a Pa~la 
Blahu, bývalého župana dra M. lVL BeUu a iných pánav zalo~lla 
sa v októbri 1920 v Bratislave Slovenská Liga na Slovensku, 
ktorá si vyznačila za cier: dokončiť, dobudovať dielo Slovenskej 
Ligy v A~erike. Známo je, že táto organizácia jak hmotne, tak 
morálne znamenite bola na pomoci československému zahra

ničnému odboju. 
Keďže sídlom or6anizácie bola Bratislava a najlepši na.! 

pracovnici působili n~ západnom Slovensku, Slovenská Liga 
šíri!a sa ponajviac na západoom a južnom Slovensku. Na vý
chodoom Slovenskll prvý sbor utvori! sa v Heretníku, po ňom 
28. marca 1923 v Sobranciach. Po týchto nasledovaly sbo:y 
v Úbreži, v Krompachoch, v Spišských Vlachoch, v Levocl, 
v Strede nad Bodrogom, v KráL Chlumci, v Čope, v Buzinke, 
v Salančíku, v Strop kove, vo VeTkom Šariši a Bardiove. 

Tento postup uvádzame, aby bolo zrejmé, ako rozttatene 
sa šírila myšlienka Slovenskej. Ligy na východnom Slovensku. 
5. júna 1926 založený bol sbor Slovenskej Ligy v Košiciac!,. Od 
toho dňa začína myšlienka organizácie prenikať i do najodlahle,j
ších kútov zanedbávaného východu. 6. novembra 1926 konal sa 
v Košiciach pracovný sjazd Ligy, na ktorom porokovalo sa 
hlavne o potrebách nášho kraja a z tohoto sjazdu vyšla tiež 
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myšlienka, že bude účelné uvazovať o sriadení filiáhlej ústred
nej správy v Košiciach. Košický. 100. sbor túto kompetenciu pre
heral na seha s prípadu na prípad a hlavne va veciach organi
začných podarilo sa mu dopracovcať hodne trvalých úspechov. 
Úspechy tieto vyplývajú zčiastky z toho, že Košice so svojím 
okolím mMu držaf lepší kontakt, než držala Bratislava, tiež, že 
Východ ku Košiciam ochotnejšie gravítova1. 100. sbor Sloven
skej Ligy dal si tiež záležať na tom, aby svoje myšlienky, idey 
propagoval a aby verejnosf oboznámil so všetkým počinaním 
ligovým. 

Mažeme sa pochváliť, podarilo sa nám získať všade dobrú 
reputáciu, lebo nespreneverílí sme sa ideám Slovenskej Ligy. 
Plnili srne a plníme na mnohých miestach úlohy, ktoré v Če

chách zastáva školská Matica a okrem tejto starosti o školy, o 
menšinové školy vždy nepoliticky, be'zzÍštne postavili sme sa 
na stráž tam, kde neprajníci slovenskej slobody chceli siahať na 
náš život l na náš mladý štát. 

Verkú činnos ť vyvinuli sme hla vene pti tuhých nápadoch 
lorda Rothermerea. V každej vačšej obci usporiadané bolo ma.
nifestačné shromaždenie. Z nášho popudu zakladaly sa t. zv. 
Obranné výhory, ktoré zlomily protištátne počinanie iredenty, 
čím sa docielilo jednak viac pokoj a a jednaik posilnenia sloven
činy. Slovenská Liga kompetentná je vyhlásiť, že Rothermereova 
akcía bola nám .na vefký osoh, lebo presvedčíla hašteriaci sa 
zpolitizovaný fud, že to dielo, ktoré v zahraničnom odbojI 
v svorností holo budované, v svornosti -a s porozumenim sa 
musí doma dokončievať. Ani J1ajlákavejšie' heslá by neboly roz
burácaly, spamataly ng rud tak, ako táto zahraničná akcia. 

Získali sme si důveru vídieku. V krátkorn čase rodily sa 
nám nov",e sbory na východoom Slovensku, Dostávali srne 
pozvanía na všetky strany. Volali nás do Michalovicc. do Hu
menného, do Kapušian, do Slo"enského Nového Mesta, do Se
čoviec, do Vranova, do Bídoviec, do Prešova, do Sabinova atď. 
atď. a všade sme počuli odU:sevnené slová, sruby, že v založe
ných sboroch získaváme dobrých spolupracovníkov. Neklamali 
srne sao Bohaté mesačné zprávy dokazujú horlivú dnnosť na-
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šich pioníerov a Íste, dobrá zapr,acovanosf je zábezpekou, ga
ranciou ďalších úspechov. 

školská Matica Slovenskej Ligy, ktorá sa stará o menSl
nové školy, má dnes do sto škol, na ďalších pracuje. Na vý
chodnom Slovensku sú Slovenskou Ligou vydržiavané školy 
hlavne v tých obciach, kde madarizácia zanechala len sloven
ské zbytky, nepatrné zlomky. Tiež staviarne takéto školy, kde 
to miestne pomery vyžiadujú - na pr. Čop, Slovenské Nové 
Mesto atd., aby slovenskí a če'skí úradníci, účinku
júci ne. najexponov1anejších miestach, nemuseli posielať svnje 
deti do takých škál, kde by sa im v slobodnom štáte odnárod
ňovaly, odcu(lzovaly kulttrrou iného národa. 

Po stránke národnej Slovenská Liga na východnom Sloven
sku snažíla sa vynžitkoval všetky vhodné momenty a príleži
to stí a nsporíadala časté oslavy Dúa slobody, narodenÍ11 prezi
denta republiky, osláv 10. výročía Pittsburgskej dohody a teraz 
v dohade s Ústredným jubilárnym výborom pripravuje dostojné 
udenie desiateho výročía republiky tým, že organizuje akcíu, 
aby v každej obci Slovenska bola prednáška na téma: Slováci 
pred prevratom a dnes. K posilneniu národnej hrdosti slúžía i 
jubilejné odznaky rozpredáv.ané po území celého Slovenska. 
Tieto odznaky nesú erb Slovenska. Vyj'adrujú obraz oslobodenia 
a tešiaceho sa Slovenska. Manifestujú, že Slováci samí z vlastnej 
iníciatívy oslavujú - í okrem štátnych osláv význačné naše 
jubileum a takto stávajú sa najpádn.ejšou odpovedou na výroky 
s druhých brehov, že sme v Republike ,len na nátlak vyšších 

kruhov'. 

Kecl teda jubilujeme, kecl oslavujeme desiate výročíe našej 
republiky, s radosfou uzavřera svoje účty i Slovenská Liga, lebo 
vidí bohatú úrodu vlastnej práce. Je to priaznivá, potešitefná 
bilancia. My víeme1 za nás ozvú sa dnes zajtra z namí vydržiava
ných menšinových škol naši žiaci a budú rozosiewať úžítoéné se
meno nasbierané medzi múrami te'j školy, ktoré stavať prinúti!a 
nás politika minulého vladárerJa na SloV'eltl~ku. Zasta"i1i sme 
odtekanie slovenskej krvi na Dolniaky. Zastavili sme valiaci sa 
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prúd ubíjania národného ducha a postavili možnosti jeho zvera
ďovania. 

Naše podujatíe uplatniť heslo: 'Svoj k svojmu« je emi
nentným dokladom toho, že snažíme sa nabádaf Slovákov k bo
hatnutíu, aby v hospodárskom ohrade, prim hrali v slovenskom 
živote. 

Slovenská Liga má dnes 195 sborov, z toho v obvode hý
"alej košickej župe je 41 sborov, čiže 26% všetkých sbor~v 
Slovenskej Ligy na SlovellS!ku. 
,. Činn~sť ,Slovenskej Ligy na východnom Slovensku vyvrcho
IUJ<l polozemm základného kameňa Pomnika slobody na Hra
dovej pri Košiciach. Pomník tento vybudovaný bude v 3--4. ro
koch a hlásať bude sbratrenie všetkých Slovákova Čechov na 
východnom Slovensku, ako svedčí o tom i pamiitná listina, vlo
žená do základného kameňa: 

'My, 100.. sbor Slovenskej Ligy na Slovensku v Košiciach 
v desiatom roku trvania našej Republiky Československej kla~ 
dřeme tento základný kameň Pomník a slobody, aby vyrástol 
z neho nehynúci symbol súčasnej generácie na pamiatku 0810-

bodenia národa slovenského zpod cudzieho područia. 
Prísaháme na rovy za slobodu padlých našich hrdinov, že 

myšlienku túto i v príva!e fažkých budúcich dob uhájime a 
osvojíme si idey tých, ktorí za ňu krvácali. 

Slávnostne sTubujeme v znamení jednoty národa sloven
ského, ktorého nedeliteTnou čiastkou sme i my, východosloven
ský Tud: Pomník tento va všetkých časoch, v ch~ífach radost
ných i smutných hlásať bude sbrairenie všetkých Slovákova 
čechova podTa Kollára: ,Ne z mutného oka, z ruky plné na.děje 
kynou« budeme pracovať na zvefadení a povznesení nášho 
národa. 

Tento pamatný vzkaz kladíeme v pamiiť budúcim dobám na 
dókaz úprimnej lásky k našej otčine a .opis jeho schovávame 
v archíve. Slovenskej Ligy.« 

Pre budúmost chystá Slovenská Liga celý rad vačších pod
nikov, Moré vyrastajú na základoch postavených za osem ro
kov trvajúcej usilovnej práce členov org,aruzácie. 
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Major vet. V. Červinka: 

Počiatky spolkového a spoločenského 
života v Košiciach. 

V Košiciach !lebalo za mad'arskej vlády slovenských spol
kov, nenašli sme teda po obsadení mesta naším v~jskom 29. dec. 
1919 žiadneho spoločenského strediska a boli sme odkázaní len 
na styk v hostincoch a spoločných, do sf primitívne zadadených 
jedálňach. Na počiatku januára založilo niekofko oduševneTlých 
Slovákov, ktorí vedli, že Košice zostanú trvale nám, Slovenský 
politický klub. Mal prop.agačný účeT: uvedomiť slovenské obyva
terstvo o vzniku čsl. štátu a získaf ho pre štátnu myšlienku. 
Klub vtecly nebol spoločenským strediskom. 

Osvetový sbor čsl. strel. pluku 30. podnikol prvé nesmelé 
pokusy o osvetové a literárne besiedky. Prístup mali aj civilní 
hostia, v kasáreňskch miestnostlach sa však spoločenský život 

nemohol rozvinúí. 
Za týchto okolností sa vyskytla túžba po spohoenskom 

stredisku už koncom januára 1919 a založelůe nášho prvého 
spolku 'Československej Besedy, 12. fcbr. 1919 v hotefu Schalk
ház bolo pozdravené ,ako historická udalosf. Balo tiež prev,e
dené so všetkou okázalosfou v prítomnosti veliteIa 6. pešej 
divízie ital. gen. Rossmo, plukovníka Schobla, vtedy zemského 
velitefa pre Slovensko, podplukovníka Berana, nezapomenutef
ného velitefa stre!. pl. 30. a vládnych poradcov L'udevíta a Ka-

rola Medveckých. 
Beseda si vytkla široký program a utvorila k jeho preve-

deniu 14 odborov, z ktorých sa postupne vyvinuly ďalšie samo
statné čsl. spolky košické. PrEldsedom bol zvolený dr. Vladimír 
Mutňanský, starosta mesta Košíc, podpredsedmi Ferdina.'1d Rott, 
riaditef pošt a telegrafov a školdozorca dr. J. Šimeček, jedna
termi J. Kurz, správca poštového úradu 1. a starý pre'dprevra
tový Slovák z Košíc M, Sitár, zapisovatermi voienský porný ku-
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rát a redaktor Anton Straka a J. Mar·eš, pokladníkmi prin1ár 
dr. J. Uram a J. Ramsdorf. Za členov výboru boli zvolení: msg. 
mjr. J. Kepka, kníhkupec Julius Kustra, p. Hummel, MUDr. V. 
Dašek, mjr. Paleček, ndp. Vlad. Štrupl, MUDr. Míkenda, pošt. 
riaditef Jakubec a p. Teplý. Neskoršie bol do výboru koopto
vaný redaktor R. Korčák. 

Odbory boly sverené ďalším činovníkom: 1. (dámsky) Hana 
Gregorová, M. Voglová, 2, (literárny) redruktor Ján Hrušovský, 
3. (hudobný) O. Heme,rka, 4. (pevecký) Horký, 5. (socíálny) re
daktor E. Borek, 6. (politický) pplk. int. Vrbka, 7. (dramatický) 
p~št. riaditef V. Louda, 8. (zábavný) Slavík, 9. (turistický) 
mjr. A. Michál"k, 10. (športový) a 11. (ubytovací) mjr. int. J. 
Fleischhans, 12. (sokolský) Vosmík, 13. (technický) arch. Har
minc· a 14. (školský a osvetový) primár Dr. Frankénsteín. 

Sú teda v prvom výbore vedra Čechov všetci známi pred
prevratoví Slováci, ktorí boli v tom čase v Košiciach. Žiadnemu 
spolku, založenému neskoršie, nepodarilo sa sdružit obe vetve 
národa k plodnej práci v takej miere, ako Čs. Besede. Nálada 
valného shromaždenÍa bola radostná a Dr. Mutňanský označil 
Besedu vo vzletnom presloveako svoju prvú a hlavnú oporu k 
poslovenčeniu KoŠíc. 

Zakladatelia spolku narazili hneď v prvých schódzkach na 
fažkosf, s ktorou bojujeme dosial',t. j. nedostatok spolkových 
mÍestností. Usmesli sa preto požiadať nŮll. nár. obrany o prepo
Žič.aníe prízemku býv. kadetnej školy, pOlleváč konaníe schodzok 
v jedálne Schalkházu bolo nepríležité. V kadetke mala byť otvo
feni predovšetkým čitáreň a knížnica (Masarykova kniliovňa, 
na počesť narodenin pána prezidenta, ktorý mal byť povodne 
zvolený za čestného člena Besedy). Kníhovňa bola na začiatku 
budovaná z kniŽllých darov českých spolkov zo zemi historic
k ých, noviny boly posielané tiež zdarma. Ďalej mal byť haeď po 
zariadení miestností usporÍ.adJaný kurz slovenčiny a češtiny. Spo
lok dával tiet informácie našim obchodníkom a živnostníkom, 
ktorí sa chcelí usadiť v Košiciach. 

Nový spol ok nezostal dlho sám. Súčasne' s prípravami k za
loženiu Besedy robily sa tiež prípravy k založeníu Telocvičnej 
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jednoty "Sokol<, ktorá mala ustavujúce valné shron:aždeni~ už 
23. februára 1919, takže Beseda zru'.ila 25. februara SVOJ 12. 
odbor (sokolský), '"šte kým rozvinul činnost 

V prvom výbore »Sokola< je tiež Dr. Vl. Mutňanský sbrostom 
a Ferd. Rott miestostarestom, náčelníkom R. štrunc, ber. oHc., ná
čelníčkou S. Rožecová, pošt. úl'acL,ička, jednatefom Vl. štl'upl, 
nadpor., pokladníkom Boh. Matoušek, fin. tajomník, zapisova
tefmi OL Rokyta, pošt. úradník a nadpor. J. Bukovský. Neskor
šíe bol do výboru kooptovaný za cvičitel'ský sbor Vojtech Čer
vinka, nadpor. Cvič. sbor bol slož~ný až na náčelníka celý z 
dóstojníkov a podd6stejníkov. 

Jednota mala sice telocvičňu v štát. reál. gymnáziu v Ko
váčskej ul., nemala však rovnako ako Beseda ani úradovne, ani 
spolk. miestnostL Núdza o miesLnosti sa e:šte zvačšila, \eď sa 
začalo jednat o založenie turistického spolku, ktorého kolískou 
bola tiež Beseda, vlastne j'ej deví.aty odbor - turistický. 25. 
februára mal byt utvorený z tohoto odboru spolok, členovia sa 
však nemohli rozhodnúť, či majú utvoriť odbočku Tatranského 
Spolku Turistického (L. Sv. Mikuláš), alebo Klubu čsl. turistov 
(Praha). Beseda zakročilo. prostrednktyom majora Fleischhansa 
u KČT., aby došlo k spjynutiu oboch spolkov. Pretože sa roz
hodnutie v tejto otázke stále odďal'ovalo, založil redaktor A. 
Straka 13. apríla 1919 odbor Tatr. Spolku Turistického pred
bežne len ako vorné sdruženie, ktoré dostalo pevnú struktúru a 
stanovy až po borševíckej ínvázii a bolo už r. 1920 premenené 
na odbor KČsT. 

Po mnohých ťažkostiach podariIo sa v polovici marca spol
kom docíeli! čiastočné vyprázdnenia favého prízemného krídla 
kadetky - bez nábytku a zariadenia. Po telegrafických urgen
ciach ,; ministra V. Klofáča a u gmerál. inšpektora Dr. J. 
Scheinera· prišiel v máji výnos, podpísaný ministrom Klofá
čom. Celý prízemok kadetky bol daný spolkom k 
dispozicii. Kým sme rozhodli o zariadení, prišla borševícka 
ínvázia. Po reokupácii Košíc bola kadetka trvale obsadená voj
skom a tak pre č,l. spolky via facti ztratená (výnos o prideleni 
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nebol zrušený). Tým ztlOskotala prvá .akcia o získanie miestno
nosU pre čsl. spolky. 

Medzi tým sa mala slovenská a česká spoločnosť soznámit 
na fašiangovej záhave Čsl. Besedy v jedálni hotelu Schalkház 8. 
marca 1919 (v dvorane bol kinematograf). Bola to v6bec prvá 
naša zábava v Košiciach, ktorá však sblíženiu viac uškodila ako 
prospela. V malej miestnosti sa tiespjlo na 700 l'udí, poriadatd
stvo dovolilo každý úbor (a to právom, poneváč sme ešte ne
boli zariadení na plesy) a dovolilo prístup každému slušnému 
človekovi. Vtedy však považovali muohí hrubosf za samozrejmý 
pridavok demokracie a príniesli do zábavy manýry z periferie, 
takže úroveň večierku nebola valná. Po zábave potrestal poli
cajný kapitán K ohout Besedu pokutou 100 Kč, poneváč vraj bola 
zábava o zakázanom čase,ačkol'vek sa zákaz týkal len plesov 
maškarných. Preto podal výbor odvolanie a pokutu neplatil. 

K rozvinutiu vačšej činnosti bolo treba peňazí a preto sa 
usniesly oba spolky, odkázané len na členovské príspevky, do
rnáhať sa kinem2tograť. Hcencíe. V Košiciach sa hr,al v lcinách 
len maďarský a viedeňský brak, nápisy boly niekedy len ma
ďarské a tlumočník ich prekladal do nesrozumitefnej sloven
činy, alebo boly dvojjazyčne a slovenský tekst bol nesrozumi
tefný. Na návrh dr. l\'iutňanského bolo koncom marca 1919 
usnesené odkúpif licenciu v Schalkháze od majitefa Horvátha. 
Zvláštna komísia za vedeni a pplk. Vrbku vyjednávala až do 
boľševickeho vpádu bez úspechu. Po ínvázii sa pokračovalo vo 
vyjednávaní až do augusta 1919. Od kúpy sme upustili a žiada!i 
srne majitel'a kina, aby .aspoň upravil dvoranu tak, .aby sme jej 
mohli uživať pre spoločenské podníky. Ten však prenajal v ja
seni kino spoločnosti YMCA. a tým ztroskotala druhá akcia 
získania spolkOVých miestností pre Sokol a Besedu. 

Sokol potreboval náradie ·a preto usporiadal 3. apríla v ná
rodnom divadle symfonický koncert posádkovej hndby za diri
govania kap. kapitána Kuhna. Bol to prvý náš koncert v Koši
ciach, mal značnú umeleckú úroveň (Smetana, Dvořák, Fibich] 
a sústredil všetk'l slovenskú a českú spoločnosť. Bezvadná 01'-
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ganizáci.a a vysoká spoločenská úroveň prvého podniku jednoty 
získala Sokolu sympatie. GEm. inšpektor Dr. J. Scheiner, ktorý 
navštívil 10. apr. po prehliadke košickej posádky telocvičňu, na
šiel v cvičem 112 borcovo V Sokole boli mladí rudía a preto sa 
lla jari sústreďoval spoločenský život aspoň na sokolských vý
letoch, poriadaných koncom apríla a v máji za vedema neúnav
ného propagátora turistiky A. Straku. (Hradová, okolie Ban
kova, Jánošíkova Bašta]. 

Medzitým sme zistili, že týmito prostriedkami neprehudime 
národné vedomie slovenských obyvaterov mesta, preto srn" 
pomýšIali na usporiadanie vačšej národnej manífestácie'. Beseda 
i Sokol uvít.a!y s r.adosfou návrh na usporiadame zájazdu Slo
vákov z Lipl. Sv. Mikuláša a Trč. Sv. Martina do Košk 11. mája 
1919. Sokolstvo vystúpilo prvý raz v slávnostných kro;och. 
Zájazd však ne.splnil svoje poslanie. N epriazmvé počasie sposo
bilo, že sme boli prinútení obmcdzif sa na obed v Schalkháze a 
na zmoklý sprievod bez hudby Košiciami do budovy zem. voj. 
veliterstva, kde generál Sch6bl pohostil celý zájazd čajom. Tým 
viac sme si sruhovali od večierku v jedálni Schalkházu, kde 
sme chceli nadviazaf srdečné styky s bratmi zo západu. Aj táto 
nádej zlyhala. Po zkušenostiach zo zábavy B~sedy mal byť po« 
volemý vstup len na vstupenky, zakúpené v predodpredajn. 
Prístup mal byť povo ~ený každému slušnému človekovi, za kto
rého sa spolkový funkcionár zaručil, teda hodnostárom 'lj 
vojakom. Listkov sa malo predať asi 400. Niektorí ftmkcionári 
ale rozpredali lístky priamo na nároží komukol'vek. Mnoho ludí 
kúpilo lístky z druhej ruky a priviedlo so seb'Ou najhoršie dievčatá 
z ulice. Iní si vynútili prístup postr."nným. vchodom temer násilím. 
O 23. hod. nedala sa už udržať žiadna evidencia. Riizne indívidui 
začaly "bielit" kino, .aby sa mohlo tancovať, takže na komec sme 
museli zavolat k zjednaniu poriadku vojenskú policiu. Poriada
telia, ktorí mali smysef pfe čest, prežívali trpké chvile a han
bili sa za lýchto brigantov, ktorí potriesmli naše dobré meno. 
Zúfalému úsiliu podarilo sa vybavif všetky Heto záležítos ti 
aspoň dost nenápadne, trukže hostia boli ušetrení roznych tráp
nych scén. Po horševíckej invázii bol prístup do zábav Besedy 
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aj Sokola povolený len na legitintácie a len pre hosťov osobne 
členmi uvedených. 

Tešili sme sa, že v <auguste 1919 prevedeme mohútny zájazd 
Čsl. Obce Sokolskej do Košíc a začali sme robif pripravy, bol'
ševícka invázia zmarila ale všetky plány. 

Po reokupácii Košic (5. VIL 1919) začínaly oba spolky 
svoju činnost znovu. Najsámpn sa k životu prihlásil "Sokol,', 
ktorý začal už 10. VIL pravidelne cvičit a usporiadal v Nár. di
v.adle s II. .sokol. práporom I. telocvičuú .akademiu v Košiciach, 
Beseda obnovila činnosf až 2. augusta a usporiadala so slušným 
úspechom jeden koncert a potom letnú zábavu na Bankove, 
z výnosu ktorých uložila 4000 Kč na budúd spolkový dam. 

Tentoraz sa ohrátily naše nadej·e na získaníe Levočského 
domu. V septembri 1919 maly spolky závazný slub reprezentan
tov mesta, že dom prejde z rúk maďarského občianského klubu 
do náimu Besedy a Sokola. Stanovy maďarského klubu maly 
protištátnu tendenciu a spolkové miestnosti slúži1y len nie
korkým jednotlivcom. V októbri hola vyslaná trojčlenová depu
tácia za vedenia Dr. Mutňanského do Bratislavy k ministrovi Dr. 
Šrobárovi a vrátila sa so sfuhom, že županát vybaví prajne našu 
žiadosf. Pripravovali sme sa už na presfahovanie, vliv maďar. 
klubu predsa boI snnejší ake náš. Vyslali sme ešte deputáciu 
všetkých spolkov k županovi dr. Fábrymu, ale koncom d\!
cembra bolo jasné, že sme boj O' spolkový dom prehrali tretí raz. 

V októbri sa začal pri Besede tvorif pevecký odbor, vlastu" 
vznikaly odbory dva, výboru sa však podari1o slúéif oba za ria
dema prof. Svěceného a p. Kubáta. Tento odbor prememl sa 
začiatkom r. 192D na spevokol Foerster, odbor Čs, Besedy, dnes 
samostatný spolok, ktorý vyryl hlbokú brázdu v našom kultúr
Dom živote v Košiciach. 

Beseda sa pokúšala založif odbor pre komornú hudbu, ale 
toto želanie zostalo neuskutočnené. Poriadala teda aspoň kon
certy vynikajúcich umelcov (11. X. Kocián, 17, a 18. II. Ševčí
kovo kvarteto). Od septembra 1919 začal počet čsl. spolkov 
vzrastaf. Slovenský politický klub zahájil znovu činnosf 

za. predsednktva J. Kustru a vet. inšp. A. Hrůzu, Jenže teraz 
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sdružoval českých a slovenských politických pracovníkov bez 
rozdielu strán a mal riešif r6me politické otázky s hradíska vše
národného, Vyvíjal dosť živú a prospešnú čimlOSf. Po vol'bách 
1'. 1920 nastalo však v Košiciach ostré politické rozvrstveni" a 
činnosť klubu pomaly zhasínala, 

Beseda bola tiež kolískou prvého čsl. športového klubu v 
Košiciach, t. j, Čs. S, K. Košice, ktorý bol p6vodne odborom Be
sedy za predS0dnídva Dr, Řezáča, Ešte v októbri 1919 podával 
predseda odbon; pravidelné zprávy výboru Besedy a táto sa 
usilovala ziskať pre odbor hrlsko, Prvých šesť zápasov sohral 
klub "šle ako odbor Besedy, neskorš;e sa osamostatniL 

Hneď po rnvázii ustavily sa v Košiciach osvetové sbory vo
jenských teliesa vojenská YMCA., ktorých činnosf n'2zoslala 
omedzená na vojakov, Boly ostatným spolkom platným spolu
pracovnikom. YMCA, získala a upravila kinematograf v Schalk
háze a mala viae miestnosti v kasárňach v Tordássyho ul. Mr. 
Williams bol aka správca velmi prístupný a jeho zástupca p, 
Novotný bol úprimný Sokol, ktorý si vyžíadal pomoc každého 
osvetového pracovníka Na večierku YMCY 6. XL cvičí! "Sokole 
a sokolským pracovníkom bolo umocŽnené predniesť č,asom preď 
predstavenlm pte.lov k vojakom, Knižnica YMCY bola vtedy v 
Košiciach snáď naibohatšia počtom českých a slovenských knih, 

Poneváč sa nepodarilo v septembri založif miestny osve. 
vý sbor, schádzaly sa výbory ~polkov časom k společným 
schódzkam, aby sa práca netrieštila, Sokol, Beseda a Slov, polit. 
klub usporiadaly tíež za súčinnosti vojska a YMCY prvé o~lavy 
28, októbra v Košiciach, 

Úvodom k týmto oslavám bola vojenská besiedka 25, X, pre 
1200 vojakov, Po preslove generála Destremaux mal slávnostnú 
reč riadHeT Komenského ústavu redaktor Ed, Borek ,0 úlohách 
slovenského vojaka v dobách oslobodenia a v čase terajšome, 
Rečník, dobrý Čechoslovák, neúnavný pracovník, oduševnený 
vierou o pokrvnom príbuzenstve Slovákov a čechov, vložil 
do svojej reči všelok oheň vnúlorného presvedčenia, Prednáške 
bol prítomny starost,a, župan, zástupcovía civib.)TCh úradov a 
spolkov, Bol to slávny deň posádky a oduševnená reč Borková 
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pohnula srdcom a myslou slovenských vojakov, 27, októbra bol 
koncert posádkovej hudby v Nár, divacile, Tam sme prvý raz v 
Košidach počuli náš spev, Mužský sbor Čs, Besedy zaspieval 
})ChOl ál čechov{( nd Prausa. 

28, októbra 1919 bol krásny chladný jasenný deň, AčkoYvek 
sa úsiliu policajného kapitanátu podarilo docieliť vyvesenie prá
porav len na niekol'kých domoch, ačkoTvek chovaníe domoro· 
dého obyvateTstva nebolo práve nadšené, predsa sme prežívali 
nezapomenutefný a slávny deň, Budily nás rany našich del, dapoo 
Tudnia sme vídeli na prvých školských slávnostiach vSchalkhá
ze zástupy našho študenstva z našich šk61 a videlí sme defilée 
nášho ukázneného, vystrojeného a vylešteného vojska, Odpofud
nia boly na starom hdskt, na Rákócziho okružnej naše prvé 
šporlové závody S, K. Košice a YMCY, kopaná S. K. Košice v, p. 
pL 18, a prvé verejné cvE;enie 'Sokola" Košice (muži), Na po
sádkovom cvičišti boly naše prvé voj, koňské závody (pre muž
stvo). Deň zatvárala »Predaná nevesta« v Národn.on~ div.adle. 
Hrali ju ske maďarsky, ale bola predsa naša, Cítili sme sa 
vtedy v Košiciach a,ko doma, Slávnosti boly predchnuté duchom 
naprostého československého bratstva a ani obláčík nezakalii 
spoluprácu príslušníkav oboch vetvi národa, Vtedy boly vydané 
ostatný raz slov,-maď. plakáty k 28. októbru, 

Až po októbrových oslavách nastáva plný rozvoj spolko
vého života, umožnený aj tým, že bolo čs, spolkom povolené od
bývať sch6dzhy na mestskom dome (stará re.dnica) a na župa
náte. Beseda reorganizovala svoj dramatický odbor ze, vedenia 
vrch, rev, Sumka a zač,ala sa domáhať troch večerov, klaré mu· 
,,,Ia maďarská spoločllosf prenechať dra smluvy pre dobročinné 
ciele zdarma. Ďalej podnikla kroky, aby od lwetnej ndele '1920, 
kedy sa končila smluva maďarskej spoločnosti, hrala v ,divadle 
niektorá naša spoločnosť. Koncom novembra začal sa v Besede 
tvoriť šachový odbor, ktorý začal pravidelnú činnosť v januári 
1919 za vedenia p, Krautštengla, Z odboru sa neskoršie vyvinul 
Čs, šachový klub Košice, 

V jasennom období dokončuje tiež odbor Tatranského spol
ku turistického všetky prípravné práce pre jarné obdobie 1920, 
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»Sokol' počína 1. novembra srubom dorastu a žio.ctva pra
vídelnú výchovu mládežef reorganizuje cvičítel'. sbory a poría
da 22. XI. v Národnom divadle vefkú akaderniu, na ktafej cvičí 
prvý raz yšetky složky od žiačok po členstvo. 

Východoslavenské muzeum otvára po výstave českej gra
fiky a pa výstave slav. výšivak a keramiky vefkú výstavu Im
šických výtvarných utnelcav 2. XI. 

10. novembra 1919 je ustavujúce valné shramaždenie Sla
venskej Matice a Živeny na župnom dome. Tým končí vývoj na
šich spolkov pre r. 1919. Nespomínam činnosti spalkav charita
tivnych (Červený Kríž, Čsl. pečlivosf o dieťa) ani odborných (z 
ktoTých vyvinul najviičšiu činnasf odborne-prednáškovú Spalok 
čsl. lekárov). 

Snáď stojí na zaznačepje premi"ra maďarského prekladu 
Kvapilovho dramatu »Oblaka« 1,1. decembra v Nár. divadle a 13. 
decemra sohranie prvej českej hry v Košiciach v Levačskom 
dome jednotou ,Sokol«. 

Približoval sa deň výročia dobytia KošÍc našim vajskom 
29. decembra. Župan dr. Fábry nariadil, že sa tento deň musí 
sláviť ako národný sviatok sviatočným krudom. Odpofudnia 
sahrali slovenskí ochotníci v Nár. divadle prvý raz slavensktí 
hru »Razmajrín' ad Urbánka. Potešitefná bůla značná účasť vl
dieku. Večer bol kůncert vůjenskej hudby Nár. -divadle, na ktů
ram bola prvý raz zahraná Smetanova "Má vlasť«. Prvý rok na
šej čin...TJ.osti v Košiciach neholo možné iste lepšie ukončiť, ako 
týmto cyklam symf. básní. Bal symbolickým vyjadrením pevne-j 
dóvery, že Košice sú trvalau čiastkou našej vl"s!i, kde sme 
navždy zakatvili. 

R. 1920 priniesol ďalší pokrok tým, že sme sa dačkali syste
maticky usporíadanej a pravidel'nej čínnasti osvetavej. 4. januára 
zač-aly pravidefné nedefňajšie prednášky Matice a Živeny. 
»Sakal« začal 23. januára s usporiadaním fudovej školy osveta
vej. Dahodau obůch půriadatefov "pojilv sa predoášky Matice 
so školou »Sokala' v jednu ůsve(ovú školu, klará priniesla 
cyklus dejepisných, Iiterárnych, príradůpisných a zdravot-
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níckych predoášak a jazykavé kurzy slaventíny, češtiny, ruiítíny 

a francúzš!iny. 
V muzeu sa zač'alo v januári sríaďovať bábkavé Alešůvů di

vadielka, na ktoram hrali vů;aci-absalventi voj.lútkarského kurzu 
v Prahe (prvý raz pre slovenských voj"kov 17. IV. Báj o slobode, 
prvý raz pre ddi 19. VL Čertave pilulky). Po ůdchodu voj. 
lútkárav prevzal poriada''1íe hier »Sokal', ktarý poslupne vy
budoval z malého divadielka doešné krásne a veTké bibkavé 

divadla ,Sokala". 
Ďalej boly v muzeu od 14. januára pravidefné debatné ve-

čierky pakrakavých sacialistav, ktaré maly značnú úroveň, ale 

prestaly sa zánikom strar.y. 
2. februára začal svoju činnosť dramatický odbor Besedy 

(Svobada »Půslední muž'), 14. febrtlára je prvý samastatný kan
cert Spevoko!u ,Foerster' na ůslavu 60tych narodenin J. B. 
Foerstera, 18. matca mala svoju prvú akadomiu odbočka Svazu 
čs. paddóstojníkov z povolania (doešná adboč. Svazu čs. rot
majstrov). Vo feb-ruári sa usta;·uje Varná Myšlienka. 

»Sůkal' poríada 21. feb-ruára prvú samastatnú besiedku do
rastu a žiacha a vyvrchafu),e telovýchůvnú činnosf vefkým ve
rejným cvičentm 3. JÚTIa, kde uplatnil básnik Martín Rázus svoju 
ahnivú výmluvllosť prí rozvinutí práporu j-edlloty. 

Vajenské osvetůvé adbory a YMCA. pokr-ačujú v práci 
25. januára večíerkom v Schalkháze, na ktorom má preslov ge
nerál Destremaux a slávnostnú reč starosta Dr. Mutňanský, po· 
riadajú 22. febro.ára vefký cezpofllý beh posádky a prednášku 
prof. A. Pipala a vyvrchofujú svoju čínnosť 1. mája sahraním 
Mahenovha ,Jánašíka' v Národoam divadle. 

Odbar Tatranského Spalku Turistického sa premeňuje na 
jari na adbor Klubu čsl. turistova začína "ýletom ku geyzíru dO' 
Herfán pravidefné vycházdky. 

Slovenský div.delný spalak (odbar Slov. pol. klubu, neskor
šie Živeny) poríada v Schalháze a v Kresf. soc. dome důsť pra
videfn·., divadelné a zábavné vederky. 

Mad'arské divadlo hraje 13. marca premieru Smetanavej 

>Hubičky' v maďarskom vypraveni. 
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Konečne sa dožÍvame J?o odchode maď. div. spol. prvej na~ 
sej divadelnej sezóny (15 predstavení činohry spoločnosti riaď. 
B. Jeřábka) a pripravujeme sa privítať operu Slov. Národného 
Divadla, ktoTá zahájila činnost 2. júla "Predanou nevestou'. 

Začínajú sa prípravy na hospodirsku a priemyselnú výsta
vu, ktorej zahájenie je, sta.novené na 24. septembra 1920. Mi byť 
ukázkou našej hospodárskej vyspelosti a konsolidácie a má 
vyvrcholiť druhé ohdobie činnosti v Košiciach a na slov. vý
chode. 

Spoločenský život sa tiež pomaly dostáva do normálnych 
kofa;í. Plesy 'Sokola' (24. januára) a Besedy (7. februára) boly 
pri všetkej demokratičnosti prvýmí taneč:nýmí zábav.ami na vef
mi slušnej občianskej úrovni a prvými zábavami bez trápnych 
scén. Nimi bol vlastne zahájený slušný spoločenský život v Ko
šiciach. Boly usporiadané v obchodníckom kasinu v Bercsényiho 
ul., poneváč sme €Šte nemalí vlastného íttufku. Starostovi Dr. 
Mutňanskému sa síce podarilo získať v januári 1920 objekt na 
Kasárnickom námestí č. 4., jeho zariadenie vvziadalo ale času 
3 mesiacov. Až 28. marca 1920 bol slávnostne otvorený dnešný 
Čsl. dom. Starosta Dr. Mutňanský týmto činom prejavil neoby
č,ajné pochopenie pre naše snahy a dal nám možnosť vybudávať 
v stredu mesta stredisko, vyhovujúce všetkým požiadavkám 
spolkového života. Sami sebe lnusíme pripísať, že sme sa o 
objekt pripravili. -Čsl. dom mal byť akciovou spoločnosťou, úpi
sov ale bolo málo l poneváč sme všetci nevedeli zadovážiť 

450.000 Kč. Bol teda ponúkaný 'Sokolu" ktorý medzi chudob
ným členstvom sosbieral na 100.000 Kč. P6žíčku na neocenitefný 
objekt nedostal. Tak prešiel dom do majetku "Slovensko-fiImu« 
-a je dnes asi pre svoje p6vodné určenie ztratený. Štvrtá akcia o 
spolkový dom skončila sa teda so zdarom, ale nebola tak využi
tá, ako si zasluhovala. 

Získaním Čsl. domu konči sa prvé vývojové obdobie nášho 
spolkového a spoločel1ského života v Košiciach. Dožili sme sa 
splnenia nášho h!avného požiadavku a videli sme pred sebou 
sl'ubný rozvoj naších plánov. 

Viem, že toto snesenie dát nie je štúdiou. Považuj2m však 
ich registrovanie za potrebné. Mnohé udalo sti nemožno už dnes 
ústiť aní v spolkov}·ch archívoch, ani v periodícl<ej tlači a budú 
snád mať cenu pre ku!túrneho historika. Hlavným dóvodom 
článku je však želanÍe zaznamenať prácu našich prvých spoikov 
__ Besedy a "Soko;a', aby bolo zrejmé, že nie je odóvodnené 
mera! dnes všetkým rovnako, keď druhí budujú na práci prvých 
v priaznÍvejších pomeroch. 

Konečne som chcel ukázať, že prvé doby násho spolkového 
života boly v mnohom smere bohatšie na úspechy. PríčÍlla úspe
chu? Svorná, bratská práca slovenských i českých pracovní
kov v maJom počtu zdatných spolkov, snaha pro'pef v nepria
tefskom prostredí štátnej idei prácou v duchu česKo-slovenské
ho bratstva bez hl'adania prehrád a rozdielov! 

Nech nás najde jubilejný rok opať Da tejlo jedinej ceste, 
ktorá vedie k dalším úspechom! 
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Vojtěch červinka: 

Sokolstvo na východnom Slovensku. 

Sokolstvo, no.jvýznačnejšie vlastenecké hnutie šesťdesia
tych rokov v zemiach historických, bolo aj slovenským. vl.asten
com dobre známe. Snahy o založenie »Sokola" prqavtly sa 
v kraji podtatranskom a na Považí už pred 57 rokm; .0. b.~ly vnaj~ 
živšie práve pred svetovou vojnou. Už r. 1871 vzmko.Ju styr! 
jednoty, z ktorých jedna bola v Turč. Sv. Martine a početná de
putácia z Martina odchádza na sokolské slávnosti do Brna. ~lo
venský Spevokol v Martine použÍva až do r. 1875 sokolskeho 
slávnostného kroja ako kroj~ spolkového. Pre nepriazeň úradov 
zaniká však skoro a na dlhý čas nadšeníe pre myšlienku Tyr~ 
šovu a všetky stopy sokolstva na Slovensku miznú. 

V r. 1896 vzniká v Spojených štátoch Amerických »Telo
cvičná J.ednota Sokol« a vydáva od r. 1904 svoj časopis »Slo
venský Sokol", ktorýje posielaný aj na Slovensko. Slovenskí 
Sokolí z Ameriky cvičili v rokoch 1907 a 1912 na všesokolských 
sletoch v Prahe a usporiadali vždy po slete zájazd na Slovensko, 
kde cvičili v mnohých mestách a vyvolali tak znovu túžbu po 
založení »Sokola'. V Žiline vzniká, t.ajne cvičí a zaniká jednota 
r. 1909, v Martine sa prihlasuje r. 1912 do jednoty 105 borcov, 
v Tisovci cviČÍ jednota pod menom hasičského spolku. v Ru
žomberku a inde usiluje zvlášť mládež o povolenie k založeniu 
'Sokola', maďarská vláda ale zásadne neschvaluje stanovy a 
zmarí každú - aj tajnú - telocvičnú činnost. 

Slováci sa teda nedočkali až do svetovej vojny založenia 
>Sokola' na Slovensku. V býv. Uhrách bola od r. 18% len jedna 
_ česká _ telocvičná jednota »Sokol' v Pešti, ktorá smela za 
členov prijímat len Čechov. Zákaz však nebol zachovávaný a 
v jednote cvičil aj mnobý slovenský inteligent (prvý dr. Milan 
Hadža, temer pred 30 rokOO). 
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Na východnom Slovensku nebol urobený pred štátnym 
prevratom ani pokus o založ-enÍe »Sokola«. Čas od času sem za
blúdilo číslo 'Slovenského Sokola'. to však nebol dost účinný 
prostriedok k prebudeniu túžby po založení jednoty. Dlhá vojna 
priviedla do zabudnutia aj na západnom Slovensku snahy o za
loženie je-dnótr takže sme po prevrate nenadviazovali na žiadnu 
zo starých tradícií. Jednoty boly hneď pri obsacfovaní Slovenska 
zakladané podra vzoru a poclIa stanáv starých jednát v zemiach 
historických. 

Sokolstvo sa šídlo rýchle v každom kraji, akonáhle bol ob
sadený naším vojskom. J.e teda samozrejmé, že prvé jednoty 
boly zakladané najma na Považía v Podtatransku a to už v de
cembri 1918. Koncom januára 1919 bolo na západnom Sloven
sku už viac ako 30 jednát a preto bolo treba, aby slovenské so
kolstvo malo svoje ústredie. Dňa 16. februára 1919 zakladajú 
v Žiline zástupci sloven. jednát >Sokolskú župu Masarykovu, 
pre územie celého Slovenska. Župa mala pri založeni 39 jednát 
v okrsku hratislavskom, povážskom, podtatranskom a baňsko
bystrickom. 

Na východnom Slovensku končily vojenské operácie ne
skoršie. Prirodzený stred kraja - Košice - padly do našich 
ruk 29. dBcembra 1918, civnná správa začala však úradovat až 
nastolením mešfanostu 7. januára 1919. V dásledku stanného 
práva, stálych srážok s civilným obyvatefstvom a pokračujú
cich vojenských operácH nedošlo vš.ak hneď k založeniu jednoty, 
ačkofvek niekol'ko nadšencov cvičilo už od. zač;atku fehruára 
na náradí z býv. kadetnej školy. Telocv. jednota »Sokol" Košice 
bola založená 23. februára 1919 ako prvá na východnom Slo
vensku, prvá telocvičná hodina bola 11. marca 1919. V ýchodné 
Slovensko nebolo teda na ustavujúcom valnom shromaideni 
župy Masarykovej zastúpené. Až v apríli 1919 je jednota Košice 
poverená župou organizovať Východoslovenskýpiaty okrsok 
župy Masarykovej.V apríli 1919 vzniJkla jedn9ta Prešov a Le
voča, v máji Bar.dijov a Spiš. N. Ves a mala byl založená jednota 
Sabinov a Trebišov. Bolševícka invázia zmarila však založenie 
posledných dvoch jednát a ohsadenim KošÍc 4. júna 1919 bola 
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sokolská činnos! na celom vých. Slovensku zastavená. (Okrem 
Košic boly obsadené Prešov, Bardijov, Trebišov, Sabinov a Le
voča bola evakuovaná). Bo!ševícka mvázia zastavila alebo so
slabila činnosť jednót aj na západnom SloveOlSku. Pred inváziou 
bolo na Slovensku 39 jednót pevne založených, 22 j'ednoty sa za
kladaly, okrem dorastu a žiactva holo asi 4000 členova 1500 
členiek, z ktorých pripadalo na náš piaty Východoslovenský 
okrsok 800 členova 120 členiek. 

Do holševíckej invázie bol najčulejší život v jednote košic
kej, v ktorej cvičilo priemerne 11-0 mužov a 25 žien. Jednota, 
bola jediným kultúmym strediskom v meste, usporiadala vefký 
symfonický koncert, prednášky, vychádzky a výlety, odoberala 
205 časopisov a zakladala odbomú i zábavnú knihovňu. V Bar
dijove cvičilo až 60 borcov, v Levoči 21 mužov, 6. žíen, v Pre
šove cvičilo okrem 54 členov i 15 dorastencov, v Sabinove bolo 
prihlásených 5Dcvičencov a 3D cvičeniek. Jednota Košice mala 
už modemé náradie, ostatné je'dnoty =Iy náradie objednané. 
Sokolstvo na východe bolo pred najsTubnejším rozvojom. Slo
venský živel sa hlásil húfne k práci (i rofnícky a robotnícky), 
v radoch členstva bolo nadšeníe a nezlomná chuť k prekonáva
niu prekážok. 

Po Ínvázii sme tu našli ceľkom zm·enené pom'ery. Na cerom 
Slovensku sme sa stretáV'ali s nedóverou a chladom sozjavnými 
nepriatefmi sokolskej myš!ienky, Za takých okolností srne' mu
seli ziskáva! bratov Slovákov usilovnou prácou od muža k mu
žovi. Na západnom Slovensku našly jednoty posil u v sokolských 
praporoch a v I. ,a III. pluku Stráže Slobody. Vojenské operácie 
nehatily tiež tak dlho kh činnost a preto je sokolský život na 
západe už v jú!i a auguste v plnom prúde. Do Košic prichádza 
však naše vojsko až 5, iúla 1919, civil. úrady 8, júla, cvičif sa 
počma 10. júla za účasti 7 členov (pred mváziou 110). Košice 
dosiahnti ešte v jú!i starej úrovne, usporiadajú spolu s II. sokol
ským praporom v Nár. divadle prvú telocvičnú akademiu a 
návšteva v cvičení dosahuje už v auguste počtu 77 mužov a 
lStích žien. Jednota sa stáva opa! stredom čsl. života v meste, 
usporiaďuje 28. októbra na starom húsku na Rákoczyho okruž-
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nej prvé verejné vystúpenie a 22. novembra druhú vefkú telocv. 
alli:ademiu v Nár. divadle; popri členstve cvičí už dorast a 
žiactvo. Okrem činnosti telovýchovnej vyvíjame žiV'Ú činnost 
vzdelávajúcu (24 podniky do konea decembr,a 1919) a spoločell
skú (prvá zábavná besie,dka v Levočskom dome v decembri 
1919). Ostatné jedlloty v našej oblasti začaly sice po mvázii 
cvičif, ale až v auguste a septembri 19-19. ČÍEnosf v týchto jed
notách je nepatrná, poneváč odchodom vojska klesol 'počet čle
nov, dobrí a zapracovaní činnovníci sa vrátili do historických 
zemí, ktod zostali, spolrebovali bez stáleho styku s níektorým 
blízkym ústredím svoj duševný sokolský fond a nepostačili 

udržať jednoty na úrovni. Najvačšim nebezpečenstvom pre malé 
j,ednoty bol však naprostý nedostatok cvičiterov. 

Tieto ťažkosti neprejavily sa po boTševíckej mvázii len 
v našom, piatom okrese župy Masarykovej, al" aj v ostatných 
okresoch. Zkúsení pracovníci poznali doraz, že jedna župa, za
berajúca celé Slovensko, je ohromná a ťažko ovládat"rná. Ďalší 
pokrok sokolstva bol možný len prevedením decentralizácie, 
župa Ma&arykova musela byt rozdelená, ináčej povedlmé okrsky 
musely by! premenené na samostatné župy. 

Právom sme čakali, že sa dajú nové, menši" oblasti fahšie 
ovládnuť, že. bude možné usporiadaf kurzy, vychovaf činovní
kov a cvičitefov a zachránit tak jednoty pred úpadkom. 

12. októbra 1919 bola na shromaždení v Žiline sokolská 
župa Masarykova rozdelená lJJa šest žúp, v ktorých bolo cerkom 
66 jednót s 8000 členmi. Okrem toho sa práve zakladalo 20 
jednót. V 40tich jednotách cvičilo 1540 žien, asi v polovicí jednót 
cvičil dorast a žiactvo. Na tento shromaždení zrodila sa tiež 
na;;a Sokolská župa Východoslovenská, ktorá mala potom svoje, 
ustavujúce valné shromaždeníe v Košiciach. 19. novembra 1919 
a pomenova!a sažupou Jána Kollára. 

Nová župa mala okrem 5tich jednót, vzniklých pred borše
víckou inváziou (Košice, Prešov, Levoča, Bardijov, Sp. N. Ves) 
ešte pa! ďalších jednót založených v septembri (Trebišov), v 
októbri (Rumenné a Michalovce) a v novembri (Sabinov, Užho
rod), člellOV bolo 717 mužov, ,108 žien, 83 dorastencov, 25 do-
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rasteniek a žiactvó. Rozlohou bola najvačšou v čOS, pretože 
zaberala celé východné Slovensko od Spiš. N. V si a celú Pod. 

Rus. 
Až do decembra 1919 patrila k župe tíež Rožňava, ktorá 

však bola pripojená k župe Pohronskej. Pokusy o založenie 
je,dnoty boly urobené tíež v Moldave (10 členov Čechov) a v Ha
niske (7 členov vojakov), ž.upa ale nedala povolenie k založeniu. 

Situácía novej župy bola vermi zlá. Nebolo cvičitefov a 
ferner všetci činovníci boli nováčkovia, neoboznám,ení 86 sokol
skou organizácíou. Koniee roku 1919 bol teda venovený vý
chove činovníkov (kurz v Košiciach v novemhri) a rozšÍrenÍu 

sokolskej tlače. 
Rok 1920 bol v znamení VII. všesokolského sletu v Prahe, 

na ktorý sme malí vyslať veTkú výpravu dobre vycvičeného 
členstva z jednot, ktoré nemalyani cvičite>fov. Zupa teda otvira 
na dvoch míestach - v Košicíach a v Prešove - sedemdňové 
cvičiteTské kurzy po nedefách v januári a vo februári a troj
dňovú vzdelávaciu školu v Košicíach. Tam nadobudlo 56 bra
tov a 18 sestár aspoň základy cvičitefského vzdelania. Do sletu 
vznikly ešte jednoty Berehovo a Mukačevo (apríl) a Krompachy 
(máj), t"kže sme mali na slet vypravených cefkom 13 je<lnot. 
Z týchto však boly len tri jednoty silné a spofahlivé (Košice, 
Prešov, Užhorod) na ostatné nebolo spofahnutia. Bolo treba 
preložiť činnosf župného predsednictva a náčelníctva do je,dnot. 
Preto bol vypracovaný presný rozvrh až do sletu, v každej jed
note boly usporiadané župou nácvičné hodiny, členovské 
schodzky, vzdelávacíe školy, rozraďovacíe závody a verejné 
cvičenia (až na Bardíjov). Naše vereiné cvičenia účas-Eou cví
čiacich, technickou úrovňou a dostojným, ozaj sokolským rá
zom našich nepriatefov priamo ohromily. Táto prenikavá činnosť 
mala za následok zdvojnásobenie' počtu členstva do sletu. 

Okrem toho bolo treba sosbierať medzi členstvom 32.000 Kč 
na výpravu slovenského dorastu z našej župy do Prahy, obsta
rať pre celú župu zásoby potravin temer na týždeň, dopravit 
zásoby do Prahy a sríadif tam kuchyňu. Bol to pre mladú župu 
ohromný výkon - ale podaril sao Vyslalisme na VII. slet 112 
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dorastencov, 17 dorasteniek, 389 členov, 115 žieu a cdkom 8 
závodných družstiev. Tým sme prvý raz umožnili bratom Slo
vákom, a by uvideli našu silu a načerpali doveru v budúcnosf. 

Hueď po slete sme uvítali v Košiciach výpravu amerických 
Slovákov-Sokolov, usporiadali sme s nimi spoločne verejnú 
cvičebnú hodinu v reálnom gymnáziu a použili kh prítomnosti 
k mohútnej manifestádi za československú ,Vzajomnosť v zahra
de Čs. domu. Schválili a obdivovali úprimne nami vykonanú 
prácu. 

Z podnikov jednot v tomto roku zasluhuje zmíenky I. ve
rejné cvičenie tel. jednoty "Sokol« Košice 3. júna 192.0. Bolo 
spojené s rozvinutím praporu jednoty, pri ktorom predniesol 
slávnostnú reč - z najkraj,ších, ktoré som počul o sokolstve 
prehovoríť - básnik Martin Rázus. Vlastné cvičenie, zahájil 
mužným prejavom Bohdan Pavlů. 

Po slete pribudly nové jednoty v Hustu, Tiačeve, Perečíne 
a Vel'. Sevljuši, takže župa mala 17 jednot, z klorých bolo 7 na 
Podk. Rusi. Naprostá roznos! etnografických, politických a 
hospodárskych pomerov znemožňovala župnému predsedníctvu 
rozhodoval o zásadných otázkach týchto jednot, veTká vzdiale
nos! od Košíc 2ťažovala prácu. Usilovali sme sa teda, aby sa 
Pod. Rus od nás odlúčila, čo sa tiež stalo 21. novembra 1920, 
kedy bola založená Sokolská župa Pod. Rusi, so 7 jednotami. 
takže koncom r. 192.0 zostalo v našej župe len 10 jednot v oblasti 
od Spiš. Novej Vsi až po politickú hranicu Pod. Rusi. Napri€lk 
tejto odluke mala naša župa koncom r. 1920 v 1.0 iednotách 946 
mužov, 233 žien, celkom 1179 členovo Najpotešiter~ejším zjavom 
bol však vzrast dorastu (celkom 277) a žiadva (celkom 556). 

Mimo túlo vlastnú sokolskú činnosť vystúpilo Sokolstvo 
našej župy ako celok pri uvítaní pána p~ezidenta Masaryka v 
Košiciach 21. septembra 1920. Prí tejto priležitosti vystúpil 
okrem SOtich bratov v kroji prvý raz jazclný odbor T. j. 'Sokol' 
Košice 12 členovou jaz,dnou četou. Okrem policie a vojska ležalo 
celé usporiadanie na bedrách SokoÍa, ktorý sa svojho úkolu 
zhostil s naprostým zdarom. 
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R. 1921 bol slávnym rokom našej župy i všetkých jednot, 
ako rok L zájazdu ,Čs. Obce Sokolskej do našich oblastí. Do zá
jazdu bola usporiadaná administrativa župy .a presný kataster 
všetkého členstva. K záj,azdu bol vydaný ,Pamatný list", ktorý 
obsahoval vedra iných príspevkov prvé obšímejšie dejiny Košíc, 
sprievodcu Košicami a východným Slovenskom od dra. Joz. 
Poláka a prvé cbšíme dejiny Sokolstva na vých. Sl07ensku z 

pera autora tohoto článku. 

Zájazd bol podnikom na naše pomery ohromným. Peňažný 
obrat bol 1,206.350 Kč 60 hal.; tvrdíme. preto, že žiadna íná kor
porácia nebola vstave usporiadať podobný podnik. Sletový 
výbor s 10 odbormi pripravoval slávnosti už od jasene 1920 a 
strávil po mesiace mnoho dní a nocí v starostiach a úzkostiach, 
či nebude nutné v poslednej chvíli slávnosti odrieknúť. V tábore 
za Hornádom bolo postavené zvláštne sletište pre lOGO cvi
čiacich a 15.000 ,dívákov, ďalej šatne pre 2000 členova členiek, 
takže stavebné investície dosiahly 116.000 Kč. Hudby pohItly 
cez 10.000 Kč, slávnostný list a plakáty 32.000 Kč ateL Stála a 
účinná propaganda získala však pre nás celý haj,' stále dozory 
a nácvičné hodiny v jednotách pripravily členstvo, nezlomná 
vora činovníkov odstráníla prekáž~y a tak sa pod.arílo dielo, 
ktoré pokrylo Sokoistvo slávou a prospelo národu. 

Slávnosti sa započaly 26. júna 1921 župným sletom do
rastu a žiactva za účasti 247 žiakov, 152 žiakýň, 156 dorastell
cov, 80 dorasteniek a 6000 divákovo 

Vlastný zájazd započal 2, júla príchodom župy Brnenskej, 
krále Jiřího, Pemštýnskej, Chelčického a Západornoravskej, 
Po príjazdu bolo uvítanie mestom, župou a legionárrni pred (sta
rým) mestským domom a akademie v nár. dívadle a v Schaik

háze. 

3. júla doporudnia boly župné závody, odpofudnia slávnostný 
sprievod za účasti 752 mužov, 33 žien v slávnostnom kroji, 309 
'uen v cvičebnom úbore, 96 dorastencov a 48 dorastenlek v kro
joch. Na verejnom cvičení cvičilo 768 mužov, 309 žien, vojací, 
dorast a žiactvo. Divákov bolo viac ako 14.000. 

86 

4. júla porozchádzali sa hostia do Bar.díjova, Sabinova, 
Krompachov, Sp;;;' N. Vsi, Humenného ~ Trebišova. 5. júla cvi
čili v Prešove, Michalovciach a v Levoči, 6. júla zaplavili Tatry 
a potom odišli do svojich domovov. 

Zájazd bol prejavom sily a ukáznenosti Sokolstva. Pre
svedčil nepriatefov, že srne v československej republike, obý
vanej národom statným a zdravým, ktorý si nedá vzlať slobodu. 
Podvíhol na vých. Slovensku úctu k nám ako národu a podvíhol 
autoritu štátu, po bofševíckej invázii pokleslú. Najlepšie vy
stihuje význam zájazdu posudok brala Antonína Kreičího, te
rajšieho vzdelávatefa čOS.: 'Když odcházeli muži ze sletiště, 

bylo nám, jako bychom viděli vzkříšení ujařmeného Slovenska 
východního. Na sta mužů a "-en na cvičišti bylo zjevením viry ve 
sbratření lidu a tisíce diváků poprve ve svém životě spatřilo, 
že člověk je stvořen k obrazu božímu, k obrazu nebeské doko
nalosti, jestliže jeden duch, jedna myšlenka, jediná touha po 
dokonalosti ovládne množství'. 

R. 1921 založené boly jednoty Slov. Nové Mesto, Gelnica a 
Medzilaborce, takže počet jedn.ót sa zvačšil na 13. Počet člen
stva obnášal 1206 mužov, 290 žien, 337 dorastencov a doraste
niek, 779 žiakov a žirukýň. V zdeláV1ajúcich po,dnikov bolo 164, 
knih 1962, časopisov sa odoberalo 499. 

R. 1922 bol rokom pokojnej. a vnútomej práce. Žup" pribúdly 
jednoty Lemešany a Sobránce (stav 15 jednot), počet členstva 
sa zvačšil na 1290 mužov, 284 žien, 372 dorastu, 904 žiactva. 
Verejných cvičení bolo len 5 (chceli sme, aby sa jednoty ve
novaly výhradne pravideTnej práci). Mlesto ních však bolo 31 
výletova pochodOVých cvičení. Župa začala vydávat svoj vlastný 
mesač"Jk »Sokolská zástava'. Na jari boly usporiadané okrskové 
cvičitefské kurzy v Prešove, Spiš. Novej Vsi a v Košiciach, 
y júli osemdňová cvičitefská škola v Košiciach. 50 členová vý
prava členstva navštívila slet v Moravskej Ostrave. Delegácia 
dorastu účastnila sa sletu v Lublani. V župe sa začína rozvoj 
Jútikarstva (bábkových dívacliel). Počet vzdelávajúcich podní
kov dosiahol 800, kníh 2844, odheraných časopisov 624. 
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R. 1923 bol v prvom polroku venovaný prípravám k župné- . 
mu sletu v Spíš. Novej Vsi. 24. júna 1923, ktorého sa účastnilo 
cel kom 860 cvíčíacích z členstva, dorastu a žíactva. Doporud
ňaj,ších závodov účastnilo sa 7 družstiev mužov, 10 družstiev 
dorastencov, 3 družstvá dorasteniek a 15 žien, počet to na našu 
malú župu vefký. Slet vyplnil svoje poslanie národné _ budi
terské a štátotvorné s plným zdarom. Najcennejším zjavom bola 
vefká účasť slovenského dorastu a žiactva, umožnená obeta
vou sbíerkou členstva (4400 Kč), aby aj najchudobnejšej mládeži 
bola umožnená účasL T ri verejné cvičenia, 6 akademií a besied 
doplnilo n.ašu propagačnú činnost 

Me.dzísletové závody čOS. v júli v Prahe priniesly nám 
najvačší úspech, prefože družstvo mužov z K ošíc sa prebojovalo 
na II. miesto, družstvo žien z Košíc na VI. miesto v odd. niž,šom, 
takže sme nechali staré a silné jednoty zo zemí historických 
daleko za sebou. 

Táto íntenzívna ČÍn1lOSť mala za následok ďalší vzrast so
kolstva v našej oblastí. V Sečovciach bola z·aložená nová jed
nota a župa mala koncom roku v 16tích iednotách ,1426 mužov, 
314 žíen, 450 dorastu, 934 Žíakov. VzdelávajúcÍch podníkov bolo 
644, knih 3885 svazkov, časopisov sa odoberalo 541. 

R. 1924 venovali sme sa najma prípravám pre valný sja;,d 
čOS. v Prahe 7. a 8. decembra. Vo všetkých jednotách boly 
usporiadané prednášky o pomere Sokolstva k otázkam dneška 
a podob. Vo všetkých troch okrskoch boly usporiadané cviči
tefské kurzy okrskové, v Košiciach župný kurz pre vedúcich 
žiactva. Župných závodov 1. júna účastnilo sa 20 družstíev 
členstva a dorastu a 7 závodníkovo prebor. 21. septembra bol 
usporiadaný prvý raz v Užhorode medzižupný závod v telocviku 
prostom (l'ahká athletik:a) so župou Pod. Rusi, v ktorom zvíťazili 
naši muži, avšak podl'ahli naši dorastencí. Osem verejných cvi
čení, 5 akademií a besied bolo prevedených so zdarom. Pribúdla 
nová jednota - sedemnásta - v Moldave a župa mala koncom 
roku 1412 mužov, 293 ženy, 476 dorastov a 799 žiac!va. Vzde
lávajúcich podnikov bolo 499, knih 4051, odoberaných časopisov 
610. O vzrastu lútkarstva svedčí 59 predstavení. 
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R. 1925 sústredilo sa naše úsili" k prevedeniu župného 
sletu v Košiciach 28. júna v Gajdových kúperoch. Dozormi a 
nácvičnými hodinami docielili smel toho, že na slete cvičilo 

300 mužov z nasel zupy, počet, ktorého dosia!' nedosiahla 
žiadna slovenská župa. Všetkých cvičiacich bolo 727. Prvý raz 
vystúpil jazdný odbor Košice v jazd. reji. Sjazd sa odbýval za 
ustavičného prudkého dáž.ďa, trvajúceho niekorko dní, bol však 
prevedený tak, že prítomný zprávodajca čOS. označil výsledok 
za výtečný. Čsl. obecenstvo dostavilo sa napriek búrke a ne
pohode a sotrvalo cez celé cvičenie, takže slet sa skončil sluš
ným ziskom. N adšenie všetkých, od najmenšej žiačky počínajúc 
neznalo prekážok Táto wkázka sokolskej obetavosti a disciplíny 
nevymízne z pamati i účastníkov, Žiadna druhá organizácia 
nebol a by vstave usporiadať tak vefký podnik za lýchto pod
mienok. Okrem sletu usporiada1i sme tri verejné cvičenia, 12 
akademií a besied, župný závod v telocviku prostom 27. sept. 
(34 závodnicí) a cvičitel'ské kurzy vo všetkých troch okrskoch. 
Korporatívne sme sa účastnili pohrebu brata dra Jána Ru
m.anna. 

Jednota v Sobráncoch bola pripojená k župe Pod. Rusi, 
takže koncom roku bolo v 16tich jednotách 1387 mužov, 330 
žien, 398 dorastu, 782 žiac!va. Pokles bol zapríčinený vlivom 
známeho pastierskeho listu slovenských biskupov proti Sokolu. 
Bolo treba verkej práce, aby bol tento pokles vyrovnaný. Vzde
láva.júcich podníkov bolo 409, počet kníh a časopisov zostal na 
výške minulého roku. 

Prípravy k VIII. všesokolském sletll v Prahe maly za násle
dok značný vzrast členstva a zvýšenie činnosti r. 1926. V jed
notách (Košice, Prešov) tvoria sa prvý raz zvláštne oddiele 
starších bratov, ktoré sú teraz trvalou složkou našich jednot. 
Prípravy sletové vyžiadaly si na našomčlenstve 60.000 Kč (35 
Kč na jedného člena). Župa bola v Prahe zastúpená d6stojne. 
Sletu dorastu sa účastllílo 110 dorastencov a 93 dorastenky (78 
proc. Slovákov), sletu členstva 208 mužov, 86 žien, 20 jezdcov 
a 1 hudba a okrem toho členstvo necvičiace. 2 družstvá v 0<1.1. 
nižšom a jednotlivci v iných odvetviach závodov sa umiesinili 

89 



vefmi česine. Po slete v júli navštívilo našn župu (5 jednot) 
zájazdové družstvo Sokola Pražského. Napriek sletovým prácam 
našli sme dosť času na usporiadanie cvičitefského kurzu III. 
okrsku, 7 verejných cvičení a 7 akademií a besied. V II. medzi
župnom závode so župou Pod. Rusi 26. septembra v Košiciach 
zvíťazilí naší lnuii aj d.orastenci. 

Koncom r. 1926 mali sme v 16 jednotách 1590 mužov, 410 
žien, 484 dorastu, 723 žiadva. V zdelávajúca činnosť vykazuje 
415 podnikov, kníh bolo 4168, časopisov sa odoberalo 720. 

R. 1927 bol venovaný usporiadaniu slávneho druhéllO zá
jazdu čOS. do Košíc za účasti sokol. župy Moravsko-Sliezskej, 
Tešínskej, Stredomoravskej, Prostejovskej a Chelčického. Po 8 
mesiacov robily sa prípravy, schodzky, nácvičné hodiny a pro
pagačné prednášky nielen v našej oblasti, ale ai na Morave. 
Usporiaclanie zájazdu previedol slávnostný výbor s 12 odbormi. 
So sletom bola spojená oslava slávnej bitky u Zborova za účasti 
bratov legionárov a íných spolkov a korporácií pod protekto
rátom mesta a župy XX. Čsl. obecenstvo pomohlo nám pri uby
tovan1 a stravovaní s krajnou obetavosťou a dopomohlo svojou 
účasťou k tomu, že sa zájazd stal mohútnou manifestáciou vý
chodného Slovenska za jednotný a nediel'ný štát. 

29. júna bol prevedený zájazd dorastu moravských žúp, 
slávnostný sprievod a verejné cvičenie v Gajdových kúpefoch 
za účastí 296 žiakov a žiakýň1 675 dorastencov ,a dorasteniek. 
Na verejnom cvičení bolo 6()OO divákovo Z programu bolo naj
lepšie cvičenie doras! encov s tyčami a mohútna skupina ,Zbo
rov'. 30. júna bol usporiadaný zájazd dorastu do Tatier. 

3. júla prišlo moravsko-sliezské sokolstvo dvoma zvláštny
mi vlai<:mi a bolo uvítané na Husitskom námestí županom XX. 
župy dr. Jurajom Slávikom, starostom mesta Košíc dr. Pavlom 
Novákom a zem. voj. veliterom generálom Šnejdárkom. 4. júla 
bol venovaný zkúškam, usporiadan1u večernej akademie v nár. 
divadle a večierku v Schalkháze. 5. júla dopoL bola mohútna 
Zhorovská oslava na Hlavnej ulici, usporiadaná spulu s le'gio
nármi a posádkou. O 13. hod. prešiel mestom slávnostný sprie
vod, v ktorom bolo zaradených 92 legionáro" vojenská hudba, 
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260 vojakov, 2 sokolské hudby, 72 sokolských jazdcov, ženy v 
národných kroj och, 476 žien a 819 mužov v slávnostných kro
Joch s 22 prapormi. Vrcholom verejn"'ho cvičelúa bolo cvičenie 
100 starších členov, 258 vojakov, 560 mužov (prostné), 48 jazd_ 
cov, najlepšie však boly cvičenie, prostné 520 žien. Divákov 
bol o 10.800. - 6. júla bol zájazd čOS. ukonéený výletom 
členstva na Vysoké Tatry. 

Zájazd si \'yžiadal státísícového nákladu a 8 mesačnej 
neúnavnej práce, za ktorú nebol il1ík ničím honorovaný, prinie
sol však posilu "'etkým dobrým Slovákom aČechom. Najvačší 
prospech priniesly slávnosti nám. Účastníci zájazdu 1921 našli 
našu župu v počiatkoch rozvoj a, zájazd 1927 ukázal župu riadne 
organizovanú, počet jednót a členstva zdvojnásohený, bezvaooú 
org,anizácÍn a krajnú obetavosť hr.atstva. 

Okrem zájazdu boly usporiadané 4 verejné cvičenía, kurz 
telocviku prostého a hier v máji, kurz pre vedúcich žíactva v 
októbrí a novembrí a tri okrskové kurzy. Bola prevedená orga
nizácia lyžiarstva v župe, V medzižupnom závode 80 župou 
Pod. Rusi 25. septemhra v Mukačeve zvíťazili naši dorastenci, 
podfahli naši muži. 

Koncom r. 1927 sdružovala župa v 16tich jednotách 1491 
mužov, 437 žien, 488 dorastl!, '118 žiactva. V zdelávajúcich pod
nikov holo 678, knih 3685, odoberaných časopisov 1308. Lútkar
stvu sa veno"ala zvýšená pečlivosf (107 predstavení). 

R. 1928 pribúdla jednota vo Vranove. Na jari bola usporia
daná v Košicíach župná vZldelávajúca škola, v lete verejné cvi
čenie vo vačšine jednót. Záujem sokolstva je prírodzenepripútaný 
najmi k oslavám 10. výročia republiky, ktoré by sa v mnohých 
mí"stach bez nás nedaly ani dostojne usporiadaf. Presný prehrad 
vykonan,,! práce bude možné podať až koncom roku, ale bude 
iste znamenal: nový vzostup. Koncom septembra t. r. mala župa 
1770 mužova 513 žien. 

Tento prehrad o činnosti Sokolstva na vých. Slovensku 
nevyčerpáva ani približne všetku našu prácu. Ukazuje, našu 
činnosť len v hrubých obrysoch, ako výsledok každodennej 
všednej, obetaveí, vyčerpávajúcej a anonymnej práce v našich 
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jednotách, cvičitelských a vzdelávajúcich sboroch. Táto čin
nost nikdy a nikým pre žiadneho člena nehonorovaná zastane 
divákovi _ nesokolovi - utajená; on vidí len jej efekt pri 
vefkom verejnom podniku. Neuváži, že len v našej župe pre,jdc 
ročne v 5000 cvičebných hodinách telocvičňami cez 95.000 cvi
čiacich, nevidí, že naše vzdeláv.ajúce podniky združia za rok na 
26.000 posluchačovI neuvažÍ, že bez fl3..šich verejných cvičení 
by si hockde naše občianstvo neuvedomílo sílu a zdatnosť ná
roda. Divák len cítí, že má pred sebou organizáciu, na ktorú 
sa može národ vždy a za všetkých okolností spoliehal'. Toto 
uznanie je naj]epšou odmenou sokolskej práce. 

1ste však stavia tento prehrad sokolstvo na prvé mÍesto 
medzi našimi národnými a obrannými inštítúcÍami na východe 
vlasti. Stavia nás tam už preto, že od vzniku prvej jednoty na 
vých. Slovensku 23. februára 1919 ukazuje jedinú pevnú Jiniu 
myš!icnkovú, bez koncesií módam do by a bez kompromisov. 
Stavia nás tam preto, že v dobách, kedy iní na východe o bu
dúcnosti štátu len ešte uvažovali, my sme ju už svojou prácou 
prípravovali. Nesporne však nám prvé miesto patrí v tom, že 
sme vždy a bez kolísania pracovali pre jednotný, nedeliteIný 
československý štát a silný mohútny čsL národ. 

Preto je aj náš úkol v budúcnosti jasný. Bolo-li Sokolstvo 
v historických zemiach najsilnejšou oporou národa v boji o sa
mostatnosť, musí z-ostať aj tu buditerom slovensk~ho vedomia a 
učiteľorn dernokratízmu f složiekf ktoré sú nezbytné pre udrža
nie a upevnenie samostatnosti. Len tak dá Sokolstvo sloven
ským bratom to, čo im odoprela minulosť a maďarské pánstvo 
- záruku trvalej slobody. 
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E. Riess: 

Spevokol »F oerster«. 

V druhej polovici r. 19'19 sústredený bol spolkový a kultúr
ny život československý v Košiciach okrem Sokola v Českoslo
venskej Besede. Besedá čítalavtedy na 500 členova mala za 
cier usporiadanie spoločenských večierkov, divadíel, pr"dnášok a 
koncertov, utužovanie vzájomného pome:r;-u te'chov a Slovákov, 
u týchto posobiť v duchu národného sebavedomia a košickej 
verejnosti, zvlášf maď arskej ukázať našu Ikultúrnu vyspelost 
Jedným z najzaujímavejších prostriedkov k dosiahnutíu nazna
čeného dera je iste spev. A tu obetavou oduševnenosťou nie
kofkých pracovník ov, na čele ktorých stál inž. Kunštátsky, 
podarilo sa založiť pevecký odbor ČsL Besedy v Košiciach. Tento 
odbor pristupovaním nových členov potešiteIne ráslol a skoro 
ukázal aj schopnost splniť účel svojho založenia, lelbo v osobe 
prvého svojho sbormajstra prof. reáL gymnázia Ladislava Svě
ceného našiel nielen výtečného odborníka, ale aj v ohrade spo
ločenskom a spolkovom muž-a, ktorý zaručoval už vopred 
úspechy. Na návrh dirigentaaJko vefkého ctitefa žijúceho skla
dateľa J. B. F oerstera, prijal pevecký odbor Čs. Besedy meno 
>J. B. Foerster". Ťažké začiatky finančného rázu prekonali prví 
nadšenci složením záklaruného poplatku 5 Kč a za takto slože
ných 150 Kčs od 30tich členova 20 Kčs od Besedy bol zakú-' 
pený prvý notový materiáL 

Bol teda povodne terajší spevokoi založený "ko mužský 
sbor a mal byť akýmsi príle,žitostným sborom. Prvý raz vystúpiI 
tento pevecký sbor začiatkom decembra 1919 ako spoluúčinku
júci na zahajbvacom večíerku pri otvorem nových miestností 
Besedy v Levočskom dome. Ukázalo sa VŠaJk, že miestnosti Le
vočskébo domu ani Besede nevyhovovaly,ani na peyeeké a 
hudobně zkúšk y nepostačily. 'Neskoršie prevzala telocvičná 
jednota Sokol terajší Československý Dom, kde sa Čs, Beseda 
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preniesla. Ale miestnosti Čs. domu pre spolkový život Besedy 
tíež nepostačily a preto nastal spolkový úpadok Besedy. Pe
vecký odbor Besedy ale neleníl, preniesol sa do miestností. 
mestskej hudobnej školy, cvičil usilovne, majúc v IÍmysle oslávíf 
60 narodzeniny nosHera svojho mena, hudobného skladatefa J. 
B. Foerstra, čo sa stalo na prvom vystúpeci dňa 14. lebruára 
1920. Koncert bol v mestskom divadle za spoluúčinkovania 
s·estry sbormajstra prof. Svěceného pi. Elišky Matysovej, ktorá 
predniesla 4liFoerstrove sólové piesne »Láska« a »Noční violy«. 
Spevokol zaspieval mužské sbory: "Velké širé rodné lány', 
»Polní cestoti«, »Skřívánkoví«, I)Oráč«, »Mé orné půdy«, »Píseň 
j,arní«, »Z osudu rukou«, »Vlaštovička« a »Když jsme se loučili«, 
Pred zahájením koncertu mal dr. Cyril Sychra preďnášku o J. 
B. Foerstrovi. Výťažok z tohoto koncertu 1.080 Kčs bol venova
ný Schottovmu londu (terajší Vlčkov lond) na podporu stredo
školskej mládeže. Tento koncert sp6sobil, že sa k súčinností 
prihlásily i ženy a tak vznikol v peveckom odbore Besedy 
tíež ženský sbor Foerstra. Prvým sbormajstrom bol Ed. Kubát. 
V znikom ženského sboru prikročilo sa k študiu v'erkých skla
dieh pre smiešané sbory a už 24. marca 1920 usporíadaný bol 
v Schalkháze druhý ria,dny koncert F oerstra, na ktorom muž
ský sbor predniesol Bendlov 'Svoji k svému', Pallove 'České 
tance« a Křižkovského ,Utonulá« a >Národné piesne«. Ženský 
sbor: Smetana ,Má hvězda«, 'Přiletěly vlaštovičky' a >Západ 
slunce«. Koncert zakončil smíešaný sbor Foerstrovou "česká 
píseň« .. Koncert bol 25. marca pre voisko a študentstvo bez
platne opakovaný. Značný čistý výf.ažok z tohoto koncertu bol 
použitý k zakúpeníu dalšieho notového materiálu. 

Po tomto koncerte počal >Spevokol Foerster' v niekoťkých 
schéidzkach uvažovat o osamostatnení sao Boly vypracované 
stanovy a v máji r. 1920 utvoríl sa z toho peveckého odboru 
Besedy samostatn)' pevecký spolok »Foerster'. Prvým predse
dom bol inž. Kunštátský, sbormaistrom mužov prof. Ladislav 
Svěcený, sbormajstrom žien Ed.. Kubát, tajomnikom prof. O!ldruš 
a pokladníkom pošt. úro Wolf. Vývoj a čÍnnosf spolku j.a~í sa až 
po dnešný deň takto: 
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1.) Pohyb členstva: 

1920 _ 73 členov, 1921 - 7.5 členov, 1922 - 81 členov, 1923 - 68 
členov, 1924 _ 56 členov, 1925 - 59 členov, 1926 - 61 členov, 1927 -l \~4 
členov, 1928 - 106 členovo 

2.) Spolkový archív (natový) vykazuje. 
1920 _ 78 skladieb, 1921 - 112 skladieb, 1922 - 195 skladieb, 1923 -

124 skladíeb, 1924 - 309 skladieb, 1925 - 351 skladieb, 1926 - 393 skla
dieh, 1927 - 457 skladieb, 1928 - 568 skladíeb. 

3.) Čínnosť spolková; 
1920: 

1921: 

1922: 

14. februára koncert na oslavu 60tych naroclzenin hudob. skladatefa 

J. B. Foerstra. 
24. marca koncert, v ktorům prvý raz vystupuje ženský sbor. 
25. marca ten ístý koncert opakovaný bezplatne pre vojsko a štu-

dentstvo. 
11. júna koncert českej klasickej hudby. 
16. júna ten istý kom.cert opakovaný. 
19. júna koncert v Prešove. 
21. júna, 27. okt6bra, 6. novembra menšie vysiúpenia. 

Z Košíc odchádza sbormajster prof. Svěcený. 
V novembri príchod nového sbormajstra dra C. Sychru. 

18. marca koncert skladieb Kř:žkovského na oslavu jeho 100. naro-

denin. 
25. marca koncert v Levoči. 
7. apríla slávn,ostná omša s kantátou ~Sv. Cyril a Method«. 
28. okt6bra slávnostná omša Doušova »Missa solemnis< s vložkami 

Sychravými a Mendelsohnovýmí. 
Okrem toho spoluúčinkovanie na dvoch smúto,čných prejavoch, na 4 

slávnostiach, na 2 akademiach pti zájezde sokolstva z Moravy a 
Čiech do KoŠíc. 

4 rozne príležitostné vystúpenie. 

3. fehruára pristupuje spolok za člena »Peveckej obce b;;l...:. 
2. marca koncert zo skladieb Vítězslava Nováka. 
7. marca slávon.ostná omša, Dvořákov Žalm 149 a Dottšova )Missa so

lemnis~. 

2. apríla chrámový koncert v evanjelíckom kostole, Pickovo )}Umučenie 
Kristovo({, Douša l-Missa Glagolskaja«. 

5. apríla chrámov'fr koncert v d6me, Pickovo ~Umučenie Kristovo!, 
Doušova :l>Missa. Glagolskaja-r. 

6. mája koncert v Užhorode. 
13. mája koncert v' Levoči. 

3. decembra koncert v Schalkháze v Košiciach. 
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1923: 

1924: 

1925: 

1926: 

1927: 

1928: 
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Okrem toho spoluúčinkovan,ie na jednom smútočnom prejave, na 4 
slávnostiach a 2 príležitostné účim,kovania, 

V apríli odchádza z Košic sbormajster dr, C. Sychra, na jeho miesto 
nastupuje prof. Eduard Nademlýnský, 

12. máj a koncert v Spíš, N. Vsí. 
24. ,n,ovembra 50 jubileum spisovatef8kej činnosti Rehora Urama-Pod

tatranského. 
Okrem toho sp(lluúčinkovanÍe na 2 smútočných prejavoch, na sláv

nostiach a '1 prílež. účínkovattl~ach. 

Účinkovanie v operách: »Aida« (4krát), »Tannhauser« (4krát), ~Faust 
a .Markéta" (3krát), »Dalibor« (2krát), »Lakmé« (jedenkrát), 

20. januára koncert v Schalkháze. 
2. februára koncert vo Vranove. 
23, februára koncert v Michalovciach. 
1. marca SI;1etanove oslavy a koncert pre vojsko, 
24, marca 10, narodzeníny a kO>D,cert pre študentstvo. 
28. apríla lOG. narodzeniny, oficielný koncert všetkých vokálnych 

skladieb, 

Okrem toho účinkovanie v operách »Aida« (3krát), »Bludný Holanďan" 
(trikrát). 

Okrem toho účinkovanie na 4, smútočných prejavoch a na 5, o~lavách 

a 1. prílež. vystúpení. 

Účinkovanie na 5. oslavách a 1. prílež. vystúpení. 

6. júna koncert (populárny). 
Spoluúčinkovam,ie na 2, smútočných prejavoch (pohrab župana dr, J,. 

Rumanna), na 2. slávnostiach a 1 prílež. vystúpenie. 

29, mája koncert v Scha1kháze. 
28, októbra koncert v Trebišove. 

1., 3., 5, deccmbra koncerty za Radiotýždňa v Haniske. 
Okrem toho spoluúčinkovanie na 2. slávnostiach a 1. prílež, vystúpenie. 

13., 20. júna koncerty v divadle »Stabat Mater«. 

Okre1:!l toho účinkovanie m,a 1. smútoč. prejave a 4. slávnostiach. 

7. marca slávn.ostrrý· koncert »Jánošíkova svadba«. 
7,~9. júna zájazd spolku na pcvecký festival do Prahy (úča,'3t 58 účin. 

členov). 

Okrem toho účinkoval spolok na jednom.smútočnom.prejave a 4. sláv~ 
riostíach. 

V tomto roku vzdáva sa prof. Nademlýnsk}~ čiastočne funkcie 
sbormajstra zo zdravotných dovodov. Jeho funkciu prevzal prof. reáL 
gymnázía Jar. Hnátek. Vede-nic spolku obsadené na žefanie starých 
funkcionárov vačšinou novými rudmi. 

Spolok má slovenský názov, ale je čisto český. 

Dra povolani" hola od počiatku a j,e podla dnešného stavu 
vač·šina členov z radov štátnych zamestnancov a ich rodinných 
príslušnikov. Zbytok tvoria 2 remeselnici a 1 bankový úradnik, 
Z radov štátnych zamestnancov vykazuje TI8.jviiČŠí počet želez
nica, potom pošta, zbytok doplňujú 3 profesori, 2 učitelia, 1 le
kár, 1 d6stojník, 1 corný a 1 technický úradnik polítickej 
správy. 

V dmi znacny pokles v počte členstva počas trvania 
spolku. nakolko ide o pr"dbežné vzdelanie, vykazuje stav vy

sokoškolský a jeho rodinní príslušIÚci. Bol sice dIa procentov 
vždy na;menej zastúpený, ale bol až do r. 1922 primeraný. 
Najviičší úbytok členstva od založenia spolku z radov štátne
zamestnaneckých, vykazuje stav učitelský. V našom spolku je 
az,da čÍastočne odovodnený tým, že to boli vačšínou učíteIia 
z Čiech a Moravy, ktorí sa postupne vracalí do českých zemí. 
Nemažeme však ccz tento zjav prejsf mlčky, keď v našom sbore 
sú len 2 učítelía a žiadna učitelka. 

Ale dúfajme, že prechoCLne. 
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A, Križka: 

Slovenská Matica v Košiciach. 
(prehlad jej doterajšej činnosti.) 

Slovenský východ až do prevratu bol po národnej stránke 
porom nezoraným. úsilná a systematická madarizácia zapustila 
tu najhlbšie korcne. Tohoto boli si vedomí všetci kuJtúrni čini
telia, ktorí novými pomerami boli určení pracovaf v metropole 
východnej Slovače. 

Miestni slovenskí a českí duševní pracovníci čo skoro po 
oslobodení pribrali sa k všestrannej kuJtúrnej práci, založili 
miestny odbor Matice Slovenskej, ktorého hlavným cieTom bolo 
rudovými prednáškami, jazykovými naukohehmi, divacdelnými 
predstaveniami a zakladaním knižníc rozširovať osvetu, hudlEj 
hlbiť a upevňovať národné povooomie.*) 

Košický odbor Ma.tice Slovenskej utvoril sa 10. novernbra 
1919 za pr~dsedníctva dra Pavla Fábryho, vtedajšieho župana 
Abauj-turnianskej stolice. Za podpredsedov boli zvolení riaditeT 
gyrnn. Karol Murgaša E. Borek, za ta;om. inž. Ivan Houdek, za 
pokl. Anton Straka, za zapisovateTa prof. M. Ondruš, za knihov
níka Fraňo Hromada. za revízorov P. N entwich a prof. 
A. Wallo. 

Práca započala sa rudovými prednáškami s tak zvanou 
rudovou školou. V správnom roku 1919/20 prednášali: Dr. Šime
ček-Gara: Vývin sl;venskej reči spisovnej; .dr. J. Pollák: Z de
jín Košíc; J. Houdek: Nástin minulosti Slovákov; Alex Chrappa: 
Z dejín dohánu; A. Straka: Zdravý život; A. Chrappa: Kukuč
kina tajnosi; J. Němec: Božena Němcová (2 predn.); Inž J. 
Mayer: Za strojníckeho odboru; K. Murgaš: Národnosť a kul
túra; K. Spálovský: Zaujímavé odseky z chemie; J. Thomaj: 

*} Pozri prof. 1. Beniačov článok v »Malom kult. Almanachu 1922 

v Košiciae-h-. 
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Teslove prúdy; Fr. Bluma: Za svetovej vojny; L. Svěcený: Slo
venská pieseň; J. Slávik: Architektúra východného Slovenska. 
J. Koválik: Agar od Hviezdoshva; A. Wallo: Význam farieb vo 
fyúologickom a sympatickom smysle. 

Spolu bolo 17 prednášok osvetových. Okrem toho zúčastnil 
sa miestny odbor Matice Slovenskej všetkých národných osláv. 
Tak boly oslávené 70. narodzeníny prez. T. G. Masaryka a 100. 
výročie narodenia Andreja Sládkoviča. 

V takzv.anej »Tudovej škole" usporiadané boly od februára 
do apríla Heto kurzy: Kurz Iiterárny, kurz historický, kurz prí
rodovedecký, a kurz zdravovedný. Ďalej kurzy jazykové a to: 
slovenský, český, ruský, francúzsky týždenne po dvoch hodi
nách a okrem toho kurz krasopisný. Všetky tieto prednášky a 
kurzy budily živý záujem .a boly stále hojne navštevované. 
Priemerne bývalo 40 poslucháčov. 

8. septembra 1920 rozšíri! miestny odbor Matice Slovenskej 
svoju činnosť utvorením »Osvetového odboru« dIa intencÍÍ re
ferátu rudovej výchovy pri školskom referáte. úlohou tohoto 
Osvetového sboru je usporiadovať osvetové prednášky, diva
delné predstavenia, bábkové divadlá a zak1adanle knižníc. Za
ložil sa tak zv. kataster obcí, do ktorých chodievali každú ne
deru jednotliví členovia odboru prednášať. Táto činnosf rozvi
nula sa v takom rozmere, že ju potom »Osvetový sbor« úplne 
prevzal na seba, majúc svoj zvláštny výbor. 

Dňa 11. novembra 1920 utvorila sa nová správa a doplnil 
sa starý výbor. Za predsedu bol zvolený župan dr. Ján RlL"11ann, 
za podpredsedov riaď. K. Murgaš a riad. K. Hlavink.a, za tajom
nfka prof. J. Beniač, za pokladníka prof. Fr. Bluma. 

V roku 1920/21 boly tieto prednášky: K. Murgaš: KultÚTa a 
slovenský národ; dr. E. Rudolf: O peniazoch a valute; V. Pře
rovský: Ideál moderného života; A. Chrappa: Drahok.amy; 
K. Hlavinka: J. Kollár ako buditel' slovenský; dr. Fr. Rudolf: 
Ako je náš kalendár zariadellý; K. Spálovský: Uhlie, jeho povod 
a význam pre život; J. Beníač: Slovenské povahy II Sláďkoviča; 
V. Přerovský: Historia demokratickej myšlienky v národe 
československom; Fr. Hromada: Koniec sveta; dr. Ján Mar-
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tinka: Slovenské hranice; Rehor Uram-Podtatranský: Srdce 
a ruka; dr. št. Bezák: Martin Kukučin. 

Spolu bolo 13 prednášok, 6. j,nykových, (3 slovenské, 1 
česky, 1 francúzsky a 1 anglicky), 1 kurz vlastivedy a 1 z prak
tických a obchodných podov. Účastníkov bývalo priemerne 60. 

Ako v prvom roku, tak i vdruhom usporiadované boly 
spolu s ostatnými osvetovými spolkami národné slávnosti, a to 
oslava 250. výročía úmrtia J. A. Komenského, narodeniny prez. 
Masaryka, slávnosf národ'lého oslobodenia a 13. októbra 1921 
dal sa odbor zastúpiť na pohrebe nášho zvečnelého pevca 
Hviezdoslava. 

4. decembra 1921 usporiadal Národný. klub spolu s Maticou 
Slovenskou ,ako aj s ostamými osvetovými spolkami v Sloven
skom Národnom divadle »Hvie'zdoslavovu tryznu«, ktorej čistý 
výnos venovaný' bol IlJa »Hvíezdoslavovo štipendium« pre chu
dobných žiakov reálneho gymnázia v Košiciach. 

Na valnom shromaždení v novembri 1921 bol za predsedu 
zvolený riaď. K. Murgaš, za tajomnika prof. J. Beniač, za po
kladníka prof. Fr. Bluma. 

V roku 1921/22 boly usporiadané kurzy a prednášky v »L'u
dovej škole« na širšom základe za všetkých odborov vied a 
umenia, tak z telovedy a zdravotníctva bolo 12 prednášok, 
z prirodopisu 1, z vlastivedy 1, z národného hospodárstva 2" 
z umenia 2, z občianskej náuky 1. Obvyklých prednášok osve
tových bolo 13. Jazykových prednášok bolo 5 a sÍCe 2 sloven
ské, 1 anglická, 1 francúzskaa 1 ruská. 

Ostatnú činnosť osvetovú ponechala Matica Slovenská 
>Osvetovému sboru«, ktorý mal na starosti hlavne vidíek a 
ďalšie okolie KoŠíc. Z tohoto dovodu >Osvetový sbor« zarhďo
val knižnice, putovné scény (>Kollárov ochotnicky spolok«) a 

bábkové divadlá. 
Na slávnosmom valnom shromaždeni dňa 2. februára 1923 

z príležitosti osláv 6,0. výročia založenia Matice Slovenskej 
zvolení boli za predsedu K. Murgaš, za podpredsedu dr. J. iši
meček, za tajomnika prof. Alex Chrappa, za pokladníka Fr. 
Bluma, za správcu čítárne B. Obdržálek, za zapisovatefa Anton 
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Prídavok, za knihovnika Matej Lisý, za správou fud.činnosti 
L'udovít Kuhn, za riaditeTa·divadla dr. Vobořil, za riaď. spevo
kolu prof. Nademlýnský. 

V uplynulom roku odbor oslávil 60. výročíe založenia Ma
tice Slovenskej slávnostným shromaždenim a divadelným pred
stavením 3. februára. Hral sa Mahenov »Jánošík«. 

V edeckých a príležitostných prednášok sa súčastníli: prof. 
K. Spálovský: O nafte, jej póvode a spracovani; prof. dr. F. 
Štiebitz: a.) Zo starých hradov a hrobov gréckych, b.) Zo staro
vekého Rima (so svetel'nými obrazmi), c.) O komedíach 
Aristofanových (s ukázkami v preklade); dr. Šimeček: a.) Ako sa 
zrodila ČSR., b.) Ústava ČSR.; K. Hlavinka: O Jar. Vrchlickom; 
M. Oravcová: O novom západnom dramate; Ant. Prídavok: a.) 
Vznik, dejiny a význam novin, b.) Slovensko - Slováci; Al. 
Zbavitef: Dedíčnosť a mravnosť; Rehor Uram-Podtatranský: 
Strígonský proces; K. Murgaš: a.) Ponorky (so svet. obr.), b.) 
Západná fronta po bitke na Marne (so svet. obr.); c.) Severná 
fronta vo svetovej vojne (so svet. obr.). Joz. Peťko: O zeme
trasení (so svet. obr.); K. Spálovský: O výžive človeka; B. ,Ši
mek: Slovensko v českej poezii; dr. J. Martinka: Estonsko, 
Lítvansko a Slovensko. - V univerzítných extenzivnych pred
náškach prednáš,.l: dr. M. Weingart na téma »Myšlienka slo
vanskej vzájomnosti a jej hístorický vývoj' a dr. R Horna na 
téma: »0 hístorickom odovodnení hraníc rep. Čsl.<. 

úhrnom: prednášková činnosť odboru pozostávala z 23 
vedeckých prednášok. Odbor usporiadal jazykové kurzy, sloven
ské, francúzske (prednášalí prof. M. Lisý, prof. Al. VrabHk a 
prof. dr. Levý). 

Pri odbore bola utvorená 17. apríla komisia, ktorá mala za 
úkol dbať nad čistotou a správnosťou slovenčiny v nápisoch a 
označení ach v Košiciach.Členmi komisie boli: K. Murgaš, AL 
Vrablík, J. Beniač, J. Veselý, St. Lajtman, J. Pefko. 

člena v bolo dovtedy 117. 
Na valnom rhromaždeni 19. júna 1924 zvoleni boli za pred

sedu: K. Murgaš, podpredsedu dr. J. ,Šimeček, taj. Alex 
Chrappa, pokL Fr. Bluma, spr. čitárne B. Obdržálek, zapis. Ant. 

101 



Prídavok, spr. knihovne M. Lisý, riaď. divadla dr. Vobořil, spr. 
spevu E. Nademlýnský. 

Odbor usporiadal zimné jazykové kurzy a to: ruský (precl .. 
nášal Vasil Kala,), slovenský pre začiatoČllíkov (prof. M. Lisý), 
slovenský pre pokračujúcich (prof. A. Vrablík) a francúzsky 
(prof. dr. Levý J. 

Vere;ne prednášali: Ant. Prídavok: Poprevratové Slovensko 
literárne; ŠL Schulz: Hudba - reč duší; Ferd. šteller: Sloven
ský národ na slovenskom Východe; dr. Martinka- .J. Petko: 
Nlernícka škola na Siovensku; Peter Prídavok: O ženskej 
otázke.; dr. J. Martinka: A. Jedlík, prvý vynálezca elektro
motoru. 

Dňa 9. novembra 1<)24 usporiadal odbcr slávnost "Slávy 
dcéry" v Národnom divadle, s hudobným, recítačným a prednáš
kovým programom. Dňa 2ó. októbra 1925 holdoval odbor pa
miatke H. Sienkíewicza, slávnosťou v kine »KorzQ{<. 

Na valnoru shromaždení 19. apríla 1925 zvolení boli: za 
predsedu dr. M. Mičura, podpred. Th. Bilent, tajom. Alex. 
Chrappa, poklad. Fr. Bluma, spr. čit. B. Obdržálek, zapis. Ant. 
Prídavok, knihov. M. Lisý, riaď. spev. E. Nademlýnský. 

Odbor v tomto roku pracoval na poli fudovej výchovy hú
ževnate a vytrvale. Na nederných prednáškach hovorili: dr. 
Jožo Martinka: d.) Revolúcia v dejinách slovenských, b.) Samo 
Tešedík, najznamenítejší slovenský pedagog; c.) Markovič a 
rýchlopis, d.) J. Janko, neprevýšený karikaturista; dr. Oravco
vá: Literárne prejavy dnešného Ruska; N. šteller: Východoslo
venské nárečie; J. Hudec: Mravouka a nové smery filozofické; 
Ant. Prídavok: Východ~slovenská rudová pieseň; Alex'
Chrappa' Rastliny, svetlonošovia. 

Na udeníe pamiatky, čo bol vydaný Bernolákov "Slovár«. 
usporiadaná bola 13. decembra 1925 slávnosť s prednáškou riaď. 
Beniača. 

Odbor uspariadal dra vzoru predošlých rokov jazykové 
kurzy, a to: 2 slovenské (vyuč. prof. M. Lisý a prof. J. Hudec) a 
francúzsky (vyučovlll dr, Levý], 
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Odbor súčastníl sa akcie, ktorá mala usnadnit odpredaj 
matičných vydaní. Postavený bol náhrobník bývalému členovi
spisovatefovi Rehorovi Uramovi-Podtatranskému v Lipt. Sv. 
Mikulgi. 

Odbor v tomto roku utrpel verkú ztratu odumretím dvoch 
vynikajúcích členovo bývalého výtečného predsedu K Mur
gaša a vefžupana dr. J. Rumanna. - Počet členov 117, z toho 2 
zakladajúci. 

Na valnom shromaždení 13. mája 1926 zvolení boli za 
predsedu dr. J. Petrikovich, podpred. Th. Balent, taj. J. Rusina, 
pokl. Fr. Bluma, zapis. Ant. Prídavok, spr. čit. B. Obdržálek, 
knih. J. Peťka, riad. spevu F. štdler, režisér J. Šiška, koreš .. 
pondentka M. Rusinová. - Za referentov pre ústreclie: odbor 
hi st. J. Arvay, odb. jaz. J. Beniač, odb. rudových. E. Majerčiako
vá, odb. národopisný S. Oravec, prírodovedecký dr. J .. Mar
tínka. 

Činnost tohoto roku bola systematická a veTmi plodná. 
Prácou bola rozdelená na odbory. Utvoril sao a.) literárno- • 
umelecký odbor, ktorému predsedal dr. J. Petrikovich, h.) spe
vácky odbor 'Bella« viedol prof. N. šteller, c.1 dramatický od
bor zvaný »Jánošfkova družina« viedol P. Marendiak 

Na nedefných prednáškach hovorili, E. Rusko: Význam 
slov. knihy v národnom živote; AnL Prídavok: Význam Turč. 
Sv. Martina pred prevratom a po prevrate: prof. F6ldeš: Ju
piter a jeho 4 mesiačky; dr. J. Martinka: a.) Slovenská vzbúra 
v r. 1831, b.) Slovenské mlyny za stawdávna; dr. M. Orav
cová: Problém súcna; Ján Kloc: Z dejín mesta Košíc; Joze! 
Petko: Martin Čulen; J. Beniač: Ako budeme správne havoriť 
slovensky; dr. ,J, Martinka: O sokoliarstve; Alex Križka: O 
hJavnom meste Fran{'Úzska; Ant. Kruppa: Matej Mickiewicz; 
A. Zbaviter: dr. J. Holubý; N. iŠteller: Čí je Šafárik? 

Na uctetnie pamiatky smrti Jonáša Záborského oďhalil od
bor na budove premonštrátov v Košiciach mramorovú pamiiínú 
dosku, ktorú vyhotovil sochár Jozef Pospíšil. Odhaleníe bolo 
spojené s národnou slávnosťou, manifestačným pochodom me
stom a slávnostnou akademiou v Národnom divadle. Pri odha-
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lení účinkovala voj. hudba, Pevecké Sdruženíe Slov. UčiteIov. 
Rečnili: dr. J. Petrikovích, major Th. Bálent, dr. P. Novák, pre
pošt K. A. Medveckv a J. Beniač. Na slávnostnej akademíí ho
voríli št. Krčmérya Kleín-Tesnoskalský. 

5. septembra odbor sriadíl v Sokolskom sade deň Matice 
Slovenskej, kde sa sosbieralo vyše' 2'000 korún; 30. októbra s 
S. S. O. O. sláviI sa národný sviatok Slovákov; 2. II. sriadený 
spolu s mestským ".vetovým sborom Pamatný večer Hvíezdo
slavov; 16. februára na literárnom večíerku prvý raz predstavili 
sa košicki literáti. sdružení pri matíčnom odbore. -- Vypomá
halo sa prednáškamí prí mestskom osvetovom sbore. 

Sriadíl sa odbor v Bard (re,fníl J. Beníač). 
Zahájená bola akcia na sbíeraníe hístorických dát o násil

nom maďarÍzovanÍ rodinných mien n.a O'kolí a na sbieil"aníe lÍ1a

teríálu pre monografíu košického okolia; víedla sa akcia za 
poslovenčeníe ulíc mesta a proti nesprávnym textom v kinách, 

• za správne nápísy lidem a verejných vyhlášiek. 

Jazykové kurzy fungovali dalej: boly 2 francúzske (predná
šal dr. Levý), 2 slovenské (prednášal prof. N. šteller) a 2 paIské. 

Odbor vydal z príležitosti Záborského osláv 10.000 jubílár
nych pohfadníc a 10(10 odznakov s pamatnou doskou. - Prof. N. 
šteller vydal dve sbíerky Bájok Záborského, ktoré odpredá
vané boly na slávností spolu i s knihou dra Měrku 'Rodína v 
Záborí'. 

Na valnom shromaždení 19. marca 1927 boli zvolení za 
preds. dr. J. Petríkovích, podpredsedu Th. Bálent, taj. J. Rusína, 
pokl. J. Repčík, zapís. Mat. štepita, spr. čít. B. Obdržálek, knih. 
Alex Chrappa, korešp. M. Rusínová. Referenti: pre odb. hlst. 
J. Šomvársky, jazykopyt. J. Beniač, Iudových. E. Majerčíaková, 
národopís dr. J. Martínka, divadel. P. Marendíak, za režíséra: 
J. Šíška; spevácky N. lšteller; díríg. A. ZbaviteI, lit. umel. dr. J. 
Petdkovích. 

V uplynulom období usporíadaný bol celý rad prednášok 
z tých najrozmanitejších odvetví vedy a umema. Do odboru 
prístúpílo 100 nových členov. 
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Zájazd do Polska bol neobyčajne úspešný; prímesol značné 
morálne posílnenie a. utuženíc bratských stykov porsko-slo
venských. 

Literárny odbor vydal svoj prvý 'Almanach« na rok 1928, 
v ktorom sú sústredené práce míestnych literátovo 

Dívadelný krúžok ,Jánošíkova družína' zahral 3 razy 
Mahenovho ,Jánošíka« (v Rázusovom preklade) s veIkým úspe
chom. Výpravne í režíjne ťažkú hru nacvičíli: ríaď. A. Šelmec a 
prof. A. Križka. 

Spevokol 'Be!La« mal 35 členov; vystúpíl dvakrát a to na 
večíerku Timravy a na akademií S. S. O. O. 

Na valnom shromaždení 5. februára 1928 boli zvolení: za 
predsedu dr. J. Petrikovích, podpredsedu Th. Bálent, tajomníka 
J. Repček, pokladníka K. Schimpl, zapísovate!'a K. Thurzo, 
spr. čítáme O. Plávka, korešp. Vrana, predseda >Jánošíkovej 
družíny' ríaď. A. Selmec, režísér prof. A. Križka - Za. referen
tav pre odbor hisl. J. Somvársky, jaz. J. Beníač, rudových. E . 
Majerčíaková, náro<lopis dr. J. Martínka, lit. umel. dr. J. Petri
kovich. 

. Čínnosf odboruníesla sa ďalej smerom, ktorý bol v minu
lých rokoch vyprobovaný za cellU mnohých námah a mozorných 
zkúseností. 
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Činnosf Živeny. 

Míestna odbočka 'Žíveny" utvorila sa 10. novembra 1919. 
Prvou jej predsedníčkou bola pi Anna Mutúanská. Spolok po 
sl;odení. pút st~rej éry, pIne pochopíac význam a úkol svoj,ej po
vrnn08h a 8vo)ho povolania ihneď chopil sa práce. aby uskutoč
úoval ,,,lýčený cier 'Prispie'vať k nároci"ému duchovnému a 
hmotnému zveradeniu Slovenska' tým, že usporíadal slovenské 
divadelné predstavenia. S javiska metropoly východného Slo
venska rozliehala sa čistá slovenčina a tak stál spolok v rade 
prvých budítefov slovenského národného povedo';'ia. 

Aj na po.li kult~r~om priložily ženy - Slovenky svoje ruky 
a roz,,:'1l k dwlu. Vldlac, že naše mladé časy vyžadnjú od všel. 
kých ludi v každom ohIade rozumnejšie a bedlivejšie konanie 
ži;otných úloh a povolanía, aby sa kládly základy lepším pod
~tenkam .~ivota, aby :ozširovaly duchovný obzor a poznatky 
zten, zalozll spolok rulestnu rodínnú školu v r. 1921. U"ooría-
dané boly i kurzy prednáškové na šíti" a vareníe. . 

Ani v sociálnej činností neustal spolok v pozadí. Utvoril 
ošacovaciu akciu pre ošatenie školských detí, n~ klorý oíer vy
da~ 14.000 korún, okrem toho podporoval chudobné študentky, 
Vlekov spolok, Cervený 'križ, a rozličné íné kultúrne ustano
vizne; kde S8, nedostalo podpory hmotnej, prispieval pomocou 
morálnou. 

Na čele s~olku stály vždy ženy agílné a vlastenky v pravom 
smysle slova. clenstvo sice vzrastá, ale ešte vo láme na Slo venky 
a Češky, aby vslúpily pod zástavu nášho hesla, aby sme ruka 
v ruke všetky pracovať mohly v prospech požiadavkov, ktaré 
nám národný, mravný a občiansky život k plneniu stavia, Len 
tak sa dostane našim dcéram, budúcim matkám, výchovy k utu
žovaníu základov našej lO-ročnej drahej vlasli. 

Zveme Vás, sestry Slovenky a Češky, k spolupráci za vks! 
a za národ! 

Za terajšie predsednidvo: Ema Majerčiaková, tajomnička. 
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Rudolf Wild: 

Východoslovenské Národné divadlo. 
KošÍce boly už pred prevratom dól"žitým ku!túrnym stre

diskom. Ovšem všetka táto kultúra vedená bola v duchu ma
ďarskom, tendenciou domorodému živlu slovenskému nepria
terskou, jazykom cudzím. Slovenská reč o slovenské umeme 
nemaly tu miesta. 

Prevratom sa pomery odrazu zmenily: v oslobodenej vlasti 
vydýchla slobodne slovenská duša a začaÍa s bratskou pomocou 
tvorit a rozvíjať svoj národný a ku!túmy život v každou: 
sm,ere. 

Verký prílív českej inteligencie zo zemí historických a 
slovenskej zo západného a stredného Slovenska sposobil, že aj 
požiadavky a potrebv národne-kultúme rástly. V navo utvore
ných kuItúrnycl:, telovýchovných, politických a socíálnych 
spolkoch a korporácíach sústre'ďovalo sa vždy vačšíe množstvo 
oduševnených pracovníkov a títo chápali sa práce vo všetkých 
oboroch verejného žívota. Tak vzniklo aj Východoslovenské 
Národné Divadlo: ako nezbylný dosledok rozvoja čsl. živlu v 
K"šidach " ako jeho základný kultúmy požiadavok. 

Počínajúc jaseúQl', 192G podnikalo sice Slovenské Národné 
Divadlo z Bratislavy, kde bolo 1. marca 192G založené, karoo
ročne v jarnej alebo jasennej sezóne 4-8 týždňové zájazdy do 
Košic, ale ačkorvek zá',azdy boly vítané a maly vefký význam -
predsa postupom času javila sa viac potreba stálej našej díva
delnej scény v Košiciach. Lebo okrem týchto niekorkých 
tý'ždňov, umíestnených aj časove dost nevýhodne (v letných 
mesíacoch), bol o slovenské a české obecenstvo nútené po celú 
skutočnú divade1nú (zimnú) sezónu chodi! alebo do divadla ma

ďarského alebo nikde. 
Už r. 1919 začalo sa na toto vdké minus nášho verejného ží-

107 



vata poukazovať vo verejnej tlači (medzi mými inž. Ján Slávik, 
terajší námestník riad. štát. žel. v Košiciach). Konkretne bola 
však táto otázka ríešená len začiatkom roku 1924 na porade, 
ktorú na deň 8. februára 1920 svolal do Národného klubu inšu. 
Wild, člen mestskej rady a predseda ku1túrnej komisie. P~i 
tejto porad", ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 zástEpcov úradov, 
všetkých ku!túrných spolkov, korporácií a jednotlivcov bolo za 
prítomností riadítel'a Jozefa Hurta z Bratislavy iednomyselne 
usnesené uŤvoríť samostatné Dnlžstvo divadelné. Prípravný 
výbor na čele s generálom Gajdom chopil sa práce a už 11. 
apríla 11)2·1 konalo sa ustavujúce valn" shromaždeuÍ" Družstva 
V'ýchodoslovenského Národného Divadla v Košicíach, ktoré 
tým dňom vstúpilo v život, majúc už vtedy takmer 2000 členov 
a na predplatnom pre prvú sezónu 1924/25 už prihlásených 
102.000 Kč. A potom začala skutočná práca. fažká, obe,avá a 
v detailoch nevďačná. Ale výsledok sa objavíl už v septemhri 
1924, kedy začalo V. ~. D. slovenskou hrou: "Kocúrkovo« od 
Chalúpku v úprave Hankovej svoju prvú sezónu pod ume
leckým vedením riadíteTa Jozefa Hurta s 50 členovým súborom 
a 24 členovým orchestrom. 

Zaujímavý je už program prvého týždňa: 
13. septemhra 1924: Kocúrkovo. 

14. septembra 1924: Naší furirunti. 

15. septembra 1924: Slovácká princezna. 

16. septemhra 1924: Paní mincmistrova. 

17. septemhra 1924: Láska bdí. 

18. septemhra '1924: Dům II třl děvčátek. 

19. septembra 1924: Manžel ze šetrnosti. 

20. septembra 1-924: Slovácká princezna. 

21. septembra 1924: Láska bdi. 

Ako vidieť, bola hneď s pačíatku na scénu uvedená ClllO

hra a opereta, lebo .činohra sruna nemóže sa udržať ani na veT
kých a starých scénach a opera je· zase prílíš nákladná, aby 
D. V. N. D. bolo mohlo sa h"eď s počiatku odvážífaj 'operu 
pravidelne prevádzať. Bolo však už vtedy proponované takto: 
hlavným cieYom V. N. D. je a má zastať prevádzaniečínohry, 
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opereta. má len napon1áha'f k fínančnému udržanÍu prvej a 
oper.a bude dávaná občasne dr.a možnosti a sítuácii finančnej. 
Postupne má sa pracovaf k tomu, aby konečne zostala len 
činohra a opera. 

Ťažko veru povedať, nakorko V. N. D. tento svoj póvodný 
program vyplnilo, lebo rozne predpoklady a nádeje Družstva 
V. N. D. sa nesplnily. 

Finančná sítuácía V. N. D. bola lmeď od počiatku neute
šená, ale dúfalí, sme, že smerodajní činitelia uznajú veľký ná
rodný a štátne-polítický význam jedinej slovenskej divadelnej 
scény na východe republiky a budú V. N. D. všemožne pdpo
rovať, až poznajli jeho existenčnú oprávnenosť a výsledky jeho 
činnosti. 

No doteraz nemožno povedať, že by sa Heto predpoklady 
Družstva V. N. D. boly splnily. 

l:L'1eď od počÍatku bolo nám z Prahy aj z Bratislavy nazna
čené, áno .aj samý-m ministrom školstv.a osobne v Prahe aj v 
Košicíach vytýkané, že: sme V. N. D. založílí predčasne, že 
bolo ešte 5--10 rokov času, že nieto divadelného obecenstva 
atď. a dTa toho boly poskytované v prvých najťažších rokoch aj 
štátne subvencíe. Situácia sa síce v posledných rokoch zmeníla 
k lepšiemu, lebo konečne predsa bolo aj kompetentnýmÍ činí
tefmi uznané, že V. N. D. má svoju oprávnenosť a že musí byť 

udržané. 
Ale nemožno povedať, že <by mohlo V. N. D. svoj vefký 

nár,(}dne-buditel'ský a štátne-polítický úkol vykonávať s úplným 
zdarom a že by jeho ďalší rozvoj bol možný alebo nejako 
zaistený, jeho s\tuácía V. N. D. v okruhu jeho posobnosti (na 
Východe Slovenska a na Padk. Rusi) je o moc ťažšia ako kto
rejkofvek inej scény v repuhlíke. 

N cdcsla točné budovy divadelné v mnohých mestách, 
ubytovacíe ťažkostí div. súboru, neporozumenie so strany sa
mosprávnych korporácíí (č~~ť výnimkám!) a značný antago
nizmus jednej čiastky domorodého obyvatefstva proti »české
mu' divadlu, to sú iste momenty, ktoré vermí málo podporujú 
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čÍ1mosť V. N. D. na jeho trnísteí ceste od Ružomberka po Chust 
na Podk RusL 

Treba vysvetliť, preco je naše div:adlo »,české«, ako sa mu 
často vytýka, t. j'l že sa hraje ešte vačšÍnou česky a Ien'póvodné 
hry slovenské prevádzané sú slovensky. Jeto z tej jednooluchej 
prÍčíny, že dosiaf níet viac slovenských hercov, ktarých by bolo 
možné angažovať. Ktori ale sú, sú už alebo v súbore S. N. D. v 
Bratislave ,alebo V. N. D. vždy prijatí a nie je vinou ani V. N. D. 
samého ani družstva V. N. D., že slovenských hercov je tak 
málo. Družstvo V. N. D. už s počiatku vzalo si za úkol vycho
vávať slovenský dorast divadelný poskytovanim štipendiÍ, štu
dijných podpor a odmien, ale na tento vefmi dóležilý úkol sily 
jeho doteraz nestačily pre naprostý nedostatok finanéných pro
striedkov. Ze povodná slovenská produkcia dívadelná bola 
Družstvom aj divadlom samým veFmi podporovaná, toho doka
zom je, že vý~rave slovenských hier venovaná bola vždy 
obzvláštna pečlivosť a že nebolo šetrené aní nákladov do vef
kých tísícov idúcich, aby póvoc!ná slovenská tvorba bola slušne 
na scénu uvedená. 

Spomíname na pr. len 2 povodných hier slovenských "Pla
mene« od Emila Rusku a »Synovia SvatopIllkovi~, od dr. Márie 
Oravcove), na výpravu ktorych venovalo Družstvo V. N. D. 
vyšej 10.000 Kč. 

Nemožno ale na druhej strane povedať, že by táto dobrá 
snaha V. N. D. divadla aj družstva bola so strany slovenskej ve
re'jnosti dostatočne 0cenená a do budúcnosti umožnená odpove
dajúcou návštevou. 

Prvé dve sezóny V. N. D. 1924j25 a 1925/26 vedené boly va 
vlastnej režii Družstva V. N. D. riaditefom Jozefom Hurtom, 
ktorý ako slarý a renomovany odborník položil dobrý základ 
pre V. N. D. a jemu aj všetkym prvým hercom patr; zásluha a 
vďaka, že pomohli tvoriť našu scénu a hfadali spolu s družstvom 
cesty a možnosti účinkovanía V. N. D. ni "len v Košicíach, ale 
aj po východoslovenských a podkarpatoruských mestách. PočÍ
najúc sezónou 1926}27 zadané bolo V. N. D. na žel'anie míníst. 
školstva súkromému podnikatefovi a to riadítel'ovi Ot. Alfe-
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rÍJnu smluvou na 3 sezóny t. j. do 31. augusta 1929. Finančné 
tažkostí riad. Alferiho však zapríčinily, že tretía sezóna V. N. 
D. t. j. 1928/29 sverená bola novému podnikatel'ovi riad. Ot. No
vákovi, ktory už 10 rokov vedie s vel'mi dobry1)l úspechom mo
rálnym svoju stredoslovenskú divade1nú spoločnosť. Svedomí
tosť vo finančnom vedení aj umelecká a odborná zdatnosť riad. 
Nováka ie zárukou, že V. N. D. bude aj v tejto sezóno vedené 
dobre. 

Košická sezóna rozdelená je tak, že 5 mesiacov hrá V. N. 
D., 4% mesiacov maďarské divadlo (riad. lván) al-IV" me
siaca Slovenské Národné Divadlo z Bratislavy lopera a balet). 

Je teda V. N. D. po 6 mesiacov ročne súborom pulovným, 
ktory absolvuje pravidelne v jarných a Jasenných mesiacoch 
dlhšie z;j.jazdy do miest východoslovenských a sice do Ružom
berka, Lipt. Sv. Mikuláša, Sp. Novej V si, Levoče, Popradu a 
Prešova s kratšími stagionami v Sabinove, Bardiove a Mícha
lovciach; ďalej dIhšie zájazdy do miest Podk. RUSI: lh.horodu, 
Mukačeva a Barehova a kratšími stagionami v Chuslu, Čopu a 

SevljušL 
Len divadelný odborník móže posúdif tento ohromný vý

kon ,ychod0810\'. divadelného súboru a odhodlanie Družstva 
V. N. D. túto činn08ť s najvačšími obetami finančnýmí umožnit. 

Do niektOl'ých mie;8t nebolo možné aní doteraz zájazdy 
u8kutočni't, ačkolvek 8 ohradu národného aj štátneho by to bolo 
vel'mi potrebné (Rožnava, Kežmarok a. L). 

V. N. D. previedlo v uplynulých 4 sezónach (1924-28) 
cel'kom: 

a.} PÓYOdllýc:h hier (slovenských a českých): 50 činohier, 9 operiet, 
3 opery, cdkolI'. 62 povodnych hier, 

b.) cudúch: ~/'4 čínohier, 51 operíet, 6 opier, cefkom 131 cud-dch hier, 

Predstavelll bolo v celku 1496 a to': 592 p6vodlI1'ych {sloven~kých a čes
kých) a 904 cudzích' z povodnych 592 predstavení bolo; 292 éinoherných, 
284 operetných a 12 operných; z cudzích bolo: 358 činohier, 508 operiet a 

38 opíer. 

L'udové predstavenia boly v Košiciach každý pondelok za 
polovičné ceny (1-'12 Kč); bohužiaf nemožno povedať, že by 
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táto dobrá sn.aha divadla bo1a 80 strany obecenstva ocenená . 
. Vojenské predstavenia bývaly pravidelne v Košiciach najmenei 

raz týždne, študentské príležitostne. 
Ako slávnostné preclstavenia prevedené boly pTi štátnych 

sviatkoch a iných významných príležitostiach (28. októbra, 1. 
mája, narod. p. prezidenta, tryzny štefánikove, oslavy Tylove 
atď.) tieto významnejšie hry: 

Kocúrkovo, Náš pán mínister. Krpčeky sv, Floriá'1a, Smrť Durka 
Langsfelda (5 oehot.), Poklesky, Plamene, Synovia Svatoplukovi, Radúz a 
Mahulena, Strakoniek':' dudák, Lucerna, Revoluce, Transport čís. 20, Pre
daná nevesta, Hubi::ka, Faust a Markéta, Židovka, Traviata, Noc na Karl
štejne, Naši furianti, Perifería, Nora, Othel1o, Otec a iné. 

V operách a niektorvch činohrách vystupovali ako hostia 
významní herci z iných vačších scén "ko: Mařák v »Predanej 
neveste«, Peršl a Jiránek v ),Predane-:j neveste«, ~Faustoví« a 
~ŽÍdovke«, Chorovič v 2Hnbičke« a »Tr.aviate«, Steim.ar v »Othe
lovi', Scheinpflugová v »Zabitém« a »Madle z cihelny' a i. 

Moskovské umelecké divadlo hrálo na našej scéne 1925/26 
štyry činoherné predstavenia s vefkým úspechom. 

* 
Nepredpojatému pozorovatefovi, ktorý pozná pomery na 

východnom Slovensku a ktorý I!!á na zreteli prospech národnej 
a štátnej myšlienky, musí byť jasné, že východoslovenské ná
rodné divadlo vykonalo za krátku dobu svojho účinkovanía 

(4 sezóny) veTký kus kultúrnej práce a že j,e v záujme nás všet
kých, aby bolo udržané a mnoho sa zdarne rozvíjaf. 

V. N. D. nechce byť podnikom konkurenčným divadlu bra
tislavskému, ktoré má iste svoie ešte důležite,jšie poslaníe re
prezentačné aj politické; V. N. D. nečiní ani nároku, aby mohlo 
byť tiež aspoň do určitej miery divadlom reprezentačným; ono 
má, může a chce byť divadlom rndovým a národnýrn, ako to bolo 
už zd6raznené pri jeho založení. Ale práve k splneniu tohoto 
svojho d61ežitého úkolu potrebuje porozumenia -

Daj Bože, aby druhé desaťročie republiky bolo pre Výcho
doslovenské Národné Divadlo dobou splnených nádeji a zdar
ného rozvoja aj p6sobenia! 
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Václav Rosol: 

Ako pracoval mestský osvelový sbor 
v Košiciach. 

Národ československý, verný svojim skvelým traruciam kul
turným, si stanovil bneď na počiatku svojej politickej slobody 
vysoké úkoly kulturné: prehlbenie školského vzdelania a roz
šírenie mimoškolskej fudovej výchovy. Predmetom fudovej vý
chovy je celý národ, ale zvlášte tie široké vrstvy, klorým S3 
nedostalo vyššieho školského vzdelania. 

Náš Mát prijal rudovú výchovu do úkolov svojich štátnych 
záujmov a sveri! praktické prevádzanie okresným, poťažne 
mestským osvetovým sboroma miestnym osvetovým komisiám. 
Úkolom týchto korporácíí je organizovaníe a prevádzanie Sú
stavne} práce občianskovýchovnej za spoluúčinkov.ania všetkých 
vrstiev o hčianstva 1 za finančného zfI.bezpečenia so strany samo
správnych úr".dov a štátu a za priamej podpory ohčianstva. 

K prevádzaniu citovaného zákona hola pre Slovensko sice 
vydaná prislušná inštrukcia už dňa 14. júua 1920, avšak pre 
iné d6ležitejšie a základnejšie úkoly referátu ministerstva škol
slva a národnej osvety v Bratislave, vyžiadovalo vybudovaníe 
siete osvetových sborov dlhšej doby. Tak sa stalo, že k ustano
veniu Mestského Osvetového Sboru v Košíciach sa pristúpilo 
až 10. decembra 1924, kedy bola ustavujúca sch6dza v míestno
sti Slov. Národného Klubu, na ktorej bol zvolený predsedom 
prof. A. Chrappa a tajomníkom prof. J. Šomvársky. V krátkom 
čase sa však predseda svojej funkcie vzdal a na jeho miesto bol 
dňa 29. januára 1925 zvolený R. Wild, ínšpektor štát. železníc, 
Tým sa výbor celkove štabilizoval a vačšinou sa nemeníl až do 
skončenia jeho prvého funkčného obdobía, ktoréd.fa zákona 
skončilo súčasne s funkčným obdobím mestského zastupitefstva. 
Prvý MOS. sa rozíšiel dňa 16. apríla 1928 a v ten cleň bol sú-
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časne ustavený nový MOS. s predsedom dr. J. Petrikovichom, 
verejným notárom a tajomnJíkom učit. St. Leitmannom. 

Pri ustavení MOS. nebolo na jeho činnost pozerané s 
niektorých strán zvlášť priaznive a bolo poukazované na to, že 
bude len rozmnOŽOVanlln dosavádnych spolkov. Takéto naze
ranie však mohlo vzkrsnúť len z neinformovaností a neznalosti 
úkolov a foriem tejto novej Ínštitúcie. 

Osvetové sbory dfa zákona a svojho složenia nie sú spolky. 
Osvetový sbor je nadspolková ÍnštitúcÍa, ktorá v sebe zahrnuje 
alebo má zahrňova! zástupcov všetkých kultúrnych spolkov, 
po prípade všetkých politických strán, ktorým záleží na tom, 
aby rudovýchovná činnosť bola prevádzaná tak, aby úroveň 
rudu 58. dvíhala. Je to svojou podstatou inštitúcia neslranícka, 
nepolitická. 

V MOS. ma.jú tedy zasedaf zástupcovia všetkých popred
ných spolkov v Košiciach. Títo majú pripracvovať program čin
nosti MSO. Táto nemá ,a nemaže smerovaf proti spolkom, ale 
má ich jednotit k spoločnej plánovitej práci. Tu sme sa však 
nedostali tak daleko, aby tento cier bol dosiahnutý. Niektoré 
spolky pracujú často bez ohradu na prospech ve ci a verejnosti a 
tak si zbytočne konkurujú. Tým sa stá va, že niekedy i daležité 
podniky sa nestretáv,ajú II verejnosti s takým. porozumením a 
úspechom, ,ako by maly a si zaslúžily. 

Bolo síce snahou výboru MOS., ahy tento si vydobíl 
patríčnej autority a tak vykonával vliv na smer práce u kultúr
nych spolkov v Košiciach, bolo o tom niekolko parád. Žiaf, táto 
snaha si nadobúdala uznarua len pozvol'na. 

Avšak napriek tomu činnost MSO. vykazuje iste veIkú 
položku na kultúrnom rozvoji mesta Košíc v uplynulom desa'1-
ročí. 

Hlavný zretef bol obrátený k jednej z najúspešnejších fo
riem rudovej výchovy, výchovy živým slovom: k činnosti pred
náškovej. Celý rad prednášok bol usporiadaný buď samým 
MOS., alebo za jeho priamej podpory. Medzi prednášatel'mi na
chádzame aj mená skutočne vynikajúcich vedcov a odborníkovo 
l,Jvádzam chronologický porad týchto: 
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Dr. Ješek Hoffmann, prof. univerzity Komenského: »Historické pa
miatkv Slovenska« 30. L' 1925. - Dr. Albert Pražák, prof. univerzity Ko
mensl~ého: »Literárna prHomnosf« 15. III. 1925. - Dr. Miloš Weingart, 
proL univerzity Komenského: »Slavianské bájeslovie« 22. III. 1925.
luž, J. B. Zel0n,ý: »Fordove závody« 22. III. 1925. - F. Mareš, školský 
radca v. v.: »VýChOVll)" ústa'\" ]-,'1. R. štefánika« 29. III. 1925. - Dr. St. Rů
žička, profesor univerzity Komenského': »0 novú zdravotnú kultúnt (eubioti
kal 29. III. 1925. - Dr. J. Kropáček, profesor: »Turístika v čsl. repubHke« 
10. V. 1925. _ Fará;- F. Prudký: »Po stopách českých exulantov ({ 28. XI. 
1925. _ DL V. Maule, min,istersk"f' radca: »K našim krajanům v Amerike« 6. 
XII. 1925. - Dr. Jozef škultéty, profesor univerzíty Komeill;Ského: »Pamiatka 
L'udevíta štúra« 17. L 1926. - Dr. M. Weingart, rektor univerzity Komen
ského: »l\1iesto slovenčiny v rCldine slavianskyC'-h jazykov« 14. III. 1926. -
Dr. K Chotek, proL univerzity Komenského: »Problémy slovenského náro
dopisu( 21. III. 1926. - Fedor Ruppeldt, fará.r: »Koncentrácia Slovenska« 5. 
I. 192:7. ~ Dr. V. Bušek, profesor univerzíty Komensk~ho: »ldea 11,ábožen
skej snášadivosti« 16. L 1927. - Prof. K. Dostálík: »Slovenské piesne«, 
20. II. 1927. _ Belo Kleín: »Od Tonsy k Polhorankc« 27. II, 1927' - Film 
Družstevnej práce s prednáškou: »Ako vzniká krásna kniha« 8. V. 1927. -
J. Zapletal, cestovatef: »Severoafrické francúzske kolonie« 25. III. 1928. -
Dr. J. Malý, cestovatef: »Po zakázan)rch cestách v Tibete« 15. IV. 1928. 

Okrem týchto prednášok chcel MOS. usporiadať v ostatnom 
zÍmnom období vo spojení s odborom Matice Slovenskej celé 
cykly prednášok spojených jednou ideou: večemú školu. Snaha 
táto však ztroskotala. Bude podniknutý druhý pokus, ovšem v 
ID'enšej miere, v terajšom období. 

MOS. poriadal ka:tdé zÍmné obdobie veTmi úspešné kurzy 
pre ženy, zahrňujúce v sebe prednášky z domáceho hospodár
stva, zdravotructva, výchovy detí, verejného života a i. Tieto 
kurzy boly rozšírené aj na kurzy pre dievčatá s podobnou, 
v níektorých predmetoch rozšírenou osnovou vyučovacon. Aj 
tieto sa tešily vefk,ej návšteve a boly vefmi príaznive prijaté. 

MOS. vždy organizoval za podpory ostatných korporácií 
oslavy. Dni slobody 28. a 30. októhra, oslavy narodenín prezi
denta republiky dňa 7. marca, ucteníe, pamiatky prvého mi
nistra vojenstvagen. M. R. ,štefánika, ako aj oslavy Majstra Já
na Husa. Tu treba spomenúť aj oslavu pamiatky historika Fr. 
Palackého 25. V. 1926, Hvie'zdoslavovvečer 2. II. 1927 a Mierovú 
slávncsť J. A. Komenského 27. III. 1927. Ďalel boly MOS. organi-
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zované rudové predstavenia vo Východoslovenskom Národnom 
Divadle s vefkým morálnym úspechom. 

Bola však podporovaná aj tvorba koncertná a usporiadaný 
populárny koncert Spevokolu F oerster 6. VL 1925, konéertné 
matinée na pamaf 75. narodenin skladatera Zdenka Fibicha 13. 
XII. 1925, ďalej koncert sl. H. Pírkovej, pp. Chorovíča a M. 
Rupeldta 18. IV, 1926 a koncert peveckého spolku "Smehna« 
z Plzne 13. IV. 1927. 

MOS. si však všímal aj inak kulturného života v Košícíach. 
Na záchranu Východoslovenského Národného Divadla, ocitnuv
šíeho sa v sezóne 1925/26 v krízi, svolal úspešnú. anketu, ktorá 
hradala sp6sob zachovania tohoto divadla. Vedra toho uspo
riadal 27. lebruára 1926 anketu o potrebe vysokej školy technic
kej na Slovensku so sídlom v Košiciach. Tejto mkety sa Sú
častnil vedfa iných významných hostov aj rektor vysokej, školy 
technickej v Brne prof. Ursíny. Výsledkom tejto ankety bolo 
ustave"ie komisie, ktorá mala pripraviť elaborát pa-matného 
spisu pre vládu, avšak dosiaT nedokončila svoje práce. 

Okrem toho bola už v prvom roku činnosti MOS. založená 
učňovská besiedka, ktorá bola vtedy prvou na Slovensku. 
Úkolom tejto besiedky bolo opatrH učňom dobrú a ušfachtilú 
zábavu s poučením a tak ich odvádzat od zábav pochybného 
druhu a špatnej spoločnosti, ako aj pomáhaf im a radit i v so
ciálnom ohrade. Napriek tomu, ze do cesty sa stavaly mnohé 
fažké prekážky, učňovská besiedka sa udržala a iste ,a bude 
dobre rozvíjať, zvlášt, keď bude dobre finančne zabezpečená. 
Treba aj spomenút, že MOS. zakúpil pre besiedku vyradené vo
jenské hudobné nástroje, ktoré nechal opravit a založil pri be
siedke hudobný sbor. 

Vedra te;to pečlivosti o dorast obTátil MOS. svoj zretef aj k 
mládeži školskej a podporoval rozkvet bábkových divadiel. Tak 
Tel. Jednote Sokol bolo úspešne prispené k vybudovaniu mo
derného javiska bábkového, ktoré bolo zpočiatku umiestené 
v sále býv. hudobnej školy, potom už vo vlastnej miestnosti v 
Sokolovni, kde sa stále teší popularite aj tých najmenších. Na
korko toto ruvadielko nepostačovalo, pristúpila pred rokom 
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Rob. Tel. Jednota pod ochranou MOS. k sriadeniu druhého báb
kového divaruelka, ktoré našlo útulok v sále reštaurácÍe »Grand 
Orient' a taktiež si získalo svoje detské publikum. 

To je stručný a čiastočný výčet činnosti MOS. ~~ dobu)eho 
existencie. N euvádzam tu počet prednášok v ucnovskej be
síed:ke ženskom áko aj dievčenskom kurze. Bol ích tam pred
nesen; veTký počet, iste, že nie bez úspechu, č? ~ zaruč~
vali ich autorí, obetaví nadšenci. Neuvádzam am vycet podpor 
a pomocí, ktoré boly poskytnutécelej rade. ~pol~ov !. štude~t
ských krúžkov a ktoré tieto iste samy znajU najleps!e ocemt 

Isteže všetcia ktorým povzneseníe a vzde1anie rudu nie 
je len planým slo;om, si budú želať, aby čínnosť MOS. aj ďalej 
sa rozvíjala úspešne a budú ho v tejto snahe podporovať. 
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š-L: 

Tlač po prevrate. 

Do prevratu nemalo východné Slovensko svojho vlastného 
č.asopisu. Maďarská vláda, ktorá vedela tak dokonale zneuctie
vať noviny, vydávala v Pl'cšove Dvortsákovu »Našu ZástavtF j 

aby maďarízovala a znemožňovala prenikanie skutočných slo
venských časopis ov do týchto končín. Chodilo sem mečo 'Ná
rodných Novtn' a niekoťko sto exemplárov Hodžovho ,Sloven
ského Týždenníka', a to ešte tajne, lebo odberatelia a čítatelia 
týchto "vlastizr.adných. a 'panslavistických« časopisov boli stí
haní, prenasledovaTIí a pokutovaní. 

Al'" v k h .. _.;:y dIV, ze- za ta ýc to pomerov a pri zlom kultúrno:m a 
hospodárskom položení obyvateIstva slovenského, nestah sa 
potreba novín populiirnou. 

Bola teda úloha slovenskej tlače po prevrate vermi ťažka, 
ale nebole možné pred ňou ustúpiť. Dobrá slovenská tlač bola tu 
tak vý·znamnou a potrebnou, ako dobrý adrninistratívny aparát. 
Tlač, noviny - to je ale' v prvom rade kapitál. Bolo sarnozrejmé, 
že miestneho kapitálu, ktorý by sa bol chcel investovat do no
vín, nebolo a preto sa muselo hradať iné východisko. 

Započ.atie vydávania ,Slovenského Východu«, p;vého slo
venského denníku na východnom Slovensku vobec, za vojen
ského vedenia, rozriešilo situáciu razom a šťastne. Nový denník 
tlačil sa v Katónovej knilitlačiarni a pri redakčných stoloch s€
deliako jeho prví redaktori: Janko Hrušovský, Anton Straka, 
E. Borek, pL Gregorová, R. Korčák a Vincenc Návara. Pracova
lo sa s chuťou, hoc sa robily so strany madarskej šíremu časo
pisu rozmanité prekážky. 

Keď vypukla generálna stávka, prenieslo sa t1ačenie "Slov. 
Východu, do vojenskej knihtlačiarne v budove býv. divizie, v 
Morej vtedy pracovali J. Černý, teraz majitef kn1htlačiarne 
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»Slovakia«, F. Flossm,ann j správc.a »Slovenskej l<..níhtlačiarne"j 
J. Podlipný a iní. Trvalo to 5 di!Ú a tie dokázaly lásku k novinám 
a oduševnenie. Bolo to piH dni preplnených radostnou túžbou 
prekon,,·ť všetky prekážky a zvíťaziť. Čo iného znamená pre 
časopis "zvífazif", ako vyjsťaj za najhorších podmienok? Vy
Šíel. Poneváč nepracovala ani elektráreň a nešiel ani prúd, drfu
li redaktori svie"ky, kecl' pracovali sadzači a potom odhodili 
kabáty a pustili sa do krútema kolesami, aby list mohal byť vy
tlačený. E. Borek stál na čele týchto nadšencovo Česť jeho pa
miatke! A Roneváč stávkovali al kamoleti, nezdráhali sa povod
covia predsa vyšléhc časopisu ísf predávať svoj ťažko zmbený 
tovar. Prispeli značne k upokojeníu, leba bez novín - niet ži
vota. Po stávke tlačil sa ,S. V.< opaf u Katónu. 

Za borševíckeho vpádu odišla celá vojenská tlačiareň do 
Žiliny a "S. V." prestal vychádzať. Obj.avíl sa potom v Košiciach 
až v prvých dňoch júla a tlačil sa opať tl Katónu až do 24. okt. 
1919

1 
kecly jeho tlač prevzala ",Slovenská kníhtla.čiareň(\J založe· 

ná vo februári r. 1919, ako prvý košický slovenský podnik to
hoto druhu. Po založení štátnej knihtlačiarne (1. X. 1920),,.lruhej 
našskej t1ačiarne v Košiciach, prevzala tlač "Slovenského vý

chodu<' táto. 
O tažkostiach, s akými bolo spojené vydávanie tohoto 

časopisu v prvých dobách, víe si zrobit správnu predstavu len 
ten, kto trocha pozná 'ČÍerne remeslo«. Sadzači beli Maďari, pri 
prenášaní foriem sa kládly často na zem prekáikYl aby sadzač 
upadol a sadzbu rozhádzal a časopis aby nemohol vyjsť na čas, 
personál, ktorý mal doručovať zásieiky k vlakom, hádzal ich do 

Hornádu. 
Taká bola svadobná cesta východoslovenskeJ tlač.e. 
S postupujúcou konsolidáciou sa pomery upra;:ily a. ob;,a

vily sa aj druhé časopisy. V Prešove to boly ",Šarišské Noviny«, 
ktoré prešly v januári r. 1923 do Košíc pod menom »Gawovské 
Noviny" a »Slovenská Pravda«, ktorá prešla do Košic r. 1924. 
R, 1922 začala v Košidach vychádzaf »Sokolská Zástava"l r: 
1926 prišly»Košické Noviny«, neskoršie "České Noviny«, a r. 
1927 »Stráž Východu«. Okrem týchto vychádzalo v Košiciach 
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viac časopisov ();Bohéma«J »Národná Ohran.a«J »Strom<'J »Do
chodkár«, »Daňové a obchodné noviny«), ktoré ale za. krátko 
zanikly. 

K časopisom v Košiciach teraz vychádzajúcim druží sa 
»Sborník prefesorov Slovákov«, »Divadelný svet« (pred tým 
»Naša sCéna«), skautský časopis »Buď pripravený«, »Tabakový 
robotník«. 

Čulý ruch novinársky mal aj Prešov. Okrem už spomenu
tých dvoch týždenníkov vychádzaly tam a zaniklyalebo boly 
preložené slovenské časopisy: »Sokolská Zástava«, »Mlynárske 
listy" »Vestník kominárskych pomocníkov«, »Novinky pre slo
venské deti«J '>Nový svet« neskoršie »Slovenský svet« (teraz v 
Bratislave), 'Slovenský hostinský a kaviarnik«, »Slovenská Zá
stava.«J· »Šarišské Noviny«, »Živnostník«, Teraz vychádza v Pre
šove len jediný slovenský časopis »Východný Slovák«. 

Aj Sabinov ,a Míchalovce maly svoje časopisy, ale tieto ne
maly dlhého života, 

Rozdiel proti dobám poprevratovým a terajším je pekným 
dókazom pokroku, aký sme z.a prvých desaf rokov urobili. 
Slušný počet odberateTov je príjemným príznakom zvyšovanej 
túžby po čteni, Minuly časy úzkostí a skepse. 

VeTkúa významnú službu v novinárskom živote mala od
bočka čTK, ktorá napomáhala zkracovať odTahlosf Košic od 
stredísk dodávaním materiálu, taJkže sme nemuseli v zprávodai
stve zostávať za časopismi, vychá<dzajúcimi na, západe: 

Rozvoj časopisectva je súčasne sprevádzaný činnosťou vy
davaterskou. Aj v tomto smere vyvinul sa ruch, ktorý nám do
voruje pridružif sa po tejto stránke k centrám. V jednotlivých 
našich knihtlačiarňách vyšlel rad kníh dobrej kvality a trvalej 
ceny. »Slovenská kníhtlačiareň« vytlačila niektoré spisy Bole
sIava Bratislavského, Rehora Urama-Podtatranského, Alma
nach liter odboru Matíce Slovenskej, Frýdlove »Živly«, Bujná
kovho »Dr. Karola Kuzmányho«, Kri;;kovu »Paríž«, atd'. a tento 
jubilejnýalmanach, »Slovákia« Frýdlove »Chudobky« a i. Na
klad,atel'stvo »Slovenského Východu« priš!o s programom oď
stráňovaf nedostatok slovenskej !..túhy a vydalo rad diel vermi 
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pekne vypravených a za primeranú cenu, Medzi nimi Vansovej 
>Kliatbu<, poctenú štátrrou cenou na r. 1927, Bratislavského 
,Podivné príbehy 1. II." a "Zúfalé duše« , Kompišove "Starý že
nich« ,a "Cesta do krhninálu«, Sumove »Smutné tóny«; ziskalo 
vel'ký úspech so slovenským vydaním Němcovej 'Babičky«, vy
dalo Němcovej »Pohorskú de,dinu« a pripravuje slovenské vyda
nia: Jiráskovej 'Filozofskej historie«, Máchových ,Cigánov«, 
Raisových »Ka1ibov zlo.čin« a »Pantáta Bezoušek«, Hermannov
ho »Otca Kondelíka« atď. Venovalo pozornosf aj prekladom 
z význačných auto rov Gudzích, zvlášť slovanských a pripravuje 
slovenské vydanie spisov Sienkiewiczových. 

Samostatne vydali v Košiciach: Anton Prídavok "Vrásky 
času« a »Rozbité ministerstvo«, E, Rusko: »Piesne' nového rána«, 
Riavin »Ružové plamene«, 

Od r. 1924 vyšlo z našich kníhtlačiarní na 1,60 publikácií. 
Národ, jeho vyspelosť,posudzuje sa dra toho, kol'ko a čo 

číla. Novinársky a vydavatel'ský ruch na výchoď. Slovensku do
kazujú, že. sa pomery vel'mi zlepšily a že doterajšie úspechy 
tejto činnosti, ktorá nepostradá ohetí, oduševnenia a lásky k 
ve ci, v budúcom desaťročí vyvrcholia tak, že budeme mód byf 
všetei dokonale spokojní, lebo veríme, že k novinám a dobrej 
knihe na'dú do tých čias cestu aj ti, na ktorých ešte .dnes ča
káme. 
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Emil Rosko: 

Prvé slovenské literárne decenium 
slobodných KoŠíc. 

Ko"ice sú metropolou východného Slovenska a znamenajú 
pre celú vvchodnú oblasf republiky akýsí druh hlavného me
sta, ktoré s~ojím smyslem vybnčuje z raisonu obyčajného župn~
ho sídla, pofažne akéhosí ku\túrrteho stredíska. Už sám zovňaJ
šok Košíc svOjOl1 architekturou svedčí o akejsi predestínácií 
níelen administra1.ívneho centra, ale í uzlu v';;,etkých snáh, Cl SÚ 

to už ambkie hospodirske, vojenské, ku!túrne alebo iné. Vliv 
Košíc siaha v širšom okruhu, reprezentuje vačší .akč-ný rádius, 
alw posobnosť ostatných bývalých sídie!. Nemožno sa d~viť 
preto, že pri teraj.'ei reoganizácii polítickej správy pomýšl_~ly 
Košice na expozitúru. Dra dosavádnych tradícií bol by to pOZla
davok docela oprávnený, keby bolo k tomu okrem lokálnych 
ciefov mestu K~šíc, poťaŽ11e jeho širokéhookolia, i zákonitej 
platformy. Lebo napriek tomu, že Košice sú dra beŽ11ých 
pOj.n10V, rešpektfvne v merítku českoID, správnejšie' západniar
skom! len mestOTIl provindálnym, viila sa do tun.aišieho života 
iná predslava o tejto perle východného Slovenska. Prevratom 
Košice zaÍste len získalYl kecl' sa staly prvým odrazným múro:m 
cudzích vlivov

1 
akousí eminentnou národnou, ba štátnou baštou 

na východe republiky. Každá štátu nepriatefská snaha, pri
chádzajúca od juhu, narazí v prvom rade na odpor, pofažne od
vetu československých Ko"ÍG. Preto. pri ka.ždom národllom 
podniku, nech už má za úkol sehavái,nejšie ciele, musí sa dnes 
počítaf na Košice, ako na hlavný centrum všetký,oh akčných, 
či už obranných iniciatív. Košice vzrástly po prevrate neute,se
TIOU mierou, Získaly nepomerne mnoho oproti iným m,estám v 
~tredlloml poťažne západnom Slovensku, nevynímajúc ani 
Bratislavy. Získaly nielen novými slavebnými akdami, ktoré 
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rozšírily Košice o celé štvrte. Stavebl1ý ruch v Košiciach je 
nepomerne čulý. To by znalnenalo vel'mi málo skoro nič, Nie 
hmota, ale duch musí byť merítkom rozkvetu, aký nastal v 
poprevratových rokoch v Košiciach. Nesmieme zabúdaf, že 
najradostnejšfm motívom pri utešenom rozmachu bolo ve do
míe, ž,e v pomaďarizovaných Košiciach začína sa tvorií slo~ 

venská tradícia kultúrna a budovaf československá myšlienka 
štátna. Br.atislava mohla sa v tomto smere pochváliť .bohatou 
minulosfou. Svojho času býv'ala predsa hlavným východiskom 
slovenskej kultúrne; i národneja:ktívity. Medzi múrami Brati
slavy zrodily sa my,lienky Štúrove, odtial' vyšie! literárny vý
kvet slovenského národa v prvej i druhej polovici XIX. storo
čia. Preto bolo docela prirodzené, že slovenská Iiterárna tradícia 
pramení na západnom a strednom Slovensku. Západné sused
stvo s Moravou, hospodárska priorita západných oblastí, 
stolica slovanských jazykov v Bratislave, Stúrova družina, po
litické boje v rokoch 1848-49 za oslobodenie slovenského ná
roda, kuItúrna 'vvspelosť západu, hJavne vvššia úroveň ev,an~ - . . 
jelikov, to boly všetko okolnosti, ktoré zatlačily východně Slo
vensko do pozadia. A musíme si priznať, že prevrat len zdóraz
ni! nmohé z týchto s1tuačných momentův pre Bratislavu. Ja
zyková odlišnosf Východu bratislavskej orientácii len dopo
mohla, nahovoriac o tom, že koncentrácía vyšších politických 
úradov a univerzit.a predesiínov.aly Bratislavu. na vedúce' 
miesto v ku\túrnom živote Slovenska. Košice čo sa týka vyso
kého škols!va, pocítily ťažké ztraty likvidovaním právnickej 
akademie a vysokej školy hospodárskej. Ale to všetko boly 
bašty výhradne len maďarské, takže o ztratách v smyslu naš
skom nemožno havarii. Naopak, účelná a demokratická orga
nizácia republikánska otvorila dvere škol širokým vrstvám ru
dovým, takže duševný pokrm, ktorý bol predtým na mnohých 
ústavoch výhradne len prostriedkom agitačným, - zdepopulari
zovaným aristokrádou výučby -, stal sa pospolitým majetkom 
širokých košických periferií, ktoré boly v prevážnej. vačšine 
čísto slovenské. Je síce pravda, že tento proces nebol výhra dne 
príznakom košickým, veď predprevratový systém štátny bol 
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na celom Slovensku všeobecnÝf ale predsa znamenal ~&.::iatok 
nových .merov, nových cierov a stal sa gruntom tradícl::lo
venskej, ktorá okrem Jonáša Záborského nemala n~ Kosleku 
závažnejšieho historického predstavitefa. Preto napnek tomu, 
že fakticky nemožno prirovnať vzrast Košíc po pre~~ate s ~oz~ 
kvetom Bratislavy, pomeme predsa možno hovorIť o praJneJ 
ruke osudu, ktorá Košiciam pomenw najviac dožičila. 

A práve touto konklúziou mohli by sme zakončiť úvahy o 
literámom živote Košíc po prev~ate. Od časov Jonáša Zábor
ského, ktorý býval stÍpom slavianskym 1'.a horúcej p_~d: Košic, 
ba na východnom Slovensku vóbec, nebolo v KoslClach slo
",enského literárneho života. V ďaka snaživej odbočke Matice 
Slovenskej v Košiciach, zdobí už dnes prebúdzajúcu so. slove.n: 
skú metropolu na východe jeho pamiitná doska, ako symbol Jej 
slovenskej minulostí a ako memento pre mladú literámu gardu 
najvýchodnejšej čiastky oslobodeného Slovenska. . 

Bratislavská univerzitná chasa ujala sa práce na otcovskeJ 
roli f zapustenej mohutnými koreňami Šfúrovcov f ihned' po pre
vrate. Univerzita býva vždy prysmou, popudom sdružovania v 
literámvch spolkoch. zdrojom vedomastí i ambícií. Preto ne
možno ~a diviť, že naši mladí, v srdciach ktorých nedoznel ešte 
chorál oslobodenia a vífazná pieseň pravdy, so zázračnýnl 
priamo elánom zapustili svoje pluhy hlboko do kyprej a úrod
nej slovenskej pády. Rad za radom vyrastali nové mená nada
ných .adeptov slovenskej litera túry. ktorí svoje smery. plány a 
názorv uverejňovali na stÍpcoch Mladého Slovenska. Vatry. 
Svo;et;, Prúdov, nehovoriacani o Slovenských Pohfadoch, 
ktoré staly sa akousi verejnou tribunou celého slovenského ná
rodného snaženia. Ihneď tvorily sa grupy. každá so svojim se
parátnym umeleckým krédom. Slovom rozbeh nečakaný. ho
vorím zázračný. Ale celé toto prer.adostné horlerue za sloven
ské umenie gravitovalo k Bratislave. ako k svojmu prirodze
němu stredisku. Nebola to rivalita. ktorú zo začiatku sám Turč. 
Sv. Martin ťažko snášal, bola to pochopitefná a prirodzená 
koncentrácia slovenských intelektuálov a umelcov okolo uni
verzity. Mladšieho dorastu nemohlo byť. keďže sami zosob-
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ňovali· vlastne tých llajmladších, peraschopných Slovákovo 
Sloven.ký dorast. ktorý nemohol pomýšfat na navštevovarue 
univerzity, neopustil ešte v tom čase lavice stredných škól. 
Kým dorast tento dosiahol patričného veku, vyrástlo nám z je
ho lona nmoho nádejných rudí, ktorí dnes reprezentujú roz
trasenú literárnu obec mimobratishvskú (Hronský. _ Hohoš. _ 
Jarko Elen, - Novomestský, _ Prída.vok, _ Kopečný. 
Smrek. _. Letz, - Pockody. - Kudja Riavin, _ Tomášik a 
iní). Najmii učiterské ústavy vychovaly nám pornerne veTmí 
mnoho spisovatel'ského dorastu. Košice •. ako niesto bez uni
verzity, nemaže počítať pri svojom literárnom živote na vyso
koškolákov a keď, tak v mie,e nepatmej. Preto sa košický li
terárny vzmach datuje o vel'a pozdejšie. kým sa v Košiciach ná
hodou. či už blahodarným vlivom úradov shromaždílo nadostač 
literárnych, povedali by sme hospitantov, vačšmou stredoško
lákov. Už tento fakt by sme mohli označit za príčÍnu neskor
šieho triedenia duchov, ktoré medzi literámou obcou brati
slavskou a košickou tak ne blaho sa zapísalo do tvoriaceho sa 
literárneho života mládej slovenskej generácie. Kontrasty bý
vajú často zdrojom nedoroz1lll1eni, _ veď si len predstavme: 
Bratislava - vysokoškoláci, - Košice - stredoškoláci. Ne
možno pravda zapierať, že počiatok košickej tvorby bol ne
valný. hrubozrný, nevypracovaný, často nepremyslený. čo bolo 
Bratislavčanmi zhusta nie veTmi priatel'sky. ha povýšene zda
razňované. A tak sa stalo. že sa časom pozabudlo na rovnaké 
poslanie oba ch skupín. na spósobnos! a na slušnost Na jednej 
strane prehp'aná cit1ivosť, na druhej zase nekritické mentorstvo, 
-- zavinené hll'.vne nedostatkom zkúsenej a povolanej kritiky. 
Košičania bolí ponechaní s;.mÍ na seha, na svojpomoc pri lite
rámom tvorení, vydáv1aní i expedov.aní kníh. Bolí to zvačša 
mladíci, bez poradného hlasu starších, bez vydávatefských 
možností a k tomu v kraji, kde slovenská kniha nemá tradicie. 
a kde pri rozpredaju nemožno takrečeno na fud počítat, jedno
ducho z tej príčÍny, že spisovnej reči slovenskej alebo nerozumíe. 
alebo vidí v nej dokonca češtinu. Košickí literáti muselí tvoriť 
skoro dra receptu: napiš si sám knihu. sám ju vytlač, napíš si 
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kritiku a sám si knihu odpredaj. Leb" azda sa nemýlím, keď 
zdorazním, že nikde na Slovensku nebolo lTIOŽnO vidíeť slo
venSk)TCh spisovatel'ov predávať svoje debuty po kaviarňach, 
ako podomný obchodník rudové výšivky, ako práve v Koši
ciach. Boly to knihy lepšíe i horšie. Umelecky viacej i menej 
hodnotné. Ale boly to predsa slovenské knihy nadšencov v bý
valej maaarskej pevnosti, kde vydanie slovenskej knihy svojím 
rizikom značí skutočný národný skutok. V Koši,:;iach neholo 
nikdy slovenského knižného trhu. Prdo i lmihy umelecky me
nej hodnotné znamenaly skrovnú brázdu na nezoranej pode v'Ý~ 
chodného Slovenska, menovite mesta KoŠíc. Keď nb nič mého, 
maly nesporne hocLnotu propagačnú, čo maže priniesf rovnaký, 
keď ,;je vačší národný úžitok. Preto už len z týchto d6vodov 
zaslúžíly si teplejšieho prijatia. Nemožno uplatňovať d:t.oróz
nosf, i keby to bolo z umeleckého stanoviska žiadúce, keď 
tomu nedovol'ujú národné záujmy. Medzítka umelecké sú často 
natol'ko medzinárodné, svojou formuláciou natoTko stereotypn-é, 
že nemožno im nasadzovať slovenskú. čapicu. V ďaka Bohu, že 
dnes, po vydaní skutočných umeleckých diel košickými autor
mi, rozišly sa cbmáry zo spoločného neba košickej a brati
slavskej umeleckej gardy. 

Košická hterárna obec vel'mi vď,ačne uznáva bratislav
ských literátov za svojich starších a vyspelejších bratov, a to 
nielen vekamI .ale i ume leckým zrl101ll, rozsiervaným hneď po 
prevrate po smadnej pode Slovenska, sotva vydstenej od zhub
ného kúkolu natísnutej a cudzej kultúry. Dnes, ked: sa na
vazujú intenzívne styky medzi týmito dvoma hlavnými skupina
mi slovenských literárnych teritorií, možno už pozorovať prvé 
zore hratského na.žívania, i kecl' ono nee1inlinuje vzaJomnú 
úprimnosť na po1i umele:ckom, po·ťažne rigoróznos-ť pri ohapol
nom posudzovaní umeleck"j tvorby jednotlivcovo 

Ako vznikol Líterárny odbor Matic.2 Slovenskej v Koši
ciach? 

Bol som už spomenul, že v prvých rokoch poprevratových 
nebolo a nemohlo byf v Košicíach slovenského lite:rárneho ži
vota. Musím ske s láskou a pietou spomenú·2 nebohého baťka 
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Rehora Urama-Podtatranského, ktorý žil tu niekoTko rokov po 
prevrate li svojho zafa, školského inšpektora Marendiaka, pri
nášajúc do nových košických pomerov niekoTko sladkých 
triliek v svojom dobráckom srdci, ale žial'bohu, jeho otcovský 
úsmev čoskoro t!mrel, na veky a zostala nám po ňom len málo·· 
hovorná pamiatk?~ je.dnej ulice, oznabznej jeho m·ZTIom. Odišiel 
nám, aby sa viacej nevrátil. Pod smrčinami povážskej doliny 
sniv,a svoj večn)"T sen prvý praporečník slovenskeho lite
rárneho života v Košicíach po prevrate Ale aj za ten králky 
čas svojho odpočinku v Košicíach, obdaroval slovenskú lítera
túru poprevr.atovÍ1 yzácnymí perlami l'udovej spisby, takrečeno 
najkrajšimi dielami svojich sobraných spisov, vydaných ko
šickým predprevratovým Slovákom, kníhkupcom Kustrom, 
ktorý prvý' prejavil kus vzácneho porozumenía voči životnému 
dielu nebohého pairiarchu slovenských spisovatefov. 

Iných literárnych kapacít v Košiciach nebolo. O príčinách 
sem bol už v predošlý·ch odstavcoch tiež prehovoriL Medzi 
úradníctvoffi, ktoré sa do Košíc prisťahovalo, bolo vel'mi málo 
Slovákov, menovite takých, ktorí by sa boli o osud slovenskej 
knihy a slovenského duševného života čÍnne starali. Viičšina 
úradníctva bola z Čiech, ktorá priniesla svoje vlastné, sepa
rátne túžby, želanÍa i ambície'. Napriek tomu 'musím s vaakou 
poznamenať, že medzi prvými, ktorí sa o slovenské umenie 
zaujímaii cmne, vlastnoutvorbou dokazui;úc obdivuhodný 
záujem o slovenské slovo, bol mladý český učíteT, Ví1íam Ko
pečný, (autor nedávno vydanej sbierky ,Slzavé úsmevy"l, ktorý 
pri svojích fažkých útrapách a starostiach na dedinskej škole 
niekde v Šariši, začal s košickým učitel'om Prídavkom prvý uve
rejňovať slovenské básne značných umeleckých kvalít. Bolo to 
obdobne s populárnym Jarkom E!e;nom (českým učitel'om, 
vlastným menom Jaroslav Kaiser), ktorý sa z bratíslavskej sku
piny Davu tak znamenite osvedčil. Ináče, ako som už bol na
značil, bolo tu Slovákov velmi málo a i tí mali plné hlavy sta
rostí s odstraňovaním bytovej krízy, ktorána nich, po vačšine 
staršich a ženatých rudí vel'mi doliehala. Ale Bratislava začala 
sa už hýbať. Bránou univerzity zvučal čoskoro prvý roj mladej 
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slovenskej Iiterárnej gardy, nehovoriac o ich vodcoch mimo 
univerzity, akými boli Tído Gašpar, Hrušovský, Krčméry, Sidor 
a iní. Dvol'nené arobície, skryté túžby, zamávaly prvým rozma~ 
chom. Slovenské slovo rozletelo sa revolučným elánom oslobo
deného národa. Bolo to jeho prvé zaplesanie po dlhom utrpeni, 
bolo to prvé švitorenie vtáčka, vypusteného spasitel'nou rukou 
osudu na slobodu. A kým naší starí radíli sa o politických smer
niciach nového života, oslobodené Slovensko vyspievalo sa 
ústami mladých. A tento spev vzbudíl mnohé srdcia z indiferen
tizmu, otravného ako lethargícký sen. Trvalo to mnohým vel'mi 
dlho, kým sa vymanili z dedictva bývalého režimu, kým sa 
nauči!i bohatstv1! slov Sládkovičových, kým navyklo ucho 
hudbe Hviezdoslavovho proroctva, kým poblúdilí uzdravílí sa 
krásami materinskej reči, poznanej len z bežných potríeb ži
vota. A tu je práve jedna nevýhoda slovenskej m!adej Iiterár
nej generácíe. Lebo kým naši českí rovesníci vyrástali a študo
~.ali na materinskom mlieku, k5= ich intelekt mohutnel národ
ným sebavedomím, tým najelementárnejším požiadavkom umel
covej duše, zatial' naše srdcia a naše hlavy napchávaly jedova
tou gebuzinou, ktorá zabraňovala zdravému uplatneniu našskej 
individulity. A po ukončení toho heroického zápolenia, pri zvu
koch fanfár slá vneho vzkriesenia mnohým z nás zastavoval sa 
nechápave dych, nie súc zvyklí na to1'ko ozonu a tol'kému prí
valu nám ešte cudzej radostí. A trvalo to mesiace, ba roky, kým 
vybudovali sme v srddach našich od gruntu potrebné skrýše pre 
poklady, ktoré museli sme sa učiť poznávať príamo od abecedy, 
ako detí v elementárke. Preto kým naši českí rovesmcí mohli 
byť už učítel'mi iných, mnom z nás museli si sadať do lavíc, do 
ktorých chybovaly nám len krátke noha vice. A práve tento 
proces odohrával sa u mnohých, ktod až neskoršie mohli sa 
chytíť pera, aby nový a vznešený obsah svo:ej duše vtelili do 
burácajúcích ríadkov čistej slovenskej miazgy. Tento proces 
prirodzene urýchlila najviac urlÍverzita II svojlCh posluch:ičov, 
majúc po ruke vedecké, národné i pedagogické prostriedky. 
Preto sloboda našla medzi mladými prvý ohlas v meste umver
zHnom, ktorý uplatnil sa v prvom rade v a...mbkiach literárnych, 
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i ·I<eď hfadaly výraz nový, možno cudzí predprevratovým Ii
terárnym tradíciam. Je preto nesporné, že tento literárny 
vzmach v provinciálnych mestách, kde nebolo toho elánu štu
dujúcej .akademickej mládeže, kde eruptívnosf poprevratových 
rokov hradal iné, reelnejšie cesty v reformách administr.ativ
nych, školských, národohospodárskych atd. nemohol hl'",daf 
uplatnenia, okrem azda tých miest, kde prítomnosť osvedče
ných slovenských osvetových pracovníkov, spiso.vateIov a 
iných reprezentantov predprevratového slovenského duševného 
života, nebola -akou takou ÍnšpÍráciou. 

V Košicíach tej kýž.enej inšpirácie nebolo. Ale i keby jej 
bolo bývalo nadostač, nič. by nebola pomohla. Košice musely 
čakaf, až prirodzeným vývojom vyškolí sa stredoškolský dorast, 
ktorý mohol by byť neskoršie zdrojom prvých literárnych pOči
nov na východnorn Slovensku. N eskoršíe príbudlo ske· i hojne 
mladý·ch slovenských .akademikov, vyštudovaných, alebo pred 
zkúškami, ale jediný, ktorý sa chápal pera bol JDC. Tomášik 
Dtunin, nadmieru nadaný adept slovenskej modernej lyriky, nad
šený expresionista, ktorého žiafbohu zákerná choroba natoTko 
zgniavíla, že dnes sotva možeme dúfať v nový plodný rozbeh to
hoto osudom znivočeného talentu. Jeho prvá kniha, sbierka 
básní "Chla.pec a husle<, vydaná už po chorobe (ktofej biTag je 
okate zrejmý), svedčí o velikej škode, ktorá prípadným j!cho 
odchodom ZD slovenského Iiterárneho života mladej garde vý
chodného Slovenska, ba celému slovenskému národu vznikne. 

Také boly pomery v Košiciach, keď sa začaly prejavovať 
rrvé mladé slovens·ké talenty na stránkach Slovenského vý
chodu v rokoch 1921-22. Spominajúc Slovenský Východ, ne
bude veci na škodu, ked zdoraznim zásluhy tohoto časopisu o 
začiatky slovenskej literárnej tvorby na východnom Slovensku. 
Slovenský Východ. .ako jediný deumk na Východe, postavil sa 
nežistne do služieb tvoríacej sa košickej literárnej gardy. Prijí
mal kedykolvek mladých snaživých slovenských fudí do svojich 
dopisovateTských, poťažne ríporterských služieb a možno smele 
povedaf, že v,edl'a nÍekol'kých literátov vychoval nám tiež nie~ 
korko mladých slovenských žurnalistov, poskytujúc im vďačne 
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rady a pokyny, potrebné pri tejto ťažkej a zodpovednej funkcii. 
NiekoTkých horlivcov z košickej Iiterárnej obci zamestnával 
ako interné redakčné sily za slušný mesačný honorár, poťažJle 
riadkovou odmenou, hocí nebolo nedostatok redaktorov z 
povolanía, Nesmieme pravda zamlčať, že velily tomu i SÚC 

kromné obchodné potreby časopisu samého, ktorý aby náležíte 
prosperoval po stránke jazykovei, bol odkázaný na spofahlivých 
slovenských prekladateTov, Ale hlavnou zásluhou redakcie a 
tiež riaditel'stva Slovenského Východu bola skutočnost, že 
uverejíioval na svojich stípcoch novelky, články i báspičky, 
ktoré niekedy nemaly valnej umeleckej hodnoty, Z prísneho Ii
terárneho stanoviska bolo by to skor na úkor menovaného 
žurnálu, keby i tu neparticipovaly v jeho prospech okolnosti, 
ktoré som bol pripomenul, keď som vylíčil význam slovenskej 
knihy na košickej póde, Košice nikdy predtým slovenského 
č,asopisu nemaly, preto rozumÍe sa samo sehou, že ,ako vždycky, 
ani tu nemohla byť úroveň nadprie1nerná. Konečne· možno sa 
prieť s názorom, či literárnu prílohu, kurzívky a iné uln-e'Íecké 
vložky lokálneho, provinciálneho žumáh!, možno kritizovať z 
hTadiska prísne mneleckého, Ale kto pozná dižiadosť za
čiatočníkov a kto vie nálcžíte hodnotiť účinok uverejnenia 
prvej básničky, alebo novdy mladého Hterárneho hospitanta, 
zaiste uzná, že podobná bonevolentnosť redakcií pri jej špat
ných stránkach má jeden vel'mi dobrý účinok na tvoriace sa 
ambície: povzbudzuje, dodáva nového nadšenia, chuti a vytrva
losti k ďalším Iiterárnym pokusom, Nieto zaiste spisovatel'a, 
hocí hneď slovenského a význačného, bárs i svetového mena, 
ktorý by nebol preži! kalváriu, akou je prvé llplatnenie Iiterár
nych vloh cestou tlače, Duša týmto spósobom dostáva nové 
krýdla, fantázia nový rozlet a myšlienka nové peršpektívy do 
čistoty i do hibky umeleckého tvorenia, Nechcem týmto nazna
čif, že nadaníe vyrastie potom azda zázrakom a že myšlienky 
rozmnožia sa akohuby po dáždi. Každá školácka básnička alebo 
iný pokus o žurnalistický debut pomocou vlastnej tvorby ne'
znamená genia, ale na každý sposob svedčí ,aspoň o dobraj voli 
a istej dá v ke ctižiadosti, ktorá je u každého začiatočníka nad-
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mieru potrebná, jestli mieni sa stoj čo stoj prebiť prvým úskalím 
lledóvery, Možno smele vysloviť súd, že mnoho talentov vyšlo 
by na povrch Iiterárnyeh potrieb, keby škola, poťažne iní čini
telia vypestovali vo svojich sverencoch nadostač Iiterárnych 
záujmov a ctižiadosti, ktorá je v dnešnomprekrítizovanom Ii
terámom svete k udržaniu vlastnej rovnováhy 8, čerstvosti ne, 
postrádaterná, Nebudem zaiste preháňaf, keď dolož'illl, že zásad
ným odmietanim, pofažne prílišnou pnsnosťou, zaniká nám 
každým rokom po rDznych kútoch sveta mnoho sfubných je
dincov, ktod nevedia preklenúť prvým neúspechom a navždy 
odkladajú pero, Lebo závisí to iste od povahy, citlivosti a lite
rámeho vyškolenia, Najviac talentov vyrastá bezosporne na 
križovatkách života, kde je pred očami adepta eelý nmný fihn 
dneška, s jeho technickými zázrakmi, prirodnými krásami, 
láskami i intrikami, Tam ambície veTmi rýehle mohutnejú a 
rozvíjajú sa v bohaté koruny, kým ostatni, ktorí nemajú také 
bohatstvo zážitkov, dozrievajú zvorna a zdlhave, ako ovocie 
pod severným nebom.. A zaiste radí uznáme, Že' noviny sú tiež 
jedným stupňom dozrievanía, ktoré sa musí absolvovať, prežiť, 
asimilovat, aby mohla mať niekedy ovocná šťav,a patričnej lite
rámej arómy, níe azda v smyslu utílítaristickomf ale este
tickom ietickom, A práve preto človek, ktorý sa prebil už ži
votnou krútiíavou, načrel do všetkých studníc a prežil už všetky 
fáze intelektuálneho školenia, uplatní sa možno hneď vefmi 
sTubne, kým iný, hoci nadanejší, povedzme samouk, musí sa 
smieriť často s tvrdým odmietaním, Preto musim s radosťou 
vyzdvihnúf dobrý tón, akým sa príbližovalo vydavatefstvo i re
dakcía Slovenského Východu k mladým snahám našich literár
nych hospitantov na výehodnom Slovensku, Nebola to póza 
všecvedúceho mentora, ale postoj docela priatel'ský, prajný, -
preto nemožno sa diviť, že na redakciu radí spominajú všetcia, 
ktor! sadnes už i vo verejnej, Iiterámej konkurencií uplatnili. 
Veď na stránkach Slovenského Východu objavovaly sa prvé 
básničky autora sbierky básní Vrásky časU a románu Rozbité 
ministerstvo, tam hl'adal prvé uplatneniC' učiteT Viliam Kopečný, 
autor krásnej sbierky básní Slzavé úsmevy, autor sbierky Smú-
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tok a svetlo, Ján štefan Bálent, - taktiež Kudja Riavin, 
autor sbierky Ružové plamene, rovnako Tomášik Dumin, autor 
sbierky Chlapec a husle,básnici Hohoš, Senický, Jamnický a 
naša najmladšia nádeja, nadmieru talentovaný Pockody. Sem 
gravitovaly v prvom rade všetky literárne pokusy východn"ho 
Slovenska. Tu sa objavilo prvý raz meno Alexandra Krížku ako 
divadelného kritika a essaistu, autora cestopisu V Paríži a 
sbierky noviel Smutnýchiapec. Sem posielal za začiatku svoj" 
národohospodárske články náš popredný znalec v tomto odboru, 
riaditef Ero Sándor, ináč skvelý slovenský humorista a autor 
populárneho Sváka Ragana. Nehovorím pritom o (!en"rádi 
staršej, ktorá mala už akú takú literárnu legitímáciu. Zvláštne
ho zd6mznenia zasluhuje okolnosť, že redakcia Slovenského 
Východu sdružovala v prvých poprevratových rokoch všetky 
elementy bez rozdiefov politického kréda jednotlivcov, kh 
svetového názoru, poťažne náboženského vierovyznanía, Tejto 
tradície, pokial ide o čistú literatúru, pridržiava sa i dnes. 

Zo začiatkov bol a činnosť košických autorov veľmi ne
plánovitá, roztrieštená, keďže každý z nich pracoval na vlastnú 
pa sf, níe súc v kontaktu so žiadnou Jiterárnou skupinou, ako 
tomu bolo ku príkladu v Bratislave. Konečne; celý košický slo
venský život trpel tou nejednotosfon, ako kehy slovenských 
Iiterárnych a umeleckých záujmov vůbec nebolo. Košická Slo
vač v prvých rokoch poprevratových okrem politických hádok 
a ambícií, neprejavila v kultúrnom ohl'ade závaŽllejšej inicíatí
vy. Matica Slovenská v Košiciach pokúsila sa ske o koncentro
vanie síl, žiaIbohu nebolo priťažlivej, smierujúcej osobnosti, 
ktorá by ešte revolúciou rozpútané mysle bola sústredíla 
systematične okolo knltúrnych problémov, ktoTé žobronily o 
skoré riešeníe. Nestačila nadrudská námaha nehohého nášho 
župana Dra Rumanna,ani prehovár,anie známejších a osved
čených osvetových pracovníkov sbvenských, akýmí boli ne,. 
bohý riactiteT Murgaš, riaditeT učitefského ústavu Beniač, Dr. 
Martinka, prof. Chrappa a iní. I keď sa vzmohli na rýdze slo
venský kultúrny podnik, bol to vždy len rozbeh, azda signál, 
ktorý ale nezakotvil hlbšíe do slov<ltlských sfdc v Košiciach. 
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Zahral sa Jánošík, zarečnilo sa na národných oslavách, pobese
dovalo sao boTastiach dermého života o stále tvrdom sloven
skom chlebíčku, ale hlbšie pluh nikdy nezaoral. Chybovala 
auktorita osobnosti, ktorá sa povznesie cez diferencie politické 
a povahové a svoju činnosť postaví jedíne do služieb kultívova
nia slovenského slova, pera, štetca a sdruží bohaté potencie a 
neustálé verenie pod kriedla j,ednej myšlienky, jednej všetkým 
,spoločnej idey. Okrem toho chybovali mladí, ktorých po pre
vrate,ako som už pripomenul, nebolo. Je starým pravidlom, 
že najideálnejším kompromisom pracovného súručenstva a zá .. 
rukou úspechu býva spoločná práca mladých so staršími a 
zkúsenejšími. Mladým nechybuje iniciativa, starším d6s1ednosf, 
,vytrvalost a dobrá rada. A na takéto súručenstvo čakaly i Ko
sICe. Konečne sa realizovala prílivom mladých a príchodom 
Dra Petrikovicha a župana Dra Slávika do KoŠíc. Serioznost 
a nestrannost obrúbeného Dra Petrikovicha, taktiež široký 
rozhfad a zriedkavá iniciativnosť Dra Slávika, ktorý bol známy 
8.ko človek europského obzoru a vysokej inteligencie, zdaly sa 
byť zárukou potrebného obrodenia. Možno hovori! o šťasti, že 
členstvo Matice postavilo si na čelo Dra Petrikovicha, človeka 
pevných slovenských zásad a železnej vóle. Nesmie sa totiž 

,zabúdaf, že nositefom rýdzej slovenskej kultúry v Košiciach 
vedra Živeny je hlavne a v prvom rade Matica Slovenská, ako 
jediný náš národný spolok, širších kompetencií, 's poslaním ne
pomerne fažšÍIr, ",ko majú jej sestry na strednom rešpektívne 
na západnom Slovensku. Nechceme týmto tvrdít, žeby azda 
,ostatně spolky,akými sú miestne osvetové sbory (okresný a 
mestský), poťaŽlle iné slovensko-české spolky, nepodporovaly 

,naše snahy, ._ ale keďže medzítka ich pósolmosti sú všeobec
nejšie, povedzme prakticke-j,šie, - líšia sa svojimi pracovnými 
koncepciamí i výchovnou tendenciou. Sú to zvačša spolky sta

,vovské (Spo!ok Profesorov Slovákov so svojím »Sborníkom« -
s agilným a neúnavným lingvistom prof. Nandom Stellerom
šteHarom v čele, spolky učitefské .a iné) , ktoré vznikly buďto 
na podklade spo]očných odborových, poťažne i politických 
záujmov. Tieto nemohly byť chrámom všetkých, ktorí sa k slo-
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venskému dielu prihlásili. Podobná kultúrna ništitúcia, ako je 
Matíca Slovenská nemuhla by sa podvolit smerniciam týchto 
separátnych skupín, jestli sa chcela vyhnúť nečinnému vege
tovaniu. Stavovské organizácie, telocvičné jednoty róznvch 
druhov, i keď prevádzaly určitý slovenský národný a kultúrný 
program, nemohly sdružif pod svoje zástavy početnejšie voj" 
sko, keďže sa zrodily výhradne na roznych diferenciach politic
kého nazierania na nové slovenské pomery, pofažue boly vy
provokované r6zDymí kuItúrnými, či už náboženskými spor-mi, 
akými sa poprevratový slovenský život priamo hemžil. A že 
Matica v Košiciach hneď po prevrate nerozkvitla očakávaným 
bohatstvom prvých kvetov, tomu zabr,aňov,ala práve skutočnosť, 
že rozne elementy chcely zavliecE do matičného lokálne košic
kého programu i program svojích stavovských, potažne poli
tických organizácií, pokiaf sledovaly slovenské kultúrne ciele. 
Jedine z týchto dovodov ztratila košická Matíca na čas svoju 
pružnost. 

Príchodom Dra Slávika a Dra Petrikovicha, otvorily sa 
nové peršpektívy. Drovi Petrikochovi podarilo sa v krátkom 
čase vymieriť protivy a zaviesť do denného programu Matice 
pracovnú disciplinu. Posobila tu niekn auktorita význačného 
predprevratového slovenského pracovníka, ale i ~elá osoh
nosť nového precisedu, ktorý okrem kultivácii rýdzej slovensko
sti na zmaďarčenom Východe a zvefaďovania slovenskej rečí 
slovom í písmom, neznal mých záujmov. Ovocie čoskoro do
zrievalo. Pomerne za vdmi krátky čas podarilo sa mu postavil: 
prvý a nehynúci pomník slovenskosti historických Košíc oďha
lením pamatnej dosky slovenskému vedátorovi, kňazovi a spi
sovatefovi, národnému buditefovi, Jonášovi Záborskému. Vy
chádzal pri tom z názoru, že každý národ má uctif pamiatku 
svojich vefkých synov pomníkami a pamatnými dosk~i, ktoré 
majú hlásať po večné časy, že posvatné i,e, miesto, pO' ktorej krá
ča noha často zabúdajúcich potomkovo A keď to potrebujú 
m·está rý,dze slovenské, ktoré sú mimo vačšieho nehezpečia, 

je to priamo nevyhnutefné pre Košice', kde každým krokom 
stretávame sa so stopami maďarskej ruky, ktorá chcela stoj čo 
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stoj ubí! všetko, "O bolo slovenské, aby budúce generácíe slepo 
v,eriíi v maďarskú minulosť KoŠíc. Pri tejtO' obetavej práci mu 
bol nápomocný tajomník Matice, učitel" Jožo Rusina, ktorý 
odovzdal neskoršie svoj úrad terajšiemu tajomníkovi Jánovi 
Repčekovi, zriedkavému nadšencovi pri prevádzaní svojej 
fažlrej a zodpovednej funkcie. Vedra obetavých dareov i jemu 
možno ďakovať, že predsedove najnovšie ambície, totiž odhale
nie pamatnej dosky spisovateToviRehorovi UramO'vi-Podtat-

. ranskému, budú dňa 28. októbra v rámci jubilárnych osláv tak 
krásne "ealizované. Košice budú oslavovať druhý slovenský 
triumf,yífazstvo slovenského ducha, ktorý prelomil hradby 
pseudohung,arizmu a vracia vládu vecí do rúk vyhnancov, ktorí 
stoj a na periferiach mesta a čoskoro zlomia i jeho srdce. 

Ale vedra zájazdu Matice Slovenskei z Košíe do porska a 
Gdanska (v dňoch 10. až 30. júla minulého roku), ktarý bol ko
mentovaný celou pofskou tlačou a čiastočne i našou a ktorý 
značne priblížil vedúce ofícielné porské kruhy myšlienke česko
slovensko-porskeL - vedfa ochotníekych dívadelnýeh predsta
vení (Jánošík, Drotár) a ft1dovýchovných kurzov, najv;"c sa 
zaslúžil nový predseda o slovenskú vec tým, že sdružil rozptý
lených a neplánovite pracujúcich mladých literátov do Lite
rárneho odboru Matice SÍovenskej v Košiciach. Boly to a sú to 
rDznorodé elementy, ktoré mohla privíesf k spoločnému stolu 
jedine auktorita i popularita, akej sa tešil Dr. Petrřkovich. 
Uvážme len, že to boli jedinci najrozmanitejších svdových ná
zorav; nacionalísti i intemacionalisti, klerikáli i nevedací, hu~ 
manisti i fudia paste, filantropisti i utilitaristi, optímisti 
i skeptikovia, - úplne kolidujúcich literárnych smerov obsa
hove i formou: IrÍodernisti izastáncovia starých tradicií, -
realisti i expresionisti, - natu~alisti i privrženci poetizmu, atd'. 
-a predsa sa vydarila táto neobvyklá fúzia duchovo Ale aby 
sa to previedlo, musel prísť niekto, kto by na koniec z týchto 
rozlišujúcich sa perspektív postavil všetkým spolotuú myšlien
ku, ktorá by nezabraňovala osohitnému prejavu índivídia1izmu 
s jeho vadami i prednosCami. Prirodzene, musel to byť cier 
ume1ecký, ktorý hy neodporoval slovenskej národnej myšlienke. 
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Ale šlo to nad očakáyanie dobte. Po·d vlivom prvého predsedu 
Literárneho odboru, dra Petrikovicha i čestného predsedu dra 
Slávika-Neresnického, utvoril sa nový kolektív literátov na 
Východe. Bol to najideáln"Íší kompromis, stvorený jedine z 
hl'adiska špeciálnych košických potrieb, ktoré velily každému 
sraviť niečo za svojich literárnych zásad a ukryť ostrie svojho 
názoru. Takéto súručenstvo mohol stvoriť jedine človek širších 
obzorov, lebo úzkoprsnosť bola by myšJienku zabila už v zá
rodku. Prirodzene, že vornosť prejavu prísne umeleckého a slo
boda kritiky ncboly nijako zakríknuté. Nová literárna dru
žina nevyh.ičovala zo svojho kruhu začiatočníkov, hoci i úplných 
diletantov, jestli sa o literatúru činne zaujímali. Nebola to tedy 
orgamzacIa, podobná iným Jiterárnym spolkom, keďže bola 
ponechaná táto benevolentnosf, čo Ba týka prijímania členovo 
A nemuseli to byť výslovne literáti, ale i odborní' spisovatelia 
(folkloristi, etnografovia, lingvisti, historikovia). poťažne ma
liari i hudobníci. Mal to byť tedy akýsi krúžok činných priate
fov umenia a Jiteratúry. Tým sa dá vysvetliť, že Literárny odbor 
Matice Slovenskej v Košiciach má vyše dvadsať členov, ktorých 
slovenská literalúra sotva bude všetkých spomlnaf. 

ČO vykonal doposial' Lite.rárny odbor? 
Hneď po svojom vzniku usporiadal pod predsedníctvom 

ob och Pl'edsedov životopisné oboznamov.acie večierky a nie
korko debatných večierkov o nových knihách, ktoré vydali 
členovia odboru. Čoskoro predstavil sa obecenstvu verejným 
Iiterárnym večierkom s prednáškovým, recitačným, spevným a 
hudobným programom. Obecenstvo prijalo novú myšJienku 
vel'mi sympaticky. Okrem Timraviných osláv a Kukučirtovej 
tryzny, pozval si odbor do Košíc spisovatefa Andreja Mráza a 
Milka Urbana, naviazal živé vztahy k bratislavskej literárnej 
obci a ukončil takýmto spósobom nedóstojnú animozitu, ktorá 
zabraňovala vzájomnému dorozumeniu bratských spolkov. Pri 
zájazde do Pol'ska naviazal styky s pofskými spisovatel'mi a 
divadlami, podporujúc takto niE> malou mierou poTsko-slovenské 
literáme sbratrenie. Prija! v Košíciach poTského spisovatefa 
Zbierschovského a vydal za redakcie bra Slávika-Neresnického 
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Almanach Literárneho odboru Matice Slovenskej v Košiciach, 
pre rok 1928. V najbližších dňo·ch pripravuje Tolstého večer pre 
širšÍe obecenstvo. 

Za dvo;ročne'ho dejstvovania obohatili členovia Literárneho 
odboru slovensky literárny trh týmíto kdhruni (nepočítajúc do 
toho kni!ly odborné, menovite ZM.čný počet jazykopytných 
štúdií, mluvníc, hudobnin a iných knih prof. Nanda Stellera
šteliara) : 

Elo Šándor: 'Sváko Ragan z Brezove<Í', vydal Pažický na 
Myjave. (Druhý diel v tlači). 

Alex Križka: "V Pariži', cestopis, nákladom vlastným. 
»Smutný chlapec«, - novelly - vydal Slov. Východ. 

Anton Prídavok: ,Vrásky času«, - básne. nákladom vlast
ným. ,Rozbité ministerstvo', -- román, - nákladom 100. "dboru 
Slov. Ligy v Košiciach. 

Emil R.usko: ,Piesne nového rána". - básne, nákladom 
v!astným. 'Plamene«, - dramatický symbol v 3 deistvách s 
predohrou a epilogom. - Vydala Edicia mladých slov. autorov, 
nákladom Leop. Mazáča v Prahe. (Rusko-Juhász: "Červená 

opica«, - komická satyra v 3 dejstvách, - v tlači). 
J. štefan BáJent: ,Smútok a sveHo«, - básne, - vydal 

Pažický na My;ave. 
J. Tomášik Dumin: 'Chlapec a husle«, - básne: Nákladom 

Národnej Obr.any v Košiciach. 
Kudja-Riavin: ,Ružové plamene«, - básne, nákladom 

vlastn)'11l. 
Okrem týchto, ktorí už knižiIle vyslovili svoje literárne 

kreda, - vyvola.júc takto prajný a neprajný ohlas povolanej 
i nepovolanej literárnej kritiky, patrí sem aj niekorko adeptav, 
ktoré na slov. knižnom trhu nie sú doposial' známi. Zpomedzi 
týchto vysoko vyčnieva básnický profi! mladého Pockodyho, 
ktorého cyklus ,Oráčovo krédo« (pripravený do tlače) vyvolal 
vel'ké nádeje slov. literárnych kruhov. Je isté, že v páde, kecl 
jeho skvdý vývoj bude si tuši{ cestu i naďalej takým hlbokým a 
čistým básnickým výrazoffi, vyrastie nám v ňom silná básnická 
osobnosf. 
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Okrem spomenutých belletristov vzniklo tu i níekorko 
mien, ktorých nosHelia vyvolávajú medzery novej odbornej, ve
deckej Iiteratúry. - Na prvom mieste musíme spomenúť neúnav
ného historika, badateTa, folkloristu a e.sayistu Jožu Martin
ku, ktorý sv oj ou obdivuhodnou pilnosťou a húževllatos[ou, tak
tiež odbornými znalosfami, vyšvihne sa dra všeobecnej miernky 
na čelo slovenských historikov vobec. J emll po bok druží sa 
riadíter košickej reálky Ján Beniač, známy slovenský lingvista 
a osvetový pracovník, ďaiej prírodopisec prof. Chrappa, ling
vist" prof. Nando Steller-šteliar, historik prof. J. Šomvársky a 
grafikovia prof. S. Oravec a prof. Mílan. Ako divadelný kritik 
a znalec získal dosť značné meno prof. Alex Križka. 

Vyslovene Iiterárneho revue, pofafue tribuny, ktorá by 
sdružovala okolo seba všetkých košických slovenských Iíte
rátov, niet a nebolo. >Vesna' je orgánom populárne Tudovým a 
č,asopisom viac-menej spoločenským, ~ hez rÍgoróznejšieho 
Hterárneho programu. - »Strom« má sÍCe charakter Iiterárnej 
revue, ale slúži výhradne najmladšim adeptom a ieh výhradne 
pokusným Iiterárnym prejavom. - Zanikli česká »Bohema« 
inšpirovala tíež poniektorých z košickej slov. Iíterárnej gardy, 
ale to všetko 10010 ceny veTmi efemérnej, bez presnejších 
ideových plánov a možnosti hospodárskej prospe'rity a sebe
stačnosti. _ Otázku Iiterámeho časopisu rieši, -4á Boh, budúce 
decenium. 

Niekorko razy hola nacL1,.odená otázka, že prečo sa sloven
skí literáti separujú a košických českých kole-goy zásadne ne
gujú. _ Bol by to omyl, keby sme hovorili o zásadnej negácii. 
Sú to viac dóvody taktické, než ideové, ktoré bráni a prístupu 
českých Iiterátov do Literárneho odboru Matice Slovenskej v 
Košiciach. Taktiež príčiny formálné, poneváč člemni Literárneho 
odboru móžu byf len členovia Matice. Ale tomu by sa dalo od
pomocť jednoduchými prihláškamÍ. Ide ale o otázku, či by 

-korporácia s českými Iiterátmi propagácii slovenskeí knihy -
ktorú si odbor vytknul za der - osožila. -- K tvoriacej sa po
prevratovej Iitemtúre, - ktorá opúšfa po vačš;ne staré buditefské 
smery, _ je prevážna čiastka slov. inteligencíe indíferentná f 
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akoby ani nešlo o slovenské slovo, o umelecké ztelesn.eníe a 
transformovanie slovenskej duše, s jej novými ambíciami a bo
lesťami. - Lebo toto je vedúcou, červenou nitkou činnosti 
odboru. - Českí kolegovia by nám v tom sotva pomohli, pone
váč svojími znaČile odlišnými Iiterárnymi tendenciami radíkál
nym nazieraním na impulzy a aktuality dneška, museli by po
sobH v ovzduší odboru, plnom kompromisov, - destruktívne a 
pri najmenšomaspoň opozične. Takáto opozícia vyvolala by 
rozdvojenie i u samých Slovákov, medzi ktorými je radikálne
ho, českým kol. príbuzného elementu - tid nadostač. Tým by 
boly prirodzene zmarené a poprené predpoklady ďalšieho 

jestvovania odboru. - Ůalej je otázkou, takmer ešte dóleži
tejšou, či by Literárny odbor v takomto složení, slovenská in
teligencia, často politicky voči bratom Čechom vlažne orien
tovaná, - náležite podporovala. - Česká kniha by tým ne
získala (keďže je Iiterárna vyspelosť čechov i bez toho značná) 
a slovenská by rozhodne utrpela. - Preto zdorazňujem: takti
ka a níe animosita. - Keby to bola určitá ideová skupina slov. 
Iiterátov (akeí na Východeešte dlho nebude), povedzme radí
kálne-pokroková, - ktorá má v Košici.ach svojích slov. prí
vržencov, - bolo by pracovné súručenstvo v naikr,atšom čase 
hotové. -- Ale potreby slovenských Košic neho-voda ešte o 
,aktualite tohoto za normálnych pomerov zdravého a potrebného 
tdeci"n;a duchovo 

V nastávajúcom Iiterárnom deceníu nech žehná Boh slo
venskému peru.a ne.ch osvieti dušu slovenského inteligenta, 
aby privinul k srdcl! slovenskú kníhu ako najdrahšiu dedovizeň 
tých, ktorí za slobodu národa a tým i za vorný rozkvet sloven
skej tlače životy položili. 
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F, Šrámek: 

Česká účasl na literární tvorbě 
východním Slovensku. 

na 

Jsa vyzván, rád se chápu pera, poněv.adž jsem přesvědčen, 
že nehude nevhodným vzpomenouti v jubilel:ním roce účastí 
českého živlu v literárním snažení na východním Slovensku. 
Není mi sice ta.jno, že ndze mnoho říci o českých literárních 
snahách tohoto kra;e, poněvadž - přiznávám to předem
skončily většinou nezdarem, ale přes to jistě doplní těchto pár 
řádek obraz východoslovenského literárního života vůbec. 

Jest jisto, že východní Slovensko nemělo po převratu slo
venských literárních tradíc z doby předválečné, a byly-li ně
jaké, že nebyly takové, aby bylo možno na ních budovati d~lší 
literární žÍvot ,a vývoj. A tak není se co diviti, že v prvním 
pětiletí republiky v tomto odlehlém koutě státu nebylo ani mi
zivého procenta toho literárního života, jaký se začínal 
znovuroditi na západ.ě a ve středu Slovenska, dokonce pak 
n.ení možno činiti přirovnání s rozkvětem a vzrůstem literární 
produkce v zemích českých. Patří to k věci, vzpomínám-li 
pravdivě toho stavu tehdejšího, v němž nebylo slovenské lite
ratury, nebylo divadla, nebylo hudby, nebylo umělecké a diva
delné kritiky. Krátce, nedostatek uměleckého početí a vývoje 
byl na východním Slovensku v celém jeho kulturním životě a ve 
všech oborech umění. Vina na tomto stavu nebyla na sloven
ských pracovnících. Ti byli zcela podle své povímosti tehdy 
zplna zaměstnáni konsolidační prací ve všech možných od
větvích veřejného života. Vina se táhla z dob maďarisační poli
tiky staletého útlaku a hylo proto velmi těžko najednou 7pŮSO

biti obral. 
Však, k vlastní věci. - Do těchto kulturních poměrů 

přišly na v)'cho.dní Slovensko tisíce českých lidi, kt~ří - ne-
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budiž mi to zazlíváno - odchování kulturní tradicí a proti 
Slovensku poměrnou duchovní svobodou zemí českých a 
zvyklí umělecké a líterární výši české, nebyli spokojeni se zdej
šim živořením kulturním. Tehdy vlastně jediná vzpruha, zá
jezdy bratislavské opery, nedostačovala jejich požadavkům. 
Života a právě se rodících slovenských uměleckých hodnot se 
neúčastnili _ snad vinou v lastnl! snad vinou- jinou. Snad j proto! 
že nehotová umělecká tvorba, mladá a v počátcích, jejich poža
davkům nevyhovovala. A tak se jednotlivci sdružovali podle 
zájmů a právě tak, jak se našli lidé, pěstující divadelní předsta
vení, pořádající koncerty, přednášky a podobně, právě tak se 
sešli jednotlivci, kteří cítili - v nedostatku slovenské a nema
jící jiné možnosti - v těchto poměrech potřebu literární 
práce. 

Tak v naprostém nedostatku literárního listu na východním 
Slovensku - nebylo zde a není dosud .ani slovenského časopisu 
literárního _, vznikl na počátku druhého pčtiletí republiky v 
Košicích samostatný pokus o uplatnění českých literárních snah 
založením měsíčníku »Českoslovellská literárně-umělecká revue 

Bohem".". 
Redakční kruh 'Bohemy" (K Hrnčíř, E. Matyáš, F. Šrámek) 

staral se nejprve o získání nejširšího knihu předplatitelů a 
zdařilo se mu částečně získati i přispívatele z řad slovenské li
terární mládeže. Byl to hlavně A. Prídavok, J. Šl. BáJent, J. 
Tis, E. Wiesera a R. Zvončiarský, kten pochopili důle"itost 
tohoto měsíčníku, třebas vznikl snahou českých lidí" byl ve
dení českého. Kromě těchto slovenských literátů získala "Bo
herna" pěknou řadu literátů českých, na příklad K. Hrnčíř, M. 
Dvorskou, E, Matyáše, J. Karla, B. Sládka, K. Macharta, V. 
Kripnera, A. Frýdla, kromě jiných, rovněž získala dobré malíře 
a karikaturisty M. Zápala a K. Mazače. Vedle vlastní literární 
tvorby věnovala 'Bohema' 'značně místa divadelní uměle.:ké 
kritice. Úroveň této revue byla po stránce umělecké průměrně 
dobrá, místy možno říci, že dosahovala výše moderní české 
literatury. Důkazem toho jest ostatně náklad 2000 exemplářů, 
na košické poměry jistě značný. Redakční kruh získal slib mo-
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rální podpory příspěvky od českých moderních spisovatelů (Jar. 
Seifert, V. Vyletal, M. Matas a j.), ale tehdy po několika číslech 
narazila revue na jednu dobře známou vlastnost odběratelů a 
nezbylo proto než podnik zHkvidovati. 

Tím okamžikem ocitla se pracně sehnaná literární skupina 
na dlažbě. Slovenští literáti se věnovali práci v podnicích slo
venských, čeští pak se věnovali buď příležitostné práci žurna
listické anebo osamoceni na čas zapadli. Byla tehdy literární 
česká činnost prostě ponechána osudu. Ještě jednou se sice 
čeští literáti sešli aspoň částečně ke spolupráci, když byla v 
košických 'éeských Novinách« získána literární příloha. Tato 
však - patrně z hmotných důvodů - také zanikla a tak byly 
české literární snahy podruhé a patrně nadobro zbaveny mož
nosti uplatnění. - Z bývalých spolupracovníků českých sice 
otiskov.al K. Hrnčíř dobrý romár,ový feuleiton 'Antonín Karejs' 
v Lidových Novinách a A. Frýdl vydal dvě knihy básní ('Živly« 
a »Chudobky'), ale jinak byla činnost českých literátů na vý
chodním Slovensku roztříštěna a dnes - pokud je možno sou
diti - nachází se v úpadku. Snad je to vinou listů a revuí v 
zemích českých, které nepokládají za vhodné všímat si literární 
če'ské činnosti na Východě skoro tisíc kilometrů od Prahy. Ač 
tím ničí jednu z podpor zdejšího kuiturního života, jež zapadá, 
poněvadž jinak nemá příležitostí k uplatnění. 

Však přes tyto smutné poměry v českých literárních sna
hách na Východním Slovensku musím konstatovati, že ani tak 
nebylo ne ,darmo pracováno. A i když nemá český literární život 
zde, kam by složil hlavu, přece musí každého z nás potěšiti ten 
rapidní vývoj literátů slovenských, kteří z níčeho téměř za pouM 
tři roky vytvořili stav, že dnes mají možnost počítati se mezi 
zdatné a svoje povinnosti umělecké plnící literáty československé 
vůbec. 

A tyto řádky, třebaže nemohly české účasti na literární 
tvorbě na východním Slovensku pověděti více než pravdu, pře
ce snad splní svůj úkol jako doplněk celku, 
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-i: 

Školsfvo 1918-1928. 

R. 1918 boly v Koi,iciach len maďarské školy. Pripojeníe 
východného Slovenska k republike s [.,,10 sa až koncom roku 
1918 a začiatkom roku 1919. V máji 191'? boly vsetky školy za
tvorené. Prvá sa otvorila škola slovenská r udova .a meštianská 
koncom máj a v budove terajšej madarske; štátncj rudovej školy 
na Hunyadyho ulici. Mala asi 200 ilakov, ktorí sa do nej dobro
vorne zapísali. Ale' jej hvanie nebolo dlhé, lebo 3. júna 1919 
došlo k evakuácii Kosíc pred vpádom me.darským. Po vypudení 
Maďarov boly školy otvorené len až v iRseni 1919, a síce takto: 
1 rudová na Ferencz József tér - teraz Hviezdosla.vova, 1 me
štianská v terajšej budove na Rákócziho okffiŽnej, zo stredných 
a odborných škál gymnázínm, reálka, ruevč. gymnázinm, ob
chodná akademia, priemyselná a hospodárska škola. Onedlho 
potom bDly otvorené Tudové školy na Martinovičovej a ,na Ki
nižiho ulici. To boly školy slovenské. Maďarské začaly sa otvá
mť po Vianociach 1919. 

R. 1918 boly v Košiciach všetky školy len maďarské a sice: 
3 opatrovne, 5 rudOVých, 1 meštianská, ďalej opatrovňa a ru
dová škola cirkevllá sestár U ršuliníek a Dominikánok, rudová 
škola židovská a mešť. dievč.evanj. a. v. Stredné školy: chlap. 
rieálne gymnázium cirkecvné (premonštráti), reálka a dievč. re
formné gymnázium. OdbDrné školy obchodná akademía, ho
spodárska .akademia, priemysetn:á škola a právnická akademia. 

Aké školy sú v Košicíach v roku 1928? a.l Slovenské: ::; 
opatrovne, 5 rudových, 1 mešť. chlapecká, 1 mešť. dievčenská, 
dalej opatrovňa, rudová a meštianská škola sestár Dominíká
nok, židovská rudová škola. Stredné a. odborné školy: Reálne 
gymnázium I reálka, reformné reálne gymnázium dievč.! učiter~ 
ský ústav, vyššia priemysefná škola, vyššia hospodárska škola, 
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obchodna akademja, 2ročná melíoračná škola, rodinna škola, . 
lročna rol'nícka škola 2ročna obchodna škola, 3ročná nižši1 
priemyselná škola. 

b.) Maďarské: 1 opatrovňa a rudová škola, 1 chlap. meštían
ská škola, l'udová a meštianská škola sestár Uršulíniek, evanj. 
a. v. meštianská škola dievčenská, ďalej maďarské pobočky pri 
realnom 12ymnázil1, maďarské pobočky pri vyššej priemyselnej 
škole. 

BardlOV. Muzeum. 

Riaditecl' Ján Beniač: 

Stredné školy V Košicžach a ich rozvoj 
v prvom desafroči našej samostatnosti. 

Že nám oslobodením nášho národa v prvom rade na poli 
školstva nastaly důležité úkoly! je samozrejmé; a že menovite 
v Košiciach boly Heto úkoly svrchovane pálčive, je každému 
jasné, klo pozná predprevratové pomery v bývalom Uhorsku 
v školských ve cia ch. 

Nielen to, že tu boly ,šetky školy maďarské počnúc od 
maters'loe~ školy [ od opahovne) až po najvyššiu školu [práv. 
akademiu), ale že sa ieh p6sobením vytvorilo v Košiciach a 
v ich okolí naskrz i v najslovenskejších obciaeh také ovzdušie 
a následkom utvrzovanía madarskej všenárodnej ideologie taká 
mentalita, že ani len pomysleť by nebolo možné bývalo na p r Í
p a cl n ú m o ž n o s ť inojazyčného vyučovania, než maďarského, 
~a p rí pad n é u p I a tne n i e p r i rod ze n é hop r á v a 
m e n š i n y (ačkol'vek viičšiny, dra maďarskej ideologie: '>ná
rodností«), .- to všetko bolo po prevrate takou skutočnosťou, 
ktorá stav;;la našu správu školskú pred veYmi ťažké a zdanlive 
neprekonaterné úkoly, ktorých riešenie vyžadovalo stupňovanú 
opatrnosf (hlavne vzhl'adom na zahraničie), energiu a - hlavue 
múdrosf. ' 

Na okolí naskrze slovenskom išlo to pornerne dosť snadno. 
Dfa práva il'ečitostí a spravedlivostí dejinného vývoj a porne
rov boly všetky školy maďarské zatvorené, 'cum iure succes
sionis<K do čsl. správy prevza.té a pretvorené na slovenské,.ovšem 
okrem tých škól n~ menšÍnovom území, ktoré nielen dra m~ero
v),eh smlúv, ale .:lj dľa ducha našej demokratickej ústavy, holy 
ponechané maďarskými alebo nemeckými (posledné musely byť 
na niektorom mieste i proti vóH Nemcov pretvorené z maďar-
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sÍ<ých na nemecÍ<é), ovŠem v duchu a dra zásad našej štátnostl 
a štátotvornosti pod správou sporahlivých l'udí. 

V Košíciach boly pomery iné, Tu bolo potrebné viac 
opatrností a ovšem múdrosti. Vieme, že túto opatrnost: spriva 
školská prejavila tým, že hoc územie Košíc bolo naším vojskom 
definitivne obsadené už koncom decembra 1918, predsa všetky 
školy košické boly ponechané maďarskými, ovšem pod dozo
rom, za vedenia bývalých maďarských správcov, riaditel'ov, Uči
terov a profesorov až do 3, mája 1919, Len vtedy sa stalo po
stupné prejímanie jedf!otlivých škól do našej správy a prehá
ranie ich na slovenské, čo vyvolalo v kruhoch našich neprajní
kov domnienku, že nie sme si istí svojho prá.va a nároku na toto 
územie, V tomto domnicvaní sa utvrdzovala ich aj udalosť ma
ďarského vpádu boIševického, ktorý n.a istý čas nám prekazil 
všetky začÍatočné organÍzačné práce, a začala sa úžasne msHvá 
reakčná akcia oproti nám i po zahnaní maďarských bánd na hra
nice, ktorej dozvuky stále sa ozývajú ešte aj dnes", Politiku 
vodcov maďarskej menšiny ovládal a ovláda i dnes bezohladný 
macchiav·ellizmus , , , 

Len v školskom roku 19'19}20, tedy vlastne od L septembra 
1919 počnúc boly školy v Košiciach prevzaté definitívne do 
československej správy, ovšem po postupnom prejimaní ich od 
3, mája 1919, a nebyť vpádu "ma.ďarských červených«, boly by 
už skorej bývaly československými. 

Prejímaním vš'etkých šk61 v Košiciach do čsl. správy pove
rený bol úradne vtedajším referentom šikolstva na Slovensku, 
drom Antonom ,štefánkom, pozdejší školský inšpektor, dr. Ján 
Šimeček, bývalý profesor št, vyššej oh,hodnej školy v Košiciach, 
horlivý Slovák pr~dpre,vmtový, ktorý za vojny tiež musel pocí., 
tiť tvrdú pas! bezohl'adnosti maďarského šovinizmu, súe pre 
podozriev.aníe ~siykom ruským« internovaný v Jágri. 

Dr, J. šimeček prejímal školy košické s príkladne neústup
nou .l'nergiou, bez iktorej by nebolo možné bývalo pomyskf si, 
zasahovaf do takých osích hniezd, akými boly vtedy školy ko
šické, Vieme prípady, keď prej!mal, alebo musel prejíma! školu 
za asistencie bracbiálnej moci, leho na výzvu, odovzda! školu, 
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clostaÍo sá mu skoro voskrze stereotypnej: odpovedi, že >sá 
ustúpi len nási\iu«, 

Týmto stále opakovaným a nám do očú bijúcim stanovis
kom maďarskej verejnosti, nielen v otázkach školských, ale vo
bec v ikaždom prípadea pri každej príležitosti verejného života 
poprevratového v Košiciach, treha bolo počítal od začialku pri 
sriaďovaní školskej otázky v Košiciach, Na tomto stanovisku 
sotrvá maďarstvo pri známej tvrdošijnosti, pánovitosti a za
slepenosti svojej mentality aj dnes, ač v zmenenej forme, ktorú 
si d!'a svojho hesla vzteklej bezradnosti a málomocnosti »nie, 
nie, nikdy!< vytvorilo alebo pretvorilo na "povinnú úctu«, Lebo 
že i dnes ešte kričia kh noviny o krivdách, ktoré sa im vmj dejú 
v školstve, že ešte i dnes sa fabriknjú memorandá, je len d6ka
zom toho, že ich mentalita zostala tou istou, ktorá bola r, 1918. 

Ž·e takýchto memoránd a róznych iný·ch podaní na Spoloč
no sf národov alebo na iné zahraničné fóra bolo v r, 1919 neslý
chane mnoho, to si mažeme predstaviť, Až do komickosti to za
sahovalo pred vážnou a súdnou mienkou nepredpojatých rudí, 
ako sa fabrikovaly memoranda, vyhotovovaly rózne štatístiky 
o nemyslitel'ných veciach, ako sa kreslily mapy, ako sa posie
laly deputácie k francúzskemualebo talianskemu vojenskému 
vditel'stvu alebo k cudzozemským delegátom delimitačných 
komisií; a čo sa robilo z príležitosti prítomnosti maďarskébo 
delegáta pri delimitačnej kornísii v Košiciach, generála Tán· 
cosa, to bola už hotová komédia. 

Vo všetkých týchto memorandách a podaniach hrala škol
ská otázka v Košiciach prvotnÍl rolu, čo je prirodzené, lebo 
škola bola dra úst známe ho renegáta a zúrivého maďarizátora 
v B. Bystrici, Belu Griinwalda, tým strojom, klorý mal degcne
rovanú rasu madarstva oživiť čerstvou a životaschopnou. krvou 
slovenskou, 

Pravda, i v tomto, ako všade a vždy pot II r Č e n c i viedli 
najnemávistnejší boj proti poslovenčeniu škol, v ktorých videli 
(a vidia aj dnes) najvačšiu svoju krivdn a ktoré sÍl im stále so
fou v očiach, Je to tiež len logický následok ieh nikde na sv de 
me po-dobnej ideologie, klorá kh činí naskrze neprístupnými 
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pravde, ktorá vidl vo všetkom, čo je slovenské, do neba vola
j!Ícu krívdu. Pred súdnym človekom je až odporné toto znásil
ňov.aníe pravdy ,a potláčaníe skutočnosti, .ale tl lúch, ktarí nás 
so svojimi sťažnosfami vždy posiela!í ,do soTného úradu', bolo 
to (a je) prí kh hrdosti a povyšovanosti cdkoll prirodzené, 
lebo sa odjakživa riadílí (a riadía i dnes) macchiavellístickým 
heslom: ,)Si 110n e vero, ebene travato" (i keď je to J.?ie pravda, 
ale je dobre vymyslené) ... 

Potrebné bolo, aby sme si uvcdomili tohoto stavu mentality 
poprevratových KošÍc, aby sme poznali, s a.kými faž,kosfami 
treba bolo bojov&Í pri riešení školských otázok. Maďari dobre 
vedelí, že tok kolesa dejinného vývoj a prevratu (aspoň preo
bežne) nemóžu zastaviť, preto chytili sa prostriedkov daných 
okolnosfami bez ohl'adu na to, čí je to časové alebo nie, či je to 
rozumné alebo nie, ,aby nám aspoň prekážali v prác.ach za kon
solídádualebo znepríjemnili túto prácu. A robili to premyslene, 
postavíac hned od začiatku taktiku svojei politiky na základ 
zásady negativizmu: nikdy sa neuspokojíť, nikdy nič neprijať, 

nikdy s ničím nesúhlasiť a vždy odpor (keď aj trpný) klást, ni
kdy nič neuznat, ba všetko hanit, tupiť, snižovať a oddial'ovať, 
čo je proti ích zdanlívýll1 záujnlom, VQ všetkom videI: krivdu a 
túto plným hrdlom vykrikovať, - a proti tomu čo akú maličkú 
chybl! zveličovat a predstavovaC svetu ako ne slýchaný teror a 
prechmat. 

Tak začali si žiadať maďarské školy. Vedelí sice, dohre, že 
školy im dala naša demokratická ústava, ale to bolo jedno, oni 
chceli mať všetky, a tie, ktoré mali, žiadali vyhrať zpod spravy 
čsl. vlády; žiadali, aby všetci bývalí učitelia a profesori madar
skí bolí ponechaní na ",'ojích miestach a prevzati. Keď s tým 
nepochodili, obrátili vec tak, že ich agitátorí viedli rodičov 
(hlavne matky) Slovákov deputLiou, ktorých naštvali, aby pro
testovali proti tomn, že školské kuratorium zapisovalo ich diet
ky do slovenských škol, a žíada!i, aby ich detí ho ly zapísané do 
maďarských škol, lebo vraj oni chcú, aby ich deti vedeli maďar
sky. Keď to nebol o možné povolit, hneď halo hotové nemoran-
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dum na' Spoločnosť národov, ktorá iste že má už celú knížnicu 
týchto memoránd. 

Otvorily sa shedné a odhorné gkoly slovenské. Košičania 
sahotovali ich. 'Nedať ani jedu(ho syna a dcéru do českeJ ll) 
školy!« - ozývaly sa hlasy po shrofi1aždeniach, v novinach, 
v letákoch všetkým možným i nemožným spósobom. Zapisovali 
ich do maďarského gymnázia, - slovenské stredni a odbom" 
Ěkoly zostaly skoro prázdne. Musel sa vytvorif kontingent 
žiadva pre slovenské školy. Riadítelia museli chodíC agítovať 
po školách okolitých obcí, aby si sohna!i a sosbierali potrebný 
počet žíactva ~ alebo prijímú1i žiakov zo západneho Slovenska 
a z hísioriekých zemi, kým madarské gYlunázium neprirodzene 
preplnené len sa tak hemžilo v úzkej budove, spoločnej so slo
venským gynmáziom. Hotová krivda! Po prvé budova reáL gyn;. 
názía je ma;etkom premonstrátskeho rádu, - slovenské gym
názium nemá tam čo hl'adaf; po druhé toto nemá ani žiakov 
Slovákov, lež Čechov (podl'a ideologie maďarskej: klo hovarí 
spisovnou slovenčinou, je Čech) a tí nemajú tu Č9 hľadaf, nech 
idú do Čiech, tedy - nad slnko jasnejsie, že v Košicíach niet 
Slovákov, preto tu nemóže byť ani rcčí o tom, aby tu boly slo
venské školy. Opiiť vďačna látka pre memorandum a homérsky 
krik po novinách! 

A tak ďalej. Dalo by sa ešte mnoho písať o týchto pome
roch školských na začiatku budovanía našej samo&tatnosti, ale 
i toto stačí ku tomu, aby srne mali jasný obraz o začiatkoch vývoj a 
československého školstva v Košiciach. 

Konsolídácía však postupovala s roka na rok a prirodzeným 
vývojom dospel" k dnešnému stavu, ktorý nie je síce ešte na 
vrcholi svojho vývoja, ale už je sl'ubnou zárukou lepšej budúc
nosti. 

Stredné školy v Košiciach sa časom natol'ko rozvinnly, že 
dnes už máme jedno si1ne naštevované reálne gynmázíuffi, jedno 
dievčenské reformné reálne gymnázium (od tohoto šk. roku po
stupne pretvorené tiež na reálue gymnázimn), Jednu "eálku a 
učítefský ústav. Vedra týchto je jedno maďarské reálne gymná
zium so sostupnou tendencíou. Všetky stredné školy v Koši-
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cíach sú štátne ,a okrem reál. gymnázia, .a učítel'ského ·lstavu sú 
pretvorené z maďarských podobných škól. Tera.jšie reálile gym
názium bolo pretvorené z run.-kat. gynlnázia rádu premonstrat
skeho v Jasove. (I dnes ešte trvá snaba Maďarov, aby toto gym
názium bolo premonstnitom prinavrátené). - Učitefský ústav 
je samostatný útvar našej školskej spravy po prevrate, vzniklý 
v r. 1921 postupne. Nic je tedy pokraiiovaním bývalých dvoch 
maďarských učilíšf, rím. kat. biskupského mužského na Kováč
skej ulici a rím. :kat. ženského učitefshého ústavu rádu Uršuli
niek nf!. Miisiarskej ulici, ktoré holy po prevrahl zatvorené. 
Žiafbohu učitel'ský ústav v Košiciach bol lanského roku po
stupne zrušený a trvať bude už len jeden rok na veikú škodu 
našej národnej ve ci na Východe. ' 

Najsilnejšíe je navštevované r e á 1 n·e g y ID II á z i II m na 
Kováčskej ulici. 

Jeho vzrast od r. 1919/20 bol takýto: 
V r. 1919/20 vo 8 triedach bolo 114 žiakov (v maďarsk)'ch 287), v 8 

triedach, 
v r. 1920/21 v 9 triedach (1 pob.) hola 165 žiakúv fv maďarsk)'ch 4DD) 

v 10 tríedach, 
v r. 1921/22 v 10 triedach (2 pob.) bolo 299 žiakov (v maďarských 536} 

v 11 triedach, 
v r. 1922/23 v 11 tríedach (3 pob.) bolo 435 žíakov (v maďarských 564) 

v 12 triedach, 
v r. 1923{24 v 14 triedach (6 pob.) bolo 527 žiakov (v maďarSk)TCh 629) 

v 13 triedach,' 
v r. 1924/25 v 17 tríedach (9 pob.) bolo 726 žiakov (v maďarských 601) 

v 13 triedach, 
v t. 1925/26 v 18 triedach (10 pob,) bolo 795 žiakov (v maďarský-ch 555) 

v 12 triedach,' 
v r. 1926/27 v 19 tríedach (11 poh.) holo 797 žiakov (v maďarsk)'ch 520') 

v 13 triedach. 

V r. 1927/28 V 20 triedach (12 poh.) bolo žiakov 804 (v ma
ďarských 521 v 12 triedach). 

Celkový počet žiacvtva v prvom desaťroči 3744, v tom 288 
žiačok, 

Tak sa po~tupne zvačšovalo počtom žiactva gymnázium 
slovenské, kým maďarské postupne klesá. 
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Čo do národnosti, kým na bývalom premonstrátskom gym
náziu nebolo ani jedného Slováka tým menej čecha (všetko bolo 
zapisované za Maďara, iba ak Nemca. ešte pripustilí), zatiar je 
porner v mínulom desafročí tento: 

1. Slovákův: 

2. čechov! 
3. lných Slovanov: 
4. Maďarov: 
5. Židov; 
6. Nemcov: 
7, Francúz: 

Maturantov vyšlo z tohoto 
rokoch: 163. 

1325 (731%) 
197 (10.8%) 

14 ( 0.7%) 
193 (10.5%) 
52 ( '2.8%) 
29 ( 1.6%) 

1 ( 0.5%) 

gymnázia v prvých desiatich 

Riaditerom bol do r. 1924 Karol Murgaš, od 1924 dodnes 
Adolf Šelmec. 

Na dievčenskom reformnom reálnom gymnáziu je pohyb 
žiactva tento: 

V r. 1919/20 v 5 lried.ch: 
ff " 1920/21 v 6 tf 

" .. 1921/22 v 7 II 

" H 1922/23 vo 8 fl 

" " 1923/24 VQ 8 " 
II " 1924{25 vo 8 II 

" " 1925/26 VQ 8 " 
" 11 1926/27 vo 8 " 
II II 1927{28 vo 8 " 

Abiturientiek bole spolu 46. 

80 žiačok. 
104 žíačky. 
159 žiačok. 
193 žiačky 
239 žiačok. 
257 žiačok. 
270 žíačok. 
280 žiačok. 
266 žlačok. 

Gymnázium toto pretvorené halo z bývalej vyššej die,včen
ske,j školy, ktoré bolo podobné našim dievčenským Iyceám. Ria· 
diteťom bol do r. 1924 Viktor Přerovský, od r. 1925 Alois Kul
hánek. 

Reálka hola postupne pretvorená na čs!., tak že 
v r. 1919/20 mala len 1 triedu slovenskú s 38 žiakmi, 
v r. 1920/21 mala 2 triedy slovenské s 59 žíakmi, 
v r. 1921/22 mala 3 triedy slovenské s 87 žiakmi, 
v r. 1922/23 mala 4 triedy slovenské s 123 žiakmi, 
v r. 1923i24 mala 5 tried slovenských s 172 žiakmi, 
v r, 1924/25 mala 6 tríed slovenských s 195 žíakmi, 
v r. 1925{26 stala sa úplnou so 7 triedami s 218 žíakmi 
v r. 1926/21 halo 7 tried s 201 žíakom a 
v r. 1927/28 bolo 7 lried s 205 žiakmi. 
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Spolu študovalo žiakov v prvých desiatich rokoch: 444, 
z nich bolo: 

a} Slovákov: 175 (39.6,%), 
bJ Čechov: 145 (32,7 % J, 
c) Maďarav: 63 (14.2%), 
d) Žid ov: 45 (10.0%), 
e) Nemcov: ,9 (2.0%), 
fl iných: 7 (1.5%). 

AbHurenfov bolo: 
v r, 1925/26: 12, 
v r, 1927/27: 20, 
v r, 1927/28: 22, 

spolu; 54. 

Maďarské pobočky postupne zanikaly od r. 1919/20 80 7 
tried až do roku 1925126, keď úplne zanikly a reálka sa stala šle. 
rokom 1926/27 čisto slovenskou, 

Riaditel'om boli: v prvom roku J~n Koválik, od r, 1920/28 
K. Hlavinka, Teraz vedie správu reálky pisatel' tohoto článku, 

Ziarbohu, že pre tento týp strednej školy !liet dostatočného 
smyslu na Slovensku, 

Učitefský ústav bol založený po prevrate r. 1921 postupnc 
s 1 na 4 ročníky, V 1', 1924/25 stal sa úplným, V r, 1927/28 bol 
postupne zrušený, takže v 1', 1928129 úplne zanikne, 

V r. 1921/22 mal žiakov: 23 v 1 ročníku, 
v r. 1922/23 malžiakov: 68, vo 2 ročníkoch, 
v T. 1923/24 mal žiakov: 89 v 3 ročníkoch, 
v r. 1924/25 mal žiakov: 120 v 4 ročníkoch, 
v r. 1925j26 mal žiakov: 119 v 4 ročníkoch, 
v r. 1926/27 mal žiakov: 121 v 4 ročníkoch a 
v r. 1927/28 mal žiakov: 89 v 3 ročn,íkoch. 

DIa národnosti bolo: 493 Slovákova 127 Čechov, 
Učitefskej dospelosti dosiahli v prvom desaťročí: 146, 
Riaditel'om bol v 1, roku: Frant. Mikulášek, od roku 1922/23 

dodnes písatel' tohoto článku, 

Takto sa nám javí stav stredných škol v Košiciach v prvom 
desaťročí našej Republiky, Rozvoj to potešÍtel'ný, s ktorým mo
žeme byť celkom spokojní, lebo základy sú pevné, na kloré mo
žem'E~ s plnou dóverou na ďalšej budúcnosti stavať už teraz pevné 
múry budovy našej národnej ku!túry, 
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Význam Štefánikovho pomníku v Košiciach. 
(Prednáška MUDra Ondreja Timku, povedaná 3. septembra 1927. na valnom 

shromaždení Sdruženia pre postavenie pomník:!. generálovi Štefánikovi 
v Košícíach. 

Balo tomu v máji osem rokov, čo nad hrobom tragicky za
hynulého generála ,Štefánika toho času ofíciálny zástupca slo
venského národa prehovori! toto: 

V stúpiI si drahý synu náš, do života z rnalej dedinky slo
venskej, ako syn chudobného farám a na celej tejto ceste si ne
zabudol nikdy, že si synom malého a zotročeného národa, Do 
siahnúc moci a slávy, žÍaril si nám príkladom nevídanej rodo~ 
lásky a ideálneho ponímania Slnyslu života. 

Súc bojovníkom v službe najvyššej idei, !'udskosti, vybojoval 
si svojmu rudu všetky podmienky, aby mohol žíf ako národ slo
bodný, kuItúrny a aby sa mchol postaviť do rv,du pracovníkov 
vzdelaných n,j,rodov, aby mohol prispieť svojou skrovnou hriv
ňou k spoločnému pokladu kuHúry c, civi!izácie človečenstva, 
A v tejto vel'kolepej práci Tvojej krutý osud srazil Ť" k zemi 
a zhasil Tvoj žívat. Končiac svoju reč vravel, kecl sruboval 
rnftvemu hrdinovi: 

Tvoj duch a idea tvoja, jako slnko na oblohe svicHť hudú 
nám i potomkom n.ašim žiarou níkdy nevyhasujúcotl a vzplame
řlOVa.l budeš bratov svejich a budúe-e pokolenia národ.a slnven
ského a českého v láske k národu na cestách k najvyššiemu cieru 
bratstva a humanity, 

Nech je každý z nás lepší dnes, ako bol včera II vlasť naša 
bude verkou a slávnoll - to je odkazom Tvojím pre nás, A kecl 
pojdeme toulo cestou, vieme, že duch Tvoj s obrubou bude spo
čÍvaf na národe Tvojom a pracovníkoch jeho a tak vyplníme to, 
čo by nám Tvoje znamenité ústa hlásaly a Tvoje pracovité ruky 
konaly, 

153 



Tak sa rozlúčil vtehdajší zástupea za národ slov"nský a pre
javíl taký slávnostný srub mftvemu nášmu bohatierovi. Keď 
sruboval, bol si toho pIne vedomý, že celý stotisícový zástup, na
čúvajúci jeho prísahe, chápe, že tento srub nikto nezradí. 

Takýto srub zavazuje celý národ a keď zaviazal celý národ, 
tu v prvom rade zaviazal nás, ktorým osud doprial vyššieho 
vzdelania. Zaviazal aj akademickú mlidcž k tomu, aby pokračo
vala na ceste štefánikom vyt),óenej. 

Ano, musí to byť v prvom rad.e akademická mládež, ktorej 
sa dostalo toho nesmierneho šfastía, že žije v storočÍ, keď 
z nášho slovenského národa zrodili sa dvaja geniovia: Štefánik 
a Masaryk, aby to, čo títo vykonali; zachovala národu. Aka
demická mládež dobre si je vedomá zásluh oslobodítefa - gene
rála Štefánika a preto netreba, aby sme na tomto mieste opa
kovali, prečo je nám on osloboditeťom, vzkriesiteTom, prečo je 
nám symbolom všetkého nášho snaženia. Nám súčastníkom je 
to vec jasná.. 

Dnes a.le gme t11. ~.bv sme Se. :por~.dili a f-'ovedali r ako by 
c"'~ pamia!ku generála Štefánika urobili nesmrternon. Na nie
koTko schodzkach sme si prízvukovali, že je to možr.é dvojím 
sp6sobom: a sice rozumom a srdcom. Keď chceme uctiť rozumom 
pamiatku jeho, tre.ba za prvé, aby sme poznali jeho život, jeho 
zásady, jeho snahy, .aby sme poznali cesty, ktorými sa bral, aby 
sme sa snažili v ce]om svojom živote ako v súkromnonl, tak a! 
verejnom národnom, kráčať v jeho šrápajách a i·cha diele. 

Čo chce od akadcmickej mládeže zosnulý hrdina? Chce po 
vzore našich vel'kých buditel'ov pravdu, poctivosť a mmvn~sť 
v konani verejnom a súkromnom, lásku k vlasti, k I'udu a dok,,
nalé vzdelanie rozumu a srdca. Krásne vravel Štelánik vo svojej 
reči v roku 1917 v Chicagu, keď odpovedal na otázky jemu kla
dené, že čo je naším ciefom? 

Naším ciel'om je prebúdzanie rudu a odstraňovani" všetkých 
prekážok, z ktorých by hrozilo nebezpečenstvo. Tie prelkážky 
sú: vonkajší nepriatef a vnútorný nepriatef. Vnútorný neprbteT 
je každý, kto má v dUĚi skryté tajné sebecké ambície. Nech si 
každý uvedomí, že pokiar sa neoslobodí od sebectva, nie je 
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schopný bojovať za našu vec, Iebo niet dvojalkei morálky, kto 
je lurnponl v živote súkromnom, ten pácha darebáctvo i v živote 
verejnom a národnom. Nemaže bvť čisté telo v špinavej košeli. 
Keďže sa chceme osamostatnif, musíme sa napred vyznačíC 
mravnosťou a čistotou. Ďalej, keď hovoril, čo tedy sú naše 
ďalšie: povinnosti, v'ravel: Za prvé disciplína, mravnosť a ver
nost V znemravnelom tele sa neuchová čistá duša, ako v špina
vej košeli nemaže byť čisté telo. Za druhé: obeti pre národ; 
choďme pešo, aby sme mohli obetovať peniaze národu. Pim" 
menej piva, fajčime menej cigár, kupujme lacnejšie šaty. Priná
šajme obeti a niealmužnu. Národ nechce almužnu! Dobre je 
spievať pri sude a!ebo pri poháre: Hej Slováci, ale pdniesf obeti 
;e ťažšie. Takto by sa mohly peniaze našetriť. Napoleon, keď sa 
ho spýtali, kto sú hrdinovia, povedal, že sú to ti rudia, ktorí sa 
nechajú zabiL A vy? Vy ste rudia, čo stále, len platíte. Národu 
sa nedáva, len žobrákovi, .ale národu treba obetovať. 

V tej istej reči ďalej hovorí: už sme našej veci priniesli vda 
obeti, ale keby sme v tomto rozhoooom okamihu prejavili ne
všímavosť, keby sme si nevážili tei vel'kej výhody, ktorú nám 
po vytrvalej práci Masarykovej a jeho spolupracovnikov spoje
ruecké vlády poskytly, vpálili by sme si na čelo znamenie zha
belosti. Náš národ prehovoril, že chce hyť slobodný. Kto ho
vorí O tom, ten sa jedná. Za cigánov nikto nebude žiadať 810-

bodu, bo .ani sami ju nepýtajú. Pre nich sú isté pravidlá, sú [rpe
ní, ako zvíeratá, ale nie ako r udia. 

Ja už prestanem a za krátku dobu pajdem do Fn:ncie. Paj
dem na bojište a keď tam hudem sám, budem tam sám, .ale ja 
viem, že vy tíež prídete za mnou. A ešte apelujem na slovenské 
a české ženy, aby nekládly prekážky v obetovaní životov svojich 
mužov za národ. Tým, krorí by sa skrývali za pec, povedzte: My 
ženy slovenské a české ne budeme rodiť viac detí pre otroctvo, 
ale pre s!obodný národ! 

Credo vel'mi podobné myšlienkam jeho veTkých učitel ov , 
ktorí tiež svojho času hlásali tie isté ideály za povznesenie svo
jich súkmenovcov. Komenský! štúr, Kollár, Hvie~~doslav, vŠJetcÍ 
tito najvznešenejší na,i buditelia prispievali k tomu,aby koniet 
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tej relazi našich huditefov bol dovršený. Ten, práve, ktorý 
splňuje. tento rozhodný okamih svojÍmÍ vznešenými vlastnosťa
mi, osobnou skromnosťou, fudskou obetavosfou f svoiím zlatým 
srdcom, neobyčajným nadaním, všestranným vzdelanL11l, geníál
nosťou ako vo vecÍach vojenských a hospodárskych, tak zvlášť 
politických, hol tak zdatný, že právům sÍ zaslúži mena hrdinu, 
osloboditeTa a nadčloveka. A tým bol náš ,Štefánik. Neustále 
plnenie jeho programu - to je jeho nesrnrlefnosL Po stránke 
l'Ozumovej, tedy to je to ucienie jeho pamÍatky. 

Ale ČD, keď druhá TI,aša stránka, naše srdce, náš cit, sa 
detsky hlásÍa o podie:l na pietnom diele! Čože, keď srdce sÍ 
žiada. tiež oslavoval hrdinov poeticky. Aj po tejto stránke aka~ 
demická mládež východoslovenská priložila ruky k dielu a pri
pra,vuje generálovÍ štefánikovi večne viditefný dókaz úcty, lásky 
a vďaky, snažíac sa mu poslaval pomník v KošÍcíach, aby dra 
želanÍa elementa SÍmona, francúzskeho vyslanca a priatefa šte
tánikovho. jeho obraz vznášal sa večne pred namÍ, aby nám pri< 
pomínal všetko to, čo človek móže mať ušf,achtilého, aby básník 
mal mí-eslo, kde by mohol d6stojne ospevovať jeho slávu, alebo 
skór prostý vojak a čí rol'níik slovenský Í slovenská matka, po
korne sklonená pred pomníkom svoiho oslobodÍtefa, mohli osla-
vovaf v svojej duši všetko to, čo v ňom bolo ušrachtilého, do-
brého a vefkého a čo bolo rozdávané s láskou :a štedrosťou v 
cdom svete a pre celý svet, čo však skončilo na malom kúsku 
sveta, ktorý kúsok z celej duše toTko miloval. 

Okolo pomníku ÍdúcÍ nech vo svoj'e'j šI'e,chetnej duší pomyslí 
aj na tých, klod spolu s ním za svatú ideu, za myšlienku jedinú 
Ba shlukli spjate, že však smrt Ích znamenala z mftvych vstanie 
skoro pohrobeného národa. 
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jožo Rákoš: 

»Pevecké Sdruženie Slovenských 
Učitelovo {{ 

Je ozaj obetavosťou ,a obrazom zdravého smýšlania učitet
stva na východnom Slovensku, že prÍ všetkej namáhavej prácÍ 
svoj'ej, utvorilo »Pevecké Sdruženie Slovenských Dčíteťov'. 
Tento čin je dókazom, že učitel' na Slovensku nie je viacej IíUČÍ
telik" -a,ko ho nazývali pred prevratom, že vie aj z čistého 
Ídealizmu pracoval ;a povznesenÍe národa a svojho, pred t)'!1l 
znevažovaného, stavu, 

Roku 1924, ba ešte pred tým, niekorko učíteTov-hudobní
kov vážue premýšľalo v KošÍcÍacha vo Spiš. Novej Vsi o utvo
rení speváckeho spolku. V zory boly speváck'", sbory juhosla
vianskych, mor.avských a českých učÍtel'ov. OduševnenÍa bolo 
nadosť, však išlo o vznešený der, o prácu za slávu sloveYlské,ho 
národa o slovenský a vóbec slavíansky spev, v ktoroll1 sa 
zrkadlí celá duša národa. 

Pozvaní vďačne prišlí do Spíš, N. Vsi na ustavu;úce valné 
shromaidenie "P. S. S. D." ,diia 4. dec. 1924 v počte 56, Okrem 
okresného náčelníka Leonarda ZaÍca zo Spiš. Novej Vsí boji 
prítomní ešte nÍekofkí vzácni hostía. Za dirigenta jednohlasne 
zvolený prof. Aug. De~šák v svojej oduševnenej rečÍ vyzdvíhol 
význam utvorenia sa 'Po S. S. U-"Predsedom bol zvolený kol. 
Bernáth, miestopredsedom J. Hlobil, tajomníkom L'udevít Zba
víteY, pokladníkom koL Streda a SilvaÍ. 

Do čestného predseclníctva zvoleni boli: Dr. Ján Ruman, 
župan košický a Dr. Ján Sekáč, župan župy podtatranske~. 

Za čestných členov sboru zvolení boli skladatelia: Miloš 
Ruppeldt, V. Fíguš-Bystrý, M. Lichar,d, M. Moyzes, M. SchnBÍ
der-Trnavský, J. Lev Bella, riaď. uč. ústavu V. ,Šlosár, škoL 
inšp.: Fr. Filuštek a P. Marendiak. 
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čestné predsednídvo a č. členstvo tvorh sp6niénuti ai 
dnes. 

členovia sa rOZÍšli, každý do svojej dedinky, ,aby dalej ko
nali svoju povinnost voči štátu a národu svojmu. Okrem kiždo
dennej práce považoval každý za svatú- povinnosE cvičiť sa 
v spevu, nacvičiť to, čomu základ dávoJ dirigent na spoločných 
zkúškach. 

Zdar a vóbec úspech takéhoto p'eveckého telesa je možný 
len pri stálom cvičení sao Pevecké sdruženie vytrv,ale, vórou 
a s láskou k slavianskemu spevu pomaly sice, ale pevne krá
čalo k cieru. Že bol o obotavosti, vytrvalosti, vóle, lásky k spevu 
a oduševneni.a, vidíeť aj z počtu koncertov. Na 2. valnom shro
maždeni 2. mája 1926 ,Po S. S. U.« hlásil tajomník 9 koncertov 
Prvé úspechy dodaly ešte viacej sily a vytrv,alosti. 

Niekolko členov za sdruženia vystúpilo. To bolo odóvoa
nC!l6, však prichádzali na spoločné zkúšky z dialky 10-12 km. 
Dnes počet členov je 52 a 5 hospitantov. Členovia roztrúseni sú 
od Kežmarku po Užhorod a po Moldavu. Ozaj len idealizmus 
spája toto tel eso a preto je tofko duševnej a hmotnej obetavo
sti. Tiež tomuto treba pripočíta'ť výsledok práce sdruženia, ktoré 
absolvovalo dosia! 39 koncertov. 

Koncertovalo najprv po Východnom Slovensku a týmifo 
koncertmi vábilo nových členov, oboznámilo sa s obecenstvom, 
ktoré mu na viacerých miestach porozumelo a dalo sa ním odu
ševniť. Roku 1926 podniklo viičši zájazd do Čiech, tohoto roku 
La Podkarpatskú Rus. Koncertovalo aj na západnom Slovensku, 
ba v každom viičšom meste Slovenska. 

"P. S. S. U." chce vyhovielť nielen ludu pospolitému, ale ai 
dobrým hudobníkom. Program si vždy tak sost"vuje, aby z neho 
maly požitok oba druhy posluchač ov. Najviičšej ohlúbenosti te
šia sa rudové piesne, najma šarišské a rusÍ1lslké. Tieto sú. akosi 
najbližšie k citu a pochopeniu poslucháčov aje to nejmé. Obe
c'enstvo musí byť hudobne vzdelávané, aby lepšie porozmnelo 
umelým spovom a kh kráse. To bude úlohou zase len učitel'stva. 

Na programe bývajú Uto skladate!ia: V. Figuš-Bystrý, M. 
Lichard, M. Schneider-Trnavský, J. Lev. Bella, M. Moyzes, št. 
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Fajnor, V. Kopecký, J. V. Dolinský, 1. M. Lichovecký; V. Novák. 
B. Smetana, P. Křižkovský, A. Deršák. 

Netreba spomínať, že sdruženie spieva na koncertoch bez 
nót, ako iné spevácke sbory, stojace na vysokej umeleckej 
úrovni. Preto tre ba tol'ko cviku a zkúšok, presnej dochádzky 
na zkúšky a tým obetavosti členovo 

Dnešným dirigentom je prof. A. Deršák, predsedom spr. 
L'ud. Zbavíte!, podpredsedom Drobný, tajomníkmi O. Répassy 
a J. Mikolaj, pokladníkem Silvai, zopisovatelom J. Rákoš. 

Na tohoročnom valnom shromaždení v Turč. Sv. Martine 
prijatý bol tento návrh: 1.) K ďalšiemu zdaru P. S. S. U. je po
trebné, aby členovia po svedomitom cvičení doma cvičili pol 
hodiny pred spoločnou zkúškou po skupinách. Každá má svojho 
cvičitela. ,Tito s dirigentom rozhodujú, či móže byť pripustený 
ku koncertu ten-onen člen. Hospitantí, a či noví členovia len po 
polročnej príprave, na návrh cvičitelov móžu byť pripusteni 
k menším koncertom. Po roku složia zkúšku z celého programu 
a kec! vyhoveli, sdruženie povolí im zúčastnif sa všetkých kon
certov. 2.) Spoločné zkúšky nikto nesmÍe vyrušovat Provinilci 
ne'ch sú vedení v e"idencíi a podra potreby na polročných vý~ 
borových schódzkach budú vylúčenL 3.) členovia majú získávať 
vhodných činných, tiež podporujúcích členov, ktod platia ročne 
20 Kčs. 4.) Kto zmeškanie svoje neospravedlní, je vylúčený. 
5.) Pr~dsedníctvo zakročí, aby činní člonovia neboli preložení 
so svojich miest (posobišf), ako sa to dosial' stávalo. 

Ako vidiee, požiadavky sú prisne, ale, v záujme celku a zdaru 
Peveckého sdruženia sú spravodlivé a potrebné. Sdruženie borí 
sa s roznymi fažkosťarni a chce sa zdvíhať s roka na rok. Medzi 
fažkosti patrí aj dovolená na koncerty. Koncerty bývajú v so
botu a v nedel'u, aby netrpelo vyučovanie. Ináč len výnímočne 
dostane člen 2 dňovú dovolenú. Ide tu o povzniesenie sloven
kého spovu, ktorý je význačnou složkou ku!túry, ide o vážnu, 
nezištnú prácu, ktorou povznášarne stav učitelský doma aj pred 
cudzinou a preto ,P. S. S. U.' zas!úžilo by si viacej pozornosti 
a pochopenia. 
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Podra mi enky povolaných kritikov umelecká hodnota ,1'. 
S. S. U.' sa dvíha. Členovia obetujú tomu deru svoj vorný čas, 
peniaze a námahu. Od verejnosti by sme žiada!i morálnu aj 
hinotnú podporu (prisp. člen platí roč. 20 Kčs). Cief sdruženia 
je ídeal.Ízmu plný, ale porozumenie obecenstva je prá"\re tak dó
ležité, ako obetavosť jeho členov, ktorý by v druhom desalročí 
slobody svojou prácou radí prispeli k dobrému chýru východného 
Slovenska a celého národa. 

Bardíovské _ kúpele. 

Jasovské jaskyne. Nálezy: 

Hallštattské kovové predmefy. 





Východoslovenské orolstvo 
v jubilejnom roku. 

Naša domovina slávi tohoto roku 10ročné jubileum po litic-· 
kej samostatnosti. 

Slovenské orolstvo celou dušou oslavuje, leb o samostatno
sti ďakuje svoje zrodenie a jestvovanie. 

Oslavuje .a spomína na vykona.nú prácu, venovanú pre te
Iesrié a duševné povzneserue niroda, staviac takt.o trvalo pevný 
podklad, vediac, že vefkou prácou bolo vybojovaníe samostat
nosťi, ale vačšíu prácu si vyžaduje jej udržanie. Orol na východe 
lúto povinnost má hlavne na zrete!i a úspešne ju aj koná. 

Pri každom jubileume o byčajne spomína sa na prešlý čas, 
na vykonanú prácu, na významné udalo sti. I Orol na východe 
sponúna na významné udalosti, klorými prebúdzal l'ud z dlhého 
spánku. Boly to verejné cvičenia dňa 5. VIII. 1923 v Bardiove, 
29. VI. 1925 v Bardiove, 1. VIL 1926 v Bardiove, 22. VIII. 1926 
v Prešove, 5. VIL 1927 v Humennom, 17. VII. 1927 v Obyšov
ciach, 15. VIII. 1927 v Sabinove, 20. V. 1928 v Drinove, nepod
tajúc do tohosamostatllé vystúpenie jednot po telocvič. stránke. 

Najviac vykonal Orol na povznesenie národa svojou drob
nou prácou 1 predstaveniamí a arolskou ideou, pojatou do 8VO

jich stanov a predpisov. Čo je Orlom národ, vlasf, domovina? 
To je cesta prezreteJ'nosťou nám určená, ktorou máme ísť 
kciel'u,to je ten okruh vymedzený našemu snaženÍu po splnení 
nášho najvyššieho ideálu, to predovšetkým je ta vinica, na 
ktorúnás najal Pán. Takto nielen prirodzenou, ale i nadprírod
zenou láskou tulíme sa k tej rolí, ktorú nám sveril Boh kobro· 
beniu. 

V tomto ideovom presvedčení žíl Orol v každom svojom 
počinaní. A neodškriepitel'ným faktom je, že Orol touto prácou, 
týmto ideovým presvedčením vedel sa priblížif k mase národa, 
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k najchudobneišej vrstve, ktorá je stálym rezervoárom národ·· 
ného invidua1izmu. Nielen vedel ziskať národu, ale príamo zí

skal pracovať za národ. 
To najlepšie dokazuí.e Košická jednota, ktorá má 70% zo 

svojich členov zo starej košickej robotníckej a remeselníckej 
vrstvy, ktod valnú účast berú na oslavách Cyrilometodejských 
a 30. októbra, ktoré jednota každoročne usporiada. 

Jednota svojím 20-členovým ienským tambur.ašským sbo
rom, svojím 50-členovým mužským hudobným sborom povznáša 
Lu1túrne svoje členstvo, zúčastňuje sa pri každej národnej 
oslavy (každoročné štefánikove oslavy, tryzna Kukučinova, ve
novanie stuhy na prápor peš. pL čís, 32. )Gardský« v KošiciacL}, 

Košický Oro1 v tomto jubí!ejnom roku chápe svoj úkol ná
rodného uvedomenía aj v inom smere. Za.kladá nové Jednoty 
v slovenských de·dinách. Tohoto rokt' založil jednoty v Drínovc, 
v Kostolanoch nad Hernádom a v Košickej Novej V si. 

Východoslovenské orolstvo oslavilo desaťroČllé jubileum 
"epublíky svojou prítomnosťou na 1. krajinskom slete orolskom 
v Bratislave, konanom tohoto roku v auguste, Súča.slnilo sa v 
počte 408, z toho zo samých Košic 215. DOSlat slivnosti uspo
dadala na 10. ročné jubileum republiky košická jednota 5. júh 

L r. a Humenné. 
Za 10ročnéh" trvania republiky programom Orb bola 

programová reč župného starostu Orla dra Rubeša: Preporodif 
národné odcl1dz"ný život, získávať duše a mysle Bohu i Náro
clu; vštepH do chladni'rch1 nevinne odnárodil.ených stele 3t~~"ly 
pravej a vre1ej lásky k najvyššíemu; učit odnárodnených nado
všetko milovať Boha, dárcu národnej slabody; spravodlivého 
riešitefa krívd a neprávd; horúcne fúbiť roztomilú svojcť, fúbiť 
horúcne svoju spani!ú reč materínskú, kfúč to národncj slchody 
a k pokladom vzdelaností; posvietiť svetlom pravdy na prešlos!, 
otvárať oči zaslepených a dodávať chabým odvahy' do bu
dúcnosti; vychovať šiky du.§evne.a telesne silných Jánošíkov, 
Bohu a Ntrodu dušou a telom oddaných junákovo To bude pro
gramom Orla do budúcnosti, aby národ i tísícročné jubileum re

publiky osláviL 
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A.-Krupa: 

Poliaci na východnom Slovensku. 

V hUSt2j sl cti početných stredísk pol'ských rozmiestnených 
po celom východnom Slovensku, v krásnům údolí rieky Ondavy 
vo vranovskom ,a humenskom okrese nachádzajú sa tri najvačšie 
stredíská pol'skej emigrácie 1 ktorá usadila sa hmá koncom XIX. 
a začiaikom XX. storočia. Sú to obcc Víťuzovce, Topofovka a 
osada PolOIna! ktorá je pridelená k ob-ci Jasenovce. 

Tleto obce sú .obydlené výlučne Poliakmi, ktorí sháňaj)Íc 
sa v ťažkej dobe národnej porohy za prácou, sťahovali sa za 
hraníce, hIa-dajúc kúsok vozdajšieho chleba. Našli ho tuná, v 
bratskej zemi slovenskej, ktorá trebárs že sama_ úpela pod jar
mom poroby, predsa prijala bratov Po!íakov a títo dvaja braHa, 
ťažko sa boriec o kúsok chleba, mlčky snášali spoločnú porobu, 
očakávajúc na chyifu, kedy budú m6d ztrhnúť puia otroctva a 
spoločne ako bratja žH nový žÍvot v slobodnej zemi slovenskej. 

Dedínky tieto zachovaly si porský svojráz, po ktorom sa 
hned pozná, že žije tuná rud porský, ktorý zachoval si svoje zvy
ky, svoju reč a ktorý horko-ťažko, ale predsa s akousi zaŤato
sťou hájil si svoj~ materštinu proti útokom nadvládcov. Tento 
pofský chlop uhájil si svoju porskosť vzdor predválečným pre

následovaniam. 
Ked som šiel. navštívit Heto dedinky.a vstúpil som na podu, 

obydlenú Poliakmi, bned na začíatku bol som prekvapený svoj
ráznou pofskou krajinkou. Spomenul som si na tie naše pofské 
lúky a háje, na tie brázdy, obrábané mozofnou rukou nášho 
,hlopa a zabudol som na to, že to nie je moj rodný kraj. Zdálo 
sa mi! že akési nadprírodzené moci preniesly ma náhle do mo
jej rodnej zeme. 

Bala práve nedera. Prišie\ som do osady Poloma, ktori 
počita na 80 rodin rýdze porských. Vidím maručkj kostolík a 
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okolo neho hromady veriacich. V stúpil som dnu a zostať soni 
stál zarazený. V kostole Iudia modlia sa porsky a spievajú 
pie sne k Matke BožejČenstochovskej. Nechcem veriť mojim 
ušiam. Kde som to? Chvejem sa z chvífkového prekvapenia a 
načúvam zbožnému sp-eVli, ktorý v moje; lnaterštÍne, na pode 
slovenskej, vznáša sa k trónu Matky Božej. V každom slove 
tejto píesne vyciťoval som túžbu vyhnanca po otčin". Ale v 
piesni tej hola citel'ná aj rezignácia, akýsi súhlas, akési podro
benie sa vólí Bože a spoko;nosť so shutočnosťou. 

Bolo mi akos; čudno a pomyslel som si: Áno, táto láska k 
Vlastí, zachovaná medzí naším Iudom, ktorý hocí vzdialený od 
lOdnej zeme, predsa na úu nezabúda, táto láska Iudu našho 
sposobila to, že PoIsko Ba znovu prebudilo. 

Po omši svatej vyšli rudia z kostola a začalí sa ma spýtovať 
na rDzne vedl z čoho sam mal dojem, že sú vernými synami 
porska, ale ,gúčasne .aj lojálnymi vůči bratskému národu sloven
skému. 

Rozlúčíl som sa s nimi, trebárs dosl lažko a odchádzal ,,<lm 
s tým presvedčením, že v krá tkej budúcností splnia sa túžby 
mojich bratov, ktorí všade po celom Slovensku hlásia sa k svoj
skému životu národnému. 

Je kh tuná vera. Okrem mis st hore spomenatých je ich 
dosl, temer v každom okrese býv. župy košickej. 

Jediným ku!túrnym strediskolJ1 nášho rudu, osadeného ria 
území Slovenska je »Pol'ská čitáreň« v Košíciach, založ2ná v r. 
1925. Spolok tento pracuje nielen na poli národného upovedo
menia medzi pofským vysťahovalectvom, ale spolu s bratskými 
kuItúrnymi spolicami slovenskými a českými na najužšom kul
túrnom sblíženi dvoch národov slavianskych, ktorá to prác.a, dá 
Boh, donesic žeratefné ovocíe a bude ovenčená zdarom. 

Dnes, v desia.tom roku trvania štMu Československého, 

Poliací, žíjúcí medzí bratským národom slovenským, že!ajú mu 
mnoho zdaru v ďalšom vývoji. 
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V. Rosol: 

Verejná knihovňa mesta Košic. 
• 

Základný= hamcňom národného vzdelania je pečlivosf o 
knihu .a jej popularizáciu. A v tom smete vykonalo zvlášť mesto 
Košice verký pokrok. K organizácii svojej verejnej knihovne 
pristúpilo už 1'. 1924, kecly ešle pre Slovensko nebola stano
vená povinnosť srÍadiť vereiné knižnice zák onom. To sa stalo 
len v prvej polovicí r. 1925. Knihovňa sa organizovala a je do
siar spojená s knihovňou právnickej"kademie, zrušenej r. 1922, 
ktotá bola od toho času systematicky doplňovaná modernou 
Hteratúrou záb-avnou, naučnou aj vedeckou, takže dnes je táto 
knihovňa snáď jednou z najlepších mestských knihovní re
publiky. 

Mesto Košice nel'utovalo nákladu na jej vybudovanie a 
umiestnenie. Tak hneď r, 1924 určilo 30.000 Kč na náknp knih, 
ktorú položku v ďalšom roku zvýšilo na 50,000 Kč okrem ná
kladu na zvačšenie knihovníckeho personálu. Súčasne s raZí 

množovaním počtu .kníh rástol záujem o knihovňu a príbúdalo 
návšlevníkov i čítaterov, takže malé miestností v knihovni býv. 
právníckej akademie na Kováčskej ulicí vóbec nevyhovovaly. 
Vtedy vznikol plán, aby knihovňa s čitárňou boly umiestnené 
v starom mostskom dome na Hlávnej ul., ktorý mal byť uvorne
ný presfahovaním meslských úradov do nového mestského do
mu, Tento projekt bol uskutočnený značným náhladom behom 
r. 1927 a knihovňa je teraz umiestnená tak, ako toho vyžiaduje 
dósto;nosf jej kuItúrncho poslania. Pre čítáreň a štl1ďovnc 
použilo sa oboch zasedacích siení s historickými obrazmí a 
pamiatnyrrii zbytkami póvodného zaríadenia. Skladištia kníh bo
ly lLmiestnené v miestnostíach dvorných traktov. TaJk bolo za
bezpečené zdarné účulkovanie knihovne a otvorená cesta jej 
ďalšiemu zvel'aďovaniu ku prospechu a zvýšeniu kuItúrneho 
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významu mesla. Po preved.enej adaptácii bola knihovňa sláv· 
nostne odovzdaná sv6jmu účelu dňa 21. január.a 1928. 

Knihovňa má teraz viac ako 48.000 svazkov, z verkej čiastky 
diel vedeckých, prevzatých z knihovne býv. právnickej aka
demie. Niektoré obory z tejto čiasti sú vefmi dobre vybudované, 
na pro dejepis, filozofia a zvlášte vedy právne a štátne. Na 2300 
svazkov vybranej vedeckej hteralúry .a róznych oricntač. diel je 
sostavené v prírucnej študovni, aby ich mali čítaleha po ruke. 

V belletrii sú zastúpené vedra litera túry slovenskej, českei 
a maďarskej tíež všetky svelové jazyky. Tomuto ocldieíu sa 
stále venuje najvačšia čiastka z prídelu na nákup knih, aby 
knihovňa čo najskór mohla dohre vyhovova"ť kaidému. 

V čitárni je pravidelne vyložených na 180 tuzemských i za
hraničných novin a 135 tuzemských aj cudzích revuí, meC:zí nimi 
na PL aj francúzske noviny z Grécka a jedna angíická a jedna 
francúzska revue z Japonska. 

Za zbytok prvého nového obdobia, t. j. od 1. februára do 
30. júna 1928 vypožičaloi si 2300 čítatefov cefkom 14.485 svaz
kov, t. j, prienlerne viac ako 6 sv~vzkov na čítateTa, čo je o niečo 
viac, ako prieme'f póžičiek knih na Slovensku. ČítateTmi boli 
najma úradníci (570), študenti (560), súkromníci (460) a obchod
níci (218), ktorí prejavovali vedra bellelrie (2300) ne.jviac záujem 
o literatúru o šporle (958), o Unlení (878), o technike (547), o d.e
jinách (539), o zemepise (474), o praehistorii (459), o filozofii 
(436). Príručnú študovňu navštívilo v tom čase celkom 8391 
osob (6866 mužova 1525 žien), ktotÍ si vyžiadali k štúdiu 12.014 
,vazkov literatúry naučl1ej. (Encyklopedia a slovníky (2094), 
právne a štát. vedy (1764), TI,atematika a prír. ndy (1365), fiiozofia 
so socíol. a pcdagogiou (1331), filologia a jazykozpyt (1245) a iné.) 

Od začiatku druhého obdobiaaž dosiaf (od 1. septembra do 
15. októbra 1928) vypožičalo si 517 čítatefov 2062 svazkov, v 
podobnom rozvrstvení, ako v prvom období, podobne í v štu
dovní, kde 760 návštevníkov (569 mužova 91 žien) si vyžiadalo 
944 svazkov vedra 2134 časopisov. 

štabilizovanim potrieb knihovne bude zaručený jej ďalší 
nerušený vývoj. 
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J. Smrž, 1. nám. starostu: 

Mesfo Košice v jubilejnom roku. 

Pri príležitosti prvého desaťroČllého jubilea nášho štátu 
bude snáď na mieste, keď sa dostane širokej verejnosti k po
súdeniu niekol'ko dát i o meste Koších-ch a o jeho činnosti. 
Neide tu o vývody podopreté štatistikou. Podávam len niekofko 
vlastných poznatkov dlhoročnej praktickej zkúšenosti. 

štátny prevrat zastihol Košice v stave nie práve najlepšom. 
Ako v meste etapnom, bolo tu badať stopy niekol'koročnej 
vojny v každom smere. Za času pokoja krásue a usporiadané 
boly za vojny značne zanedbané, pravidelný život obchodný 
1'Ozvrátený, život spoločenský neistý a znervóznelý, ba priamo 
chaotický. Prevzatim mesta našou správou počaly sa pomery 
ustál'ovať, bohužiaf, len na krátko, lebo už na jar roku 1919 
došlo k nepriatefstvu medzi našou republikou a toho času 
bofševíckym Madarskom. ČO bolo za niekofko mesiacov na
pravené, bolo v niekorkých hodinách opaf rozvrátené. K ná· 
prave došlo opať až po novom obsadeni Košic našim vojskom. 
Že táto bo!a faMia a komplikovanejšia, ako v iných mestách, 
je snáď pre každého samozre,jmé. 

Všetko, čo sa odohrávalo v Košiciach, malo svoj odraz vo 
vývmu mestskei správy. Zamestnanecký aparát nevediel sa 
dlhši čas orientovať, neovládal štátnej reči a tým jeho výkon
nosf bola ďaleko pod normál. Následok toho bol, že mestská 
administrativa nepostačovala tempu, s akým sa vývoj mesta 
uskutočňoval. Jednoducho povedané, začiatky boly o moc 
fažšie, ako si vefká časf verejnosti myslí. Len ten, kto poznal 
a pochopil všetky vnútomé fažkosti, vie si utvoriť správny 
-obraz toho, čo sa v Košiciach zmenilo. 

R. 1918 maly Košice 48.000 obyvatefov. Značný počet 
z týchto vysfahoval sa následkom precvratu do Maďarska. Dnes 
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majú Košice vyšej 60.000 obyvatefov. R. 1918 malo mesto ráz 
čisto maďarský, dnes niet v Košiciach snáď jediného obchodu, 
podniku či kanceláríe, kde by neznalí štátneho jazyka. V zájom
né nažívanie obyvatefstva bez ohradu na národnosť, nábožen
stvo a stav je celkom priatefské a v tomto smere je pokrok 
oproti prvym dobám po prevatu veliký;' Dnes riiet'žiadnou 
zvláštnosťou, že aj rodinné svazky Slovákov, čechova Ma
ďarov upevňujú vzájomné príatefstvo, ktory spósob je je.dným 
z najprirodzenejšíéh pre odstránenie národnostnej nenávist' 
Celý ráz aj život mesta zmenil sa vdmi podstatue, takže Košice, 
čo do veTkosti sie.dme mesto republiky, sa móžu dobre priradiť 
k jej ostatným mestám. 

Všetky ťažkostí tu vylíčené doliehaly na obecenstvo, ale 
o moc viac na správu mesta. Počnúc rozháranosfou mestských 
financií, nedďstátočným úradnickym aparátom, zvláštnym po
stavením mesta 80 sriadením municipálnym, kloré nezapadalo 
do rámea novej doby, bolo postavenie správy mesta vermi 
ťažké. Možno ale konštatovaf, že sa' tieto fažkosti predsa len 
preklenuly, aj keď sa snáď nemohlo vykonat všetkb. 

Dnešné financie mesta sú natolko usporiadané, že dlžoby 
neobnášajú viac ako 25 % mestského majetku. Nedostatočný 
aparát štátnych úradov finančných a daňových vefmi hamoval 
mesto, lebo 'na preliminovaných mestských dávkach onesko
reným vyberaním daní ztratilo mesto vyšej 10,000.000 Kčs. 

Pri tom ale podniklo všetko, čo len bolo možné. Má dnes 
najlepšiu hasič'skúkasáreň v republike, vybavenú najmoder
nejším alarmovým zariadenim, má jednu z naiskvelejších a naj
vačších knižnic y republike, vhodným prenájmom starei rad
ničnej budovy á prebudovaním tejto značným súkromným ka
pitálom získalo modemý biograf, ktorý donáša .lušný zisk a 
stane sa časom mestským majetkom. Mestské' podniky dopmujú 
a zlepšujú drapotrebya finančnej možnosti verejné ďsvetlenie, 
kana!izačnú sier" vodovod a možilO Táta!, že behom najbližších 
rokov budú po tejto stránke uspoKojené' aj'tie čiastky mesta, 
ktoré V tomto.smere nie sú ,éMe' dostatočne vybavené. Tiež 
cefk{)vej úprave mes!a venuje každoročný rozpočet značné 

položky a tak mnohé ulice ko;;ické už dnes mozu sa rovnaf 
vefkornestským triedam a .parková vyzdoba mesta nielen že 
uspokojuje, . ale pridržuje Košice k ~estám najpeknejším. Po 
vypracovaní nového regulačného plánu bude rÍešen;ft trvalá 
úpravfi. mesta va. všetkých jeho číastkach a súčasne bude po
ložený základ k dalšiemu rozvoju. 

Z otázok, ktoré v Košiciach robily verke starosti, bola 
v prvom rade bytová núdza. Dnes už nemožno o nej hovoriť, 
keďže od prevratu vybudoval štát pre svojich zamestnancov 
vyššej 400 bytov, družstevným podnikaním sa zadovážilo na 300 
bytov a. súkromne na 300 bytov. Pre vrstvy nemajetné, stojace 
mimo služby štátu, zrobilo sa po tejta stránke dosiaT málo, ale 
aj táto otázka má byť mestskou správou prejedllaná a riešená. 
Nie menej starostí robila otázka mestského .aparátu Dnes 
možno povedať, že je tento v svojej vačšine dobrý. Až na nic.
korko zamesmancov naučili sa všeici štátnemu jazyku a aj keď 
nie celkom spisovne, predsa natol'ko, že sa vedia dobre do
rozu.-rneE. Ani po tejto strinke nestojí meiSto za inými úradmi, 
keď sa uváži rozdielnosf okolností. Svojich zamestnancov ho
noruje mesto dra vzoru štátneho, pri svojich podnikoch dokonca 
o niečo lepšie. V krátkom b~.se hude preve.ciená systemizácía 
všetkých zamestnancov, prevedie sa nové r02;delenie úradov a 
tak ai táto d61ežitá otázka bude definitívne vybavená. 

Niestská správa neprestala len u týchto nezbytností, ale 
uvažovala o úkol och budúcích. Ide podrobil novej revízii pod
niky lesohospodárske a bude hfadať cestu, aby sa doterajši 
osoh zavedením moderného a racionálneho hospodárenia ešte 
zvýšil. V krátkom čase prevedie výstavbu novej rudovej školy 
a uskutoční školu pre učňov, v ráinci jubilejných osláv položí 
základný kameň k výstavbe vefkého, moderného sociálneho 
domu, kde najdú pomoc a ošetrenie najchudohnejší občanía 

mesta. 
Výstavba tr:inice je síce vefkým problémom, ale na dlhú 

dobu nemožno tMo tak d6ležitú otázku už po stránke zdra
votnej oddarovaf. Mesto si musí držaf aj za povinno sf, postaviť 
športový stadion, lebo otázka telovýchovná stavia sa vždy viac 

5 



do pDpredia a treba ju v každDm smete pDdpDrDvaL Tiež vý
stavba krematDrí" nadDbúda aktuálnDstí a mestD KDšice, akD 
stred verkej Dblasti výchDdu republiky, nemóže sa jej ríešeniu 
vyhnúť. 

Aj keď sú určité nedDstatky, neslDbDdnD zabudnúť na tO', ČD 
zapríčiňuje, že nemožnO' vždy a všetkD vybavíf tak, ako by si 
ktD žela!. Niekedy sú pDmery sHnejšie než dDbrá vóra či jed
notlívca, či celku. Nemožno Ínáčej ako mať stanovený program a 
u_HDvať sa tentO' uskutočňovať cestDu vývDja, rDzumU a vy
trvalDstí. Tak ako 8a splnilO' mnDhé z tohO'. ČD sme pred štátnym 
prevratDm ani nečakcJi, tak sa aj musí postupne splniť, ČD ešte 
považujeme za nesplnené. Je nám tre-ba čím viacej svornosti a 
úcty jednéhD k druhému. V zájomná rudská nenávisť je fažkým 
bremeňom, zaťažujúcim či jednotlivcov, čí skupiny, alebo -ná
rDdy. VývDj rudstva musí sa niesť v duchu vzájDmnéhD po
rozumenia a lásky človeka k človeku. 

Mesto KDšice je miestom, kde pDchDpenim týchto myšlie
nDk mDžno mnDho vykonať. Len tak mDžno dDcieliť, aby sa kaž
dý cítil spDkDjným DbčanDm mesta a tým aj štátu. 

Prajem mestu Košiciam, aby vo svojel práci v budúcom 
desafročí pokračovalo, aby odstránilo všetky nedostatky, ktoré 
dnes ešte jestvujú' a tak sa stalo baštou republiky na jej 
východe. 
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Dr. V. Šl., 

Počiatky našej adminžslratívy. 

Ťažké začiatky našej administrativy po prevrate vie si 
predstavíf každý, kto poznal východoslovenské pomery. Slo
vákov holo v administratívnych úradoch veYmi málo, na mno· 
hých miestach žiadni, prednostovia boli absolútni Maďari, ktorí 
prevrat nechceli vZlať ani len na vedomie. 

Vlastný začiatok našej administratívy je spojený až s vy
menovaním dr. Jána Sekáča žup,anom abauj-turňanským a ko
šickým, čo sa stalo 17. februára r. -1919. Nový župan musel sa 
v prvom rade postarať o úradníctvo, ktorého nebolo, lebo 
všetci maďarskí úradnici odmietli slúžiť republike a pobrali sa 
do Maďarska. Preto župan dr. Sekáč Ddišiel do Oravy, aby si 
tam vybLadal medzi Slo,vákmi potrebný personál. Našiel po
rDzumenie a na jeho žiadosť prišli do Košic: ako županský po
radca Juraj BulIa, ako hlavní slúžni dr. M. VrchDvina a Štefan 
Gallas a ako županov tajDmník Ferdiš Čurjak. Na to dolilo 
k prevzatíu županskéhD úrad" od vicíšpána d;'a Pukyho. Z býva
lého úradnídva županátu boli prevzatí len traja zamestnanci 
(8 vrátnikom) a jeden kancelársky úradntk zo sirotskej vrchno
sti. Ostatní odopreli složit srub repubHke a odišli do Ma
ďarska. 

Behom mesiaca marea prišli do Košic ešte ďalší 

úradníci z Oravy a síoel Fr. Bugan, Koloman Slušný, Qnido Chy
til, Ferdiš Klinovský, Joz·ef Način a Viktor Medvecký. ako úrad
nícÍ konceptní. 

Teraz už bolo moŽllé pomýšfať na rýchle' budovanie našej 
vlastnej správy a preto prikrDči!o sa najsámprv k prebraniu 
slúžnovských úradov. Tieto Idaly na pohraniČí, kde boly po
merymimoriadne neutešené a nebezpečné. Na pro v Ždani bola 
demarkačná čiam len asi 2-c3 km vzdialená. Ani pre,vzatie 
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slúžnovských úradov neišlo hladko. Maďarskí úradruci sa proti
vili dobrovol'ne ustúpiť a muselo sa preto užívat asistencie vo
jenských patrol, vedených kapitánom Bártom. Je samozrejmé, 
že táto akcia bola sprevádzaná často s nepríjemnostami. Keď 
bola prevedená, bol prevzatý notársky sbor, ktorý až na jedi
ného - Pavla Móra - prihlásíl sa do služieb republiky a složil 
sl'ub. 

Súčasue boli vymenov.aní noví prednostovia slúžnovských 
úradov a síce v Košiciach Fr. Bugan,' v ždanÍ dr. Mikuláš 
Vrchovina, v Moldave Quido Chytil a v Turni štdan Gallas. 
Práca týchto našich nových prednostov okresov nebola nijako 
závidenia hodná a l'ahká. V Ždani zostal z celého bvvalého 
personálu iba jeden kiancelársky úradník a sluha, v K~šiciach 
kn zverolekár, v Moldave a v Turni nik. T'eda nielen že nebolo 
potrehných konceptných síl, ale nebolo .ani kancelárskeho per
sonálu. Okrem toho obyvatefstvo, ustavÍčne rozoštvá'vané ma
ďarskou ,agitácíou, nelnalo dóverYl ~ pohraničí ~.a striel'alo a pri 
tom prví priekopnící našej administrativy nemalí ani vhodn.ej 
stmvy a by tav. Spávali v úradoch, vačšinou ua siame a pod 
oknami, pre prípad, že by da.jaká maďarská gufka »náhodou, 
trafila do okien úrodu alebo že by ba! prevedený atentát. 

Naš'e: administratívlle úr.ady nemohly v tom čase priniesť 
občianstvu mnoho dobrého, čo by markantne robilo rozdiel 
medzi správou starou a novou. Dásledky vojny a mimoríadne 
'opatrenia v tých búrlivých a prechodných časoch boly najvačší
mi nepriatel'mi rýchleho úspechu našej správy, ktorá musela do
konca nariaďovať rek-virácíe a prinucovať obyvatefstvo k prá
cam potrebným síce pre upevneníe základov mladého štátu, ale 
nepopulárnym a llie práve príjemným. 

Vel'kou oporou verejného poriadku a našich novozavede
,ných úradov bolo parné četníctvo, ktoré, vedené majorom Ba
zalom, bolo spofahlivé a vykonávalo svoju ťažkú službu sku
točne obetave, s oduševnením a rado. Z maďarských četníkov 
nezostal II nás ani jeden. 

Po vypuknutí 7.1lámej demonštrácíe 15. marca 1919, keď bola 
zrúcan~ socha h,onvéda, a v súvÍslosti s tým po vypuknutí gen.e-
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rálnej slávky, vydal župan dr. Sekáč vyhlášky, aby sa všetci 
štátni a verejní zamestnancí prihlásili do služieb. Výsledok tejto 
vyhlášky bol ale malý, leb o maďarská vláda cestou početných 
agitátorav úradníkov a zamestnancov ustavÍčne rozoštvávala, 
zakazovala ím hlásírsa do služieb našich a rozchyrovah, že za 
krátky čas nastane obrat a normálna maďarská správa. Sledo
vala tým jediný der - prípraviť nás v začíatkoch o v,etok per
sonál vóbec, vyvolat jeho nedostatok a znemožniť tak akékoť
vek účínkovanie našich úradov. Bol to ale pokus márny, <Lko 
ukázaly neskoršie udalosti. 

Kecl bol generálny štrajk potlačený a maďarské úra,dnídvo 
videlo, že nová štátna moc vystupuje rozhodne a nie bez úspe
chu, začali sa vefmi mnohí z nich hlásit opa ť na staré svoje 
mÍesta. Bolo to už po tet-mme, stanovenom vyhláškou župana 
dra Sekáč a a preto akékorvek znovuprijatie odborníkov bolo 
stríktne odmi.etnuté. Povolaný bol ďalší personál slovenský a 
privolaní boli .aj zamestnanci českí. 

Započatú prácu narušií ovšem bofševický vpád. Keď ncbolo 
možné nebezpečiu zabráníťa keď sa videlo, že zákernému pre
padnutiu našej republiky maďarským bofševíckym, ale pti tom 
nacionálnym vOjskOlTI nie je možné zamedzH bez válečných 
operácií, daný rozkaz k evakuácíi. Župan dr. Sekač vydal vtedy 
nariadenie, že každý administratívny úradník a v prvom radB 
hlavný slúžny musí zostal na svojom mieste do posJ.ednej chvíle. 
Nariadenie toto bolo vyplnené natofko, že na pro hlavný slúžny 
v Turni, Štefan Gallas zostal v svojom úrade tak dlho, že sa už 
nemohol dostať do Košíc, ale musel cestoval cez Rožňavu na 
Spiš. Ncvú Ves. Niektorým úradníkom, najma notárom, nemo
hol byť rozkaz zavčasu doručený a tak na pr. nohír Kar.koška 
v HerIanoch zostal na svojom mieste vábec, bol boTševíkmi 
chytený, odvezený do Vacova a odsúdený na šesť rokov žafára. 
Odsedel si z· neho, súc krute týraný, šest týždňov a bol z neho 
potom Rumunmi oslobodený. 

Obyvatefstvo v tejto kritickej chvíli našim ÚTadom nepo
máhalo. Hrozilo sa nových udalostí a malo strach, že naše od
chádzajúce orgány soberú mu hlavne kone a prinútía ho k po-
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vinný'm potahom. Preio všetky vozy a kone ukrylo v lesoeh. 
Napriek te.Jo situádi -vykonaly naše mladé adnlÍnistratívne 
úrady v mímoria.dnych a búrIivých pO!i1.croch svoju povinnosť 
s rozvahou, kTu:lom a bez ohI'adu na nehezpečie. 

Ked sa maelarskí bor,ševici už priblížili, shromaždilo sa 
úradníctvo všetkých okresov v Košiciach; priviezl0 80 sebou ar
chívy a spolu so županátom odcestovalo zvláštnym vlakom do 
Lubochne, kde sa v úradova,ni pokračovalo až asi do 8. júla 
1919, kedy bol obvod župy opaJ od nepriateI'a oprostený. V ten 
č'as sa všetci vrátíli a zaujali opaf svoje miesta. 

Návrat do úradov bol málo radostný. Bofševici všetko vy· 
rabovali a odniesli, čo len bolo možné. V Zdani na pro sobrali 
spisy, ktoré tam ešte zostaly, nábytok, dokonca aj dvere a okná. 
Musely sa teda okresné úr.ady ceI'kom liove zariadovať. 

Hned po borševíckom vpáde bolo vyhlásené štatárium, 
výchoelné Slovensko dané pod moc vládneho kOnllsára, ktorým 
bol neskorší župan košický, dr. Juraj Slávik. Jeho zasahovanie 
do pomerov bolo šťastné a účinné a malo hlahodarné Výsledky. 

V októbri r. 1919 vzdal sa župan dr. Sekáč úraclu, ktorý 
prevzal šarišský župan dr. Pavel Fábry. Tento úradoval až do 
20. septembra 1920, kedy bol poverený správou župy spišský 
župan dr. Ján Rumann. Tento prevzal v apríli r. 1921 aj správu 
žnpy šarišskej od župana dra Jána Brežného a v júli r. 1922 
správu župy zemplinskej od župana dra Michala Slávika, pri
pravujúc tak podu budúcej veTkej župe košickej. Je'i predstavi. 
terom bol teda už od, júla r. 1922, ked spravoval všetky župy 
Východoslovenské. 

Vtedy bol tiež spojený okres turňanský s moldavským. 
Hlavným slúžnym zostal ,Štefan Gallas, ktorý spravuje tento 
okres do dnešného dňa. 

Od 1. fanuára r. 1923 prišiel do platnosti nový zákon o zru
šení doterajších žúp a o zavedení vefkých žúp. Na výchoclnom 
Slovensku osoba župana dra Jána Rumanna,ako sme povedali, 
predstavovala veI'župu košícikú ešte pred jej utvorením. Ne
nastala tu teda žíadna zmeua v sposohe správy a v predstavite
foví. Za to hola prevedená reorganizácía admínístratívy. Okrem 
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okresov doterajších žúp abauj-turňanske'i, šarišskej a zemplín
skej, boly k veI'župe koškkej pripojel1.é okresy sobranecký a 
vefkokapušanský zo župy užhorodskeja gelnícký zo župy spíš
skej. Okresy lipianský, lemešanský, dolnomichafanský a ždaň
ský boly zrušené a prifahlé okresy rozšírené. S tým súvisel 
prirodzene aj presun úrachúctva, Ďalšia reorganizácia zname
nala potom restrikciu notariátov, takže týchto z povodných 197 
bolo r. 1925 len 176. Jednotlivé obvody notariátov boly prime
rané a vzhl'a.dom k míestnym pomerom zváčšené a upravené. 

Administrativa na východnom Slovensku za správy žu
pana dra Jána Rumanna bola položená na pevný základ, bola 
vybavená dostatočn'Ý"m personálom a účinkovala v smysle našej 
demokracie už normilne, nemíňajúc sa s úspechom. Veď osoba 
dra Ji11a Ruma,nno. bola z,iru,lwu trvalého postupu konsolidácie, 
zvačšujúc'2'.i sa bezpe,:;aosti a upevňujúceho sa pokoja. Mimo
riactne sc:hopnosti župana dra Rumanna uplatňovaly sa práve vo 
zvláMnych pomeroch východoslovenských, v kraji exponovanom 
.a do prevratu značne zanedbanom 8 neobyč.ajným zdarom. Za 
jeho vedeni a získala republika na ,autorite, štátna myšlienka na 
sil" a občianstvo na. spokojnosti. Žup.an dr. Ji'! Rumann plnil 
nielen poslanie štátneho úradníka, ,ale aj oduševnené-ho míro
dovca, ktorébo kocepcia vymykala sa momentálnym efektom, 
za to ale _ vídiac elalej ako do prítomnej chvíle - išla do 
hibky a budovala dielo trvalej hodnoty. Tejto ťažke'i službe, 
ktorá mu boia životnou potrebou, obetoval prvý košický vefžu
pan svoje zdr,avíe a konečne aj svoj život. 

Zostal ale i dalej medzi nami. Jeho pomnik na košickom 
cintoríne ,Rozalií' vcčne bude pripomínaf vefké dielo, ktoré 
tento vynika;úci admínistt'átor, volaný na porady o štátnej 
administrative aj k nadriadeným vrchnostiam, dal prvým ro
kom mladej republike do vena. 

Ako nástup ca prvého vefžupana košického príšíel 25. 
septembra 1925 toho času župan zvolenský, dr. Juraj Slávik, 
známy východnému Slovensku ešte z doby sVDjho vládneho 
konllsárstva. Na svojej ceste veI'žrupou košickou, všade srdečne 
vítaný a pozdravovan}~, sIúbi! pokračoval v započatom diele 
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sv oj ho predchodcu a sTub tento ajdodržaI. Jeho koncíliantná 
povaha a taktické jednanie, demokratické vystupovanie a 
ochotné slúžellie rudu, jeho pracovitosf, získaly mu za krátky 
čas všeobecnú dóveru. Bolo preto spontánnou srdeč.uosfou po
zdravené jeho vym'errlOvanÍe ministrům zemedelstva v úrad
l1ÍCkom kabínete ministerského predsedu Jána Černého, ktorý 
úrad zastával od marca do októbra r. 1926. Celá východoslo
venská verejnosť sa tešila tomuto jeho vyznačeniu tým víac, že 
vid:ela v županovi dr. Slávikovi horlivého zástup Cll a obráncu 
špeciálnych potrieb východoslovenských, klorým venoval 
všetku svoju pozornosť .a -na ktaré upozorňoval na všetk)Tch 
smerodajných miestach. Kiet divu, že za jeho správy sa verejný 
život v župe utešene rozvinul a že sa po,krok rozšíril aj na tie 
obory činností, na ktoré sa do tých čias zabúdalo. Župan dr. Ju
taj Slávik postavil sa na čelo práce osvetovej a národneL stal sa 
vedúcou osobnosfou v ra-de vereí·!TS;·ch akcií a dával príklad

f 

klarý mnohí na sledovali. 
Východné Slovensko mala v ňom opravdového a úprim

ného obráncl!- ,a zástupcu, ktorý sa vedel prc' jeho záujmy expo
novat a vedeI mu pOlnáhať a pomoc získá.val. 

Rozvoj župy za takýchto okolností prerušila administra
tívna reforma a za,vedellie krajinskej správy. 1. júlom jubilejné
ho roku 1928 presíala jeslvovať vel'župa košická, ktorá iste po 
všetkých stránkach a najma po stránke administratívy, bola 
'jednou z najlepších a najštátotvornejších, o čom svedčily až do
sial' aj výsledky voHeb. 

Skončila sa aj činnose župného výboru a župného zastupí
terstva, ktoré sa celkom osvedčily, vykonaly kus dobrej práce 
a naučily rud rozumeť demokracii .a san1ospráve. Okresné vý
bory nemohly vyvinúf vačšej činnosti preto, že finallČne boly 
odkázané len na dotáciu župy. 

TaJký bol v hlavných rysoch vývoj štátnej administrativy' 
na východnom Slovensku. P6vodne boly tu td župy. Šarišská, 
ktorej na čele stáli župani: dr. Pavel Fábry, dr. JánBrežný a dr. 
Ján Rumann, zempIínska,' spravovaná župal1mi: Mílutinom Križ
kom, dr. Ďurčanským, dr. Michalom Slávikom a dr. Jánom Ru-
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manllom a abauj-turňanská, ktorej na čele stáli: Ján Janček 
ml., ktorý sa svojho úradu neujal, dr. Mutňanský, dr. Ján Sekáč, 
dr. Pavel Fábry a dr . .Ján Rumann. Vefžupanmi boli dr. Ján Ru
man," a dr. Juraj Slávik. . 

Dnes zastaly z bývalej veI'župy len okresy, podriadené kra
jinskému úradu a skonsolidovanéprácQu županov. Tento no~ý 
stav nebude ale znamenaf tak rapídny vývoj, akým sa preuka
zaly župy. Bude preto treba, aby žiadaným sríadenúll expozítúry 
krajinskej správy v Košicíach hola lerajšia nevýhoda aspoň čia
stočne napravená - v,záujrne nášho ná-rodne uvedomelého, 
štátotvorne smýšI'ajúceho - východného Slovenska. 
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V. Bl 

Našim vojákům k 28. říjnu. 

V ~en ~esátého výročí československého stau nelze opo
menouh sloz~y, která tak zdárně přispěle" při tvoření republiky 
a, hned v pr~yc? dnech měla příležitost dokázati Slovensku svoji 
las~u krvavyml oběhni a která tak zdárně přispěla pří konsoli
~acI poměrů poválečných, Jsou to naši čs. vojáci, dědicové vo
Jenské zdatnosti husitských vojsk a ochráncově slavných legio
nářských tradic. 

. ~áme !obré vojsko z naší krve a jest na celém národě, aby 
SI stale uvedomoval, co znamená pro svobodu a samostatnost 
spolehlivá, dobře vycvičená, láskou k rodné půdě prodchnutá 
armáda, která vojenskou zdatnost a vlastnosti zděděné od 
předků v sobě chrání a pěstuje, 

" Dnes ,celý národ nechť si uvědomí velké mravní poslání čsl. 
vO)lna:",b?,:1 ":tále na stráži, brániti majetek státu, jeho občanů 
a polozlh I ZlvOt za stát a jeho ideály. Víme dobře že kd k I' 
v k' VI vk V Id' y o IV 
ces y c OV~ se o zápasu s přesvědčenímf že bojuje za věc 
dOvb~ou ": ~I~tý ideál, vítězil i za nejtrudnějších podmínek a po
meru. Nas ceskoslovenský vojín nezklamal a nezklame nikd 
~ak ~ěří všichni občané tohoto státu. V zpomeneme-Ií, čím b Yi 
~:~ky a s~ovenský vojín za režimu rakousko-maďarského a č~ 
lISl s~ nas,: ,ml~dá armáda od armády prosáklé rakousko-ně
meck~m. ~Ihta.:,sme~, můžeme býti hrdi, spokojeni a vděčností 
zavazanl, ze nam VOjenské vedení vychovalo za prvních deset 
let republiky vojsko opravdu demokratické, stojící na stráži pro 
obranu státu a bezpečnost jeho občanů. 

v> N,:~h:eme v těchto řádcích, které projeviti mají lá"ku k na
sun vOJa~,u~, VYPočí:ávati úkoly a posláni armády, pro;evujeme 
p~)Uze pram, aby vOjsku bylo dopřáno pracovati stále v tradi
clch, s nimiž náš stát opět vstoupil do života, aby bylo vytvo-
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řeno z armády těleso nejen k obraně státu, nýbrž i středisko vý
voje a kultury. Je jedním z nejhlavnějších úkolů armády, aby 
zabezpečila těžce dobytou svobodu vlasti. Tím přesvědčenim 
musí však býti proniknut cel)- národ až do hloubi svého srdce. 
Kdo v armádě spatřuje přítěž a nesnesitelné zlo, zneuctívá 
světlou památku těch, kteří položili životy v boji za samostat· 
nost státu a nebyl by také přítelem státu, Má-li armáda plniti 
své poslání, musí býti dokonalá, mravnč vysoko stojící! svému 
poslání upřímně oddaná, technicky opatřená, řádně vyzbrojená 
_ a požívající především úcty a lásky všeho lidu, 

Dnes, kdy vývojem doby odpor lidu proti vojsku, does, kdy 
staré vady, byť i z prvních dní popřevratových, jsou odstraněny 
nebo vývojem zmizí, armáda stala se demokratickou a chceme 
též, aby byla i národoL Dnes již poměr veřejnosti k armádě stal 

se jasným a určitým. 
Vždyť vojsko jest bezesporně významným nositelem kul

tury na osvobozeném Slovensku a stalo se jím již od prvnich dnů 
popřevratových. Do odlehlých vesniček, kde nebylo učitele ani 
kněze, kam ';"ojsko přišlo za těžkým úkolem uloženým mu vlá
dou republiky, přinášeli důstojníci i vojáci a jeho pracovníci 
srdce své chudému, vláduu maďarskou stále opomíjenému slo
venskému a podkarpatskému lidu a kulturní práci. 

Vojsko to bylo, které zvedalo utla,oované národní uvědo
mění Slováků a právě V prvním roce republilw v roce 1919 u 
nás v Košicích, v prostředí, kde maďarští agitátoři. prováděli 
své protistátni re'dy, byl slovenský živel vystaven nemalé 
zkoušce, aby neporušil svých povinností k vlasti. A obstál 
čestně. Velký vliv tu měla jistě osvětová činnost vojenská, 
která přinesla během let ty nejkrásnější výsledky. 

Též na poli boje proti analfabetismu zahájila brzo. po pře
vratu vojenská správa radikální boj a jak před několika dny 
mohla veřejnost slyšeti z úst nejpovolanějšího činitele, ministra 
národní obrany Udržala, tato nejdůležitější složka voj'enské vý
chovy dosáhla krásných a záslužných výsledků; Veřejnost musí 
si vážiti obrovské, obětavé a nezištné práce všech těch nezná-
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mÝch důstojníků, rotmistrů, kteří mimo svoji zodpovědnou práci 
vojenskou pracují takto na poli lidovýchovném. 

Nutno si také přiznati, že vojsko samo jest významnou a 
často vedoucí složkou při mnohých akcích prospěšných veřej
nosti a lidu. Spoluúčast vojska při každé veřejné akci, účast 
v-ynikajících jeho pracovníků ve spolcích, osvětových korpora
cích, při lidovýchovné práci - to ocení teprve budoucnost a 
ocení tuto činnost jistě podle zásluhy. Armáda plní svědomitě 
velice krásný úkol v době míru. Spolupůsobí při živelních po
hromách, povodních, požárech, kdy dobrovolná POlnOC občan

stva nestačí. Vzpomeňme jen běžně velké povodně v Michalov
cích v r. 1926, kdy vojsko pomáhalo při záchranných pracích 
civilnímu obyvatelstvu, nebo lesního požáru ve Vys. Tatrách 
ve dnech 26.-31. července 1928,kdy pouze nadlidskou náma
hou a krajní obětavostí za nejnepříznivějších poměrů vojáci 
~ Popradu, Levoče, Podolince zabráníli šíření požáru, hrozícího 
zničiti lesy a lázeňská místa v Tatrách. Tento úkol armády, 
ochrániti spoluobčany, jejich život a majetek, není jistě o nic 
méně čestnější než úkol bránit území, republiky a její státní 
formu. 

Že armády potřebujeme, a to armády ukázněné, vysoké 
mravní kvality, jsou všichni, jimž osud našfm!adérepubliky leží 
na srdci, zajedno. Je to věcí oddisputovanou a ani hlásání fa
lešných proroků na ní nic nezmění. Pěstujme v rodínácl;l oprav
dovou, nesmlouvavou lásku k vlastí a k její armádě jako její 
ochranitelce, učme jí ve školách, nehleďme na svojí armádu 
očima, kterými jsme se na ni dívali za' staré ~onarchie, nehleď
me na vojenské gážisty jako na zbytečné zatížení pop1atníctva" 
pěstujme za všech okolností v mládeží pocit hrdost, býti přísluš
níkem armády a dosáhneme 'tím největší plus' v br~nnosti' ná
roda. Falešnou a nezdravou je láska k vlastí, není-Ii provázena 
sympatií k armadě. Nutnost její' d()kUlllentována hned na po
čátku existence našeho státu a nechtějme. aby byla opět po
dobně potvrzena ... 

Věřme, že jako jsme se radovali předlO lety n'ad konsta
továním pravdy, že. krev není voda a jásali nad faktem, že· na 
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Pomník župana dr. J. Rumanna, 
umelecké dielo sochára Březu. 

Slávnosti 10 ročného lrvania 
peš. pl. 32. "Gardský" 4.-8. júla 1928. 

Starosta dr, Mutňanský pripína stuhu na pluková zástavu. 



Kurz negramotných vojakov v Košiciach. 

Divadelnd a prednášková sieň voj. Z6tišia v Košiciach. 



poli myšlenky národní sešli jsme se všichni bez rozdílu tříd a 
stavů, tak vždy i v budoucnosti l ať II nás nastanou Fž jakékoliv 
sociální a politické zápasy, v myšlence svobody a samostat
nosti národa, jíž jest věnován den 28. října, se vždy najdeme. 

Desítiletí <epubliky i'cst pro nás dnem jásavé radosti, v níž 
si uvědomujeme hrdost z toho, co je nejvyšším statkem každého 
národa: ze svobody a samostatnosti. Víme, že český voják zů
stane vždy záštitou svobody: v míru bude vychováván v .duchu 
dějin, posilován charakterově, v hodině potřeby přichystán do
kázati) že hr.anice Československa jsou nezcizitelny, jako nezcí
zitelnou je jeho národní svoboda. 

Pozdravujeme naši československou armádu a jsme šťastní, 
že plní poctivě svůj úkol a že bratský, demokratický duch, ne
zlomné republikánské přesvědčení a bezměrná obětavost jsou 
charakterem našeho vo;ska. 
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Kapitán Jozef Vais: 

Naša armáda a výchova. 
Kultúrny obrázok vojaka na Východnom Slovensku. 

Slová prezidenta Masaryka, že armáda má byť pokračova
cou školou života .a že vojak nesmie sa na vojne nikdy nudU, 
boly iste dané do vienka našej armáde po zralom uvážení, za10-
ženom na pádnych zkúsenostiach. Aký je rozdie! byť voiakom 
dnes a prv, pred vojnou i za vojny svetovej. Túto vetu počú~ 
vame často okolo seba. Pred vojnou a i za vojny bol vo;:ak u 
vilčšiny armád iba strojom. Bol figurou, ktofá výchovou 'drillu< 
konala svoju službu. Najskoršie Anglia a Francia a po vojne 
i ostatné národy zvlášť zo zkúsenostl svetovej vo;ny pochopily, 
že vojak musí byť preniknutý mravnou ideou a že na základe 
tejto mravnej idei možno budova! ostatnú výchovu odbornú. 
Zoldnér bojoval za peruaze pre kohokoTvek. Náš vojak má vša.k 
hájiť svoju vlasť, ma'etky a práva svojích druhov, spoluobčanov. 
Aby tomuto úkolu dostál, musí byť telesne zdatným a musí byť 
mravne uvedomelým, teda vychovaným telesne i duševne. Tento 
poznatok viedol už naše legie v zahraničnom odboji a potom ihneď 
na padatku tvorenia vlastnej armády k tomu, že na telesnú 
i mravnú vý'chovu vojaka je· kladený určitý doraz. Spomeňme 
len slov Palackého, že 'kdykoliv jsme vítězili, bylo to víre sílou 
ducha, než převahou početnou«. 

A tak stretávanle sa hneď prí tvarení našej armády s vef
kým rozmacham telesnej a mravnej výchovy v našom vojsku. 
lhneď u ministerstva národnej obrany organizuje sa výchovný 
odbor na čelo ktarého postavený veTký Sokol Dr. Jindřich Va
níček, utvorené bolo oddelenie pre' telesnú výchovu, oddelerue 
pre osvetovú výchovu a oddelenie pre vojenské názvoslovie. 
V roku 1920 založená bola pre výchovu ínštruktorov telesnej 
výchovy škola pre telesnú výchovu. 
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Úkolom telesnej výchovy vojenskej je pripravíť vojaka pre 
jeho službu. Služba vojenská nie je rahkou a preto treba, aby 
vojak malurčíté minimum telesných schopností, aby túto službu 
mohol s úspechom vykonávaL PodTa tohoto úkolu, pripraviť 
vojaka pre jeho službu, má tiež vojenská výchova telesná svoj 
určitý ráz. Pozornosť j:e venovaná takým cvičenÍam, ktoré sú 
zákJ.,dom vlastného vojenského výcviku. 

K vedeniu telesnej vý~hovy boli v roku 1922 prídeleru kll. 
pešej divizii kapitán Smékal a k 2. horskej brigáde vo Sp. Novej 
V si kapitán Svoboda. Vo vtehdajšom obvodovom stredisku pre 
výcvik (vo vojenských školách) v Košíciach víedol tdesnú vý
chovu npor. Vais. Títo traja dosto)níci .dávalí základy telesnej 
výchove vojenskej na východnom Slovensku. Práce bylo dos!. 
Hneď na počiatku, už od roku 1919 okrem pravídelných cvíčení 
stretávame sa s verejným vystúpením vojska a. s verejnými zá
vodmi vo všetkých posádkach, vojsko účastňuje sa hojne na 
závodoch a zápasoch civilnýeh klubov, kladie' základy sokol
ským jednotám na Slovensku vobec. 

V septembri 1922 odbýval sa prvý telocvíčný kurz 11. pe~ 
šej divízie, ktorý n;lVštevovalo 77 žiakov (z toho 36Slovákov). 
28. októbra boly usporiadané vo všetkých posádkach vojenské 
závody. U pešieho pluku 32>Gardský« mala dobré meno fotba
lová jedenástka,ktorá vedda vydobyť vítazstvo i v ťažkých 
súfažiach. V zimnom období bola venovanázvýšená pozornost 
lyžíarstvu a športu šermírskemu. 

V januári 1923 odbývaly sa na štrbskom Plese prvé lyžiar
ske závody 11. pešej divízie a bola vyslaná hlíaďka na armádne 
Iyžiarske závody do Železnej Rudy na !Šumave (npor. Hrouda, 
npOL Lepicr, voj. Chyba, voj. Vrána). 1. maroa sa opilť s úspe
chom prevíedly vo všetkých posádkach konané vojenské 
závody. Po sádkovými šermírskymi kunamí prešlo 92 žíakov 
a po sádkovými Iyžiarskymi kunamí 90 žíakov. Po prípravách 
k armádnym závodom prevedené boly v dňoch 27. a 28. júna 
závody dívizné a víťazi bolí vyslaní na vefké závody čs. br,an
nej moci. Nie malú zásluhu získalo si vojsko stavbou kúperov 
a stadia na miest., bývalého »Lajosforás< v Košicíach. V septem-
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hri bol druhý telocvičný kurz divizijný a závody 28. októbra 
boly prevedené opii! vo všetkých posádka.ch. 

V januári 1924 boly dva turnusy lyžiarskeho divizného kurzu 
vo Vys. Tatrách a opiit na armádne závody bola vysbná !yžiar-, 
ska divizná hlíadka. V aprilí boly prevedené prvé divizné zá
vody šermírske a šermírska akademia, v júli potom druhé di
vizné závody vojenské. V októbri 28. účastnilo sa vojsko veT
kým počtom prvého marathonského behu východoslovensko
podkarpatoruského okrsku Čs. A. A. U. 

V marci 1925 účastnily sa všetky složky vefkej vojenskej 
štafety na trati Jasina-Praha, pre;vedenej na počesf narodenin 
prezidenta republiky. 11. pešia di;vizia obsadila traf Micha
lovce-Košice-Rožňava. Začiatkom októbra odišiel 'kpt. Smé
kal k pluku ,a na jeho miestoako telovýchovný d6stojník pride
lený npor. Vais. [V r. 1924 u 2. horskej pešej brigády nastúpil 
po kpt. Svobodovi npor. Červinka). Vojsko účastní sa opiU lL 
marathonského behu. 

V januári 1926 prevedené boly lyžiarske dívizné závody a 
v marci vojenská štafeta ako minulého rokm U všetkých útva
rov odbývaly sa vojenské plukovné závody. 

V roku 1927 sú to v januári opaf obvyklé divizné závody 
lyžiarske, podTa výsledkov ktorých sostavená a vyslaná zá
vodná hliadka (čet. Fait, svob. asp. Woleschak, voj. Hollmann 
a voj. asp. Neger) umiestila sa na ,armádnych závodoch v Krko
nošiach v cel kovej klasifikácii na 2. mieste a na čas na prvom 
mieste. V júni boly prvý raz usporiadané závody na voj. zátiší 
v hrách, v hádzanej ,a odbijanej. V hádzanej získalo majstravstvo 
1.1. pešej divízie voj. zátišie hran. praporu 9 z Rim. Soboty, v od
bíjanej mužstvo 7. letky v Košiciach. Plukovné závody preve
dené boly vo všetkých útvaroch v plnomrozsahu a čs. marat
honského behu účastnil sa veIký počet vojakov. 

Po divizných lyž. závódoch v fanuári 1928 vyslanáhliadka 
divizie {por. Schwarz, voj. Mader, voj. Smetana a voj. Frank) 
umiestila sa v celkovej klasífikácii na 4. miest" a na čas na mie'
ste druhom. 
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Ako roku minulého, tak tohoto roku odbývaly sa v júni 
II. závody voj. zátiší o majstrovstvo 11. pešej divizí" v hrách 
súčasne o putovné ceny . .K hádzanej a odbíjanej bola pripojená 
ešte kopaná. V kopanej zvífazilo mužstvo p. pl. 37 z Levoče, 
v hádzanej mužstvo p. pl. 14 z Prešova a v odbíjanej mužstvo 
del. pl. 11 z Košic. Po~iatkom septembra bol v Košiciach prvý 
tenisový turnaj o majstrovstvo 11. pešej divizíe, ktorý ako pOč
tom účastnikov, tak i výkonnosťou dosíahol pekného úspechu. 

V septembri odbývajú sa vo všetkých posádkach plukovné 
závody a víťazí budú v dňoch 26. a 27. októbra hájiť česť vý
chodného Slovenska na II. závodoch čs. brann:ej moci v Prahe. 

Pre zaujímavosť uVádzam,· z ktorých disciplín pozostávajú vojensk~ 

závody: 1.) Závod mužstva v hád~aní ručných granátův, 2.) vojenský paťboj 

(vrh granátům, skok daleký s rozbehom, beh na 100 m, bch na 5 km, u muž

stva šplh na stožÍar a II gážistov strefba z pistolc), a} důstojníkov, bl roŤ

majstrov, cl dlhšÍc slúžiacÍch poddůstojníkov, d) mužstva. - 3.) ~ávod jed

notlivcov v hliadkovef výstroji na 10 km s prírodnými prckážkami a stref

bou. _ 4_} Pochod jednotlivcov v plnej výstrojí na 25 km. - 5.) Závod 

štvorčlenných hliadok na 10 km 80 zakresleáro skizzy a odhadovaním vzdía~ 

leností. _ 6.) štafeta gulometníkov 5 X 25 m. - 7.) Závod rót na 10 km 

v polnej výstroji. - 8.) Závody všeobecnej vyspelosti (beh 100; 400, 1500 m, 

skok daleký, vysoký, vrh gufou, diskom, telocvíčný závod nižšieho oddíelu, 

vyššíeho oddielu, plávanie 100 -m vaTm.e, 100 m na znak, prefahovanie lanam, 

štafeta hodností, šerm šabfou, kordom a bodákom a moderný pafboj). Tíeto 

závody odhývajú sa_ II peších útvarov každoroČon_e a okrem toho majú ostatně 

zbrane svoje závody špeciálne. 

Ako prichádzajú nováčkovia na vojnu telesne pripraveni, 
ukazuje nám táto štatístika: V roku 1927 nastúpilí k 11. pešej 
divízíinováčkovia, z ktarých pred. tým cvičilo: 

10.5% v Sokole, 2.0% v RTJ, 0.3% v FDTJ, 1.0% v Orle, 
6.1% v nemeckom Turnvereinu, 0.8% v ostatných tel. spolkoch, 
skautíng pestovalo 1.7 %, r,ahkú athletíku 4.6%, fažkú athletíku 
1.7%, zimné športy 10.9%, vodné športy 12.6%, kopanú 16.0%, 
iné športy 8.1 %. Celkom cvičilo pred vojnou 35.55% a necví
čilo vobec 64.45%. Je teda tých necvičencov hodne cez polo
vicu. Zo spolkov má najvačší podiel Sokol, zo 'športov kopaná. 
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Ako je telesne zdatným náš priemerný vojak, ukazujú tíeto 
štatistické úda,j·e z r. 1926, zpracované na základe prevedených 
zkúšok zdatnosti u všetkých vojínov: Skok vysoký s rozbehom: 
najvačší výkon 165 cm, najmenší 30 cm, priemerný 105 cm; skok 
ďaleký s rozbehom: 540 cm, 120 cm - 333 cm' vrh 6ufou 7 a 
štvrf kg: 1000 cm - 180 cm - 614 cm; dvíha1ů~ ťažk&ho gulo
metu s podstavcom: 40 X - 0-9 X, beh na 100 m: 12.0--
28.0 - 16.4 vl. Z tejto štatistiky vidíme, ž'e priemerný výkon 
v jednotlivých disciplinách nie je práve zlý. 

To bol stručný obrázok výchovy telesneL 

Prichádzam teraz k druhej častí výchovy vojaka, totiž k vý
chove mravrrej. Jej úkolom je pestova! jednotného ducha armá
dy (myšlienka slobody, idea pravej demokracie, idea fudských 
práva spravodlivosti), pomáhal novým generácíam na ceste 
k pokroku a vychoval pevné charaktery. 

Výchova táto prevádza sa z čiastky v čase služebnom, kde 
dostáva sa vojakovi základných znalostí, o jeho povínnostiach 
vojenských, o slušnom chovani, o štáte a jeho správe, o povin
nostiach a právach každého občana, prevádza sa výcvik negra
motných a kladie sa mravný základ pri každej príle,žitosti. V 
druhom prípade prevádza sa úč;nne táto výchova prostred
níctvom vojenských zátiší v č,ase mímoslužebnoffi, kde. vojak 
nachádza vo vofnej chvílí zábavu i poučenie a je vzdialovaný 
roznym vlivom nepriaznive na jeho charakter posobiacírn. 

U velitefstva 11. pešej divízíe vystriedalo sa v riadení tejto 
mravnej výchovy niekoTko výchovných d6stojníkov, absolven
tov zvláštnych výchovných kurzov, zriaďovaných časom mini
sterstvom národnej obrany (npor. Kozlík, por. Lepier, kpt. 
Špaček, npor. Guth, kpt. Koudela. npor. Bayer, kpl. Picek, a od 
r. 1927 npor. Vais.) 

U 2. hor. p. brigády v Sp. N. V si vystriedali sa npor. Hláv
ka, škpt. Kolínský, npor. Černý, škpt. Tlustý a od r 1925 kpt. 
Červinka. II zemského vojenského ve!iteťstva v Košiciachpó
sobil od r. 1925 kpt. Branka, v r. 1927 prešla celá táto agenda 
na velitefstvo 11. a 12. pešej divízíea 2. hor. p. brigády. 
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Už v r. 1919 dáva výchovný odbor MNO. prve smernice 
pre výchovu vojaka, odbýva sa prvý výchovný kurz pre dostoj
níkov a začína vychádza! vojenský časopis "Bratrstvo'. V prvých 
mesiacoch v r. 1920 určuje sa postup výcviku negramotných a 
začína sa s ním hneď prí nástupe nováčkovo V roku 1921 pre
tvorujú sa vojengké domovy spoločností YMCA na vojenské zá
tišia. V roku 1922 odbývajú sa prvé kurzy zemedelské a živno
stensko-priemyselné, v ktorých sa vojak zdokonaluje v svojom 
civilnom povolaní. V roku 1923 odbýva sa v dňoch 7-10. júna 
prvý sjazd kuItúrnych pracovníkov vojenských v Košicíach 
z oblasti 11. pešej divízie. Roku 1924 preberá čÍnnos! výchov
ných kurzov vojenská škola pre telesnú a mravnú výchovu, 
(tým sa tvorí i tento nový názov), vydáva sa pre vojalkov lacná 
knižnica ,Bratrstvo' a pre dóstojníkov a instruktorov vobec ča
sopis "Vojenská Výchova'. V ďalších rokoch mravná výchova 
sa vlivom zkúseností ,a potrieb usmerňuje , pokračuje sa VD vý
cviku negramotných, vo vzdelávaní vojaka v jeho občianskom 
povolaní a vojenské zátišía rozvíjajú všestrannú výchovnú čin
nosL Časopis ,Bratrstvo' dostáva v roku 1927 nový názov "Naše 
Vojsko,. Vo vojensko-mravnej výchove vóbec úi:inkuje po celú 
dobu hojne i Vojenský ústav vooecký, Svaz čs. dóstojníctva a 
Svaz čs. rotmajstrov. 

Výmluvným faktom, čo bolo za tých desať rokov po tejto 
stránke na východnom Slovensku, teda v oblastí 11. pešej di
vÍzÍe prevedené, nech sú nižšÍe uvedené štatistické dáta. 

V prvom rade je to výchova negramotných vojakov. Od 
r. 1920 bolo usporíadané u 11. pešej divízie celkom 99 kurzov 
pre výcvik negramotných, ktoré navštevovalo cefkom 2594 vo
jakov (z toho 61 Čechov, 1977 Slovákov, 213 Rusínov, 69 Nem
eov, 2 Maďarí, 3 iných) a v nich naučilo sa čítaf a písať cel kom 

1563 vojakov. 
V druhom rade je to wokonalovanie vojaka v jeho občían

skom povolaní. Do dnešnej doby bolo usporiadané II 11. pešei 
dívízie 15 kurzov zemedelských, ktoré navštevovalo 499 vojakov 
a 18 kurzov živnostensko-príemyselných, ktorými prešlo 482 
vojakov. 
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Obsiahlu všestrannú činnosf bývalých osvetových odborov 
neskoršie vojenských zátiší móžu nám osvetliť Heto dáta. ' 

Vojenské kníhovne. 

Na začiatku r. 1923 bolo v oblasti 11. pešej divízie 23 kniž
níc s úhrnným počtom 12.264 svazkov, t. j. na 100 mužov, 
242 svazkov, počet čitatefov 7.191, výpožičiek 37.159, vydaní 
na knižnice 43.714.47 Kč. Na konci r. 1927 má 11. pešia divízia 
op ať 23 knižníc, ale s počtom 27.551 svazkov (z toho 21.440 
českých,. 1.666 slovenských, 17 rusínskych, 3.792 nemeckých, 
388 madarských a 248 inojazyčných). 

Rozvrstvenie toto závisí od početnosti jednotlivých národno
stí vojakov. Počet čítatefov bol 4693 a počet vypožiči"k 43.901. 
Na knižnice bolo v r. 1927 vcnované 34.129.39 Kč. Počítame-Ii 
príbližne, že každoročne venuje sa na knižnice 30.000 Kč, robí 
to od r. 1923 t. j. za 5 rokov 150.000 Kč, v skutočnosti je však 
táto čiastka o moc vyššia. V čítárňach bolo koncom r. 1927 vy_. 
ložené 279 časopis ov (v r. 1922 - 137). 

Výchovná čínnosť. 

. V roku 1923 usporiadané bolo v oblasti 11. pešej divízie 66 
beswd a večierkov, 27 divadelných pre-dstavení, 30 bábkových 
predstavení, 137 kinopre-dstavenf. V roku 1927 bolo 25 slávno
s~í a. akad:mií, 44 besied a večierkov, 99 prednášok s diapozi
bvm., 56. mých prednášok, 18 koncertov, 205 radiofonických 
pro~ukcll, ~1 d.vadelných predstavení, 13 lútkových predsta
:em, 960 kmopredstavení, 7 výletov a exkurzií, 1 výstavka, 73 
sporl. závodov, 48 šporl. cvičení atď. Móžeme smele z 60 % 
vzÍaf tieto čísla -a.ko ročn.ý priemer a násobením dostan.eln: 
príbližný počet róznych týchto podrJkov za celý čas. 

PeĎažný obrat. 

V r~ku 19~3 bol príjem z vlastných poq"Hwv 1.2.977.38 Kč, 
z vlastnych pnspevkov 65.291.24 Kč, z .darov 15.501.37 Kč, c>ef-
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kom 93.769.99 Kč. Naproti tomu vydalo sa knihovne 43.714.47 
Kč, na čítárne 17.823.25 Kč, na besedy a divadlo 6.263.76 Kč, 
na ostatné ciele 29.436.22 Kč, celkom 97.237.70 Kč, vydalo sa 
teda priemerne na 1 vojína Kč 15.35. V roku 1927 javi! sa cef
kový príjem 341.585.93 Kč, vydania na knižnice 34.129.39 Kč, 
na čítárne 21.336.60 Kč, na kurzy 4.012.38 Kč, na di vadlá 
8.339.12 Kč, na kiná 95.190.20 Kč, na prednášky 1.000.- Kč, 
vstupné k civ. podníkom 2.264.90 Kč, na besedy a akademie 
2.585.20 Kč, na hudobné krúžky 18.647.44 Kč, na ostatné krúžky 
3.092.17 Kč, na udržovanie prístrojov 9.775.47 Kč, na vnútorné 
zariadenie voj. zátiší 82.096.45 Kč, na šporl. nástroje 2.717 Kč, 
na ceny pre víťazov 8.919.26 Kč, na dary 16.923.49 Kč, na íné 
účely 21.061.29 Kč, cel kom 331.WO.36 Kč. Prípadá teda v roku 
1927 na výchovu 1 vojína priemerne 38.80 Kč. 

Nemám po ruke súhrnných štatistických dát za celú dobu 
od prevratu, myslím však, že srovnanie dát na počiatku a na 
konci prispeje dobre k utvoreniu celkového posudku a možno 
si z toho aspoň približné súhrnné dáta Iahko vyvodiL 

Článok tento je určený pre širokú verejnosf a nepraj"m si 
nič iného, alko aby prcsvedčil každého. že nemóžeme u nás ho
voríť o bezduch01n militarizme, ale že naša armáda je skutočne 
cennou a tiež čínnou kultúrnou slož-kau národa a ž,e želanÍe naj
vyššieho veliteI'a, prezidenta republiky -- .aby bola vojna po
kračovacou školou života - lid plní. Nech niet ani u jedného 
z čitateI'ov pochybnosti o tomto fakte .a nech si tiež každý.dobre 
uvedomí, čo usilovnery práce a obetavosti vyžaduje všetka táto 
činnosť II všetkých, ktorí sa výchove vojína s láskou venujú,. či 
je to dóstojník, rotmajster či poddóstojník. Pochopenie tejto 
práce a uznanie 'Yýznamu našej armády V" kultúrnom živote-ce
lého štá tu bude iste ."ajlepšou odmenou nám vojakom. 
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Svaz čsl. důstojnictva a kulturni činnost 
jeho odbočky v Košicích. 

Osvobozením národa a jeho osamostatněním bvl dán česko
slovenskému dústojníctvu, spole'čně onomu aktivní armády 
s oním v záloze, důležitý úkol souběžně s vojenskou povinností 
organisovati svůj kulturní i sociální život. 

To byla ona vtldd myšlenka, která brzo po převratu vedla 
k utvoření Svazu čsl. dústojnictva a která se za prvního deseti
letí naší samostatnosti tak vžila, že si dnes již nedovedeme dú
slojnictvo bez vlastního sdružení představiti. Nutno zdúrazniti, 
že to byly pohnutky ryze idealistické, které vedly k založení 
Svazu, bylo to volání po mravní a kulturní síle nově vytvořené 
armády a jestliže se Svazu vnutily v pozdějších létech úkoly 
nové a trpké, boj o uhájení hmotné existence dústojnictva, vy_ 
volala je spontánně nepřízeň nastalých poměrů ve státě, smutný 
fakt, že se zapomnělo, že armáda je ,a zůstane páteří státu a že 
stojí a padá se svým dústojnickým sborem. Svaz dústojnictv.a 
skoro bez vší agitace a jen z vnitřního poznání nutností existen
ce, nehlučně a skromně vyvíjel se v j~dnotlivých svých odboč
kách roztroušených po vlasti od Chebu do .Jasiny, ahy sdružil 
veškeré dústojnictvo, aktivní.i záložní, k jednotné, společné a 
nezištné práci ve prospěcharmádv a tím i státního celku. 

V rámci této celkové práce ;"úže se košická odbočka ho
nositi jistě dobrými výsledky a pokud se týče činnosti kultur
ního významu ve svém životním prostředi, byla v uplynulém ob
dobí v popředi místního kulturního ruchu. Košická odhočka byla 
založena v roce 1920 a bylo jí jako každému novému spolku pro
dělávati léta organisačních nesnází, z nichž však vyšla otužena 
a připravena k plné práci v létech 1922-1923, která znamenala 
současně kulmin.ační boc! dosavadní její činnosti. 

Za vedení svého agilního předsedy a iniciativní podpory 

26 

tehdejšího velitele divíse podtlja!a se mnohých zdárných pod
niků.a realisovala mnohé, nač síly ostatních nestačily. Není úče
lem těchto řádků podati úhrpJlotl a matematickou statistiku ob
st.hlé její činnosti, nýbrž přihlédneme zde pouze k oné, jejíž 
výsledek zajímá veřejnost již proto, že se jí samé týče a byl pro 
ni určen. 

První podnik velkého slohu sem spadající bylo zřízení pří
rodního divadla v hezkém zák outí Črmelského údolí. Tento 
sympatický nápad byl popTve plně oceněn publikem, když bra
tislavské národní divadlo zahájilo v přírodní scéně v červnu 
1922 představení Prodanou nevěstou a divadlo soustředilo na 
3.000 nadšených divákú. Následovaly pak činohry, těšící se ne
menší oblibě a vyvrcholení jeho existence je dodnes v živé pa
měti monstrekoncertem, jehož se zúčastnily všechny vojenské 
hudby 11. pěší divise, na 200 hudebníkú před 5000 posluchači. 
Při této přiležitosti nelze opomenouti hudebních závodů všech 
těchto kapel uspořádaných v témže týdnu v Městském divadle, 
V tu dohu spadají též symfonické koncerty, jichž bylo absolvo
váno za necelá dvě léta 12, což samo o sobě již dokazuje jejich 
vblíbenost. 

V záři 1922 uspořádaná letecká výstava a letecký den na 
letišti v Barci soustředily tisíce a tisíce návštěvníků, Z nichž 
mnohému poprvé bylo dopřáno blíže se seznámiti s tímto mo
derním odvětvím techniky. Velké oblibě těšily se v budově vo
jenského velitelství pořádané společenské večírky a různé pří
ležitostné zábavy, které vykonávaly skvěle své společenské 
poslání, sdružovaly a přibližov.aly k blízkému poznání veřejnost 
s dústojnictvem. 

Pro vnitřní život odbočky významnou událostí bylo zalo
žení čítárny a vlastní knihovny, což nutno posuzovati jednak 
s hlediska tehdejší doby, kde v místě řádné kníhovny nebylo, 
jednak byla vyvolána v život potřebou specielní vojensko-od
borné literatury, kterou žádná místní veřejná knihovna nemúže 
a nebude moci nikdy poskytnoutí. 

Ze sociálního hlediska je rok 1923 pro nás významný, jeli
kož sjezd delegát" odboček Slovenska a Podkarpatské Rusi ko-
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naný v březnu v Košicích dal svým memorandem první podnět 
k zásadnímu vyřešení otázky slovenských diet. V tu dobu spadá. 
též prvý pokus o svépomocnou akci stavební, která vša.k po 
nesčetných překážkách vzala na sebe definitivní formu teprve 
v roce 1925, kdy byla zahájena stavba 12 obytných domů z lo
sové akce pro důstojníky; dostaveny bvly domy v říjnu roku 
následu)cího nákladem 9 a púl mil. Kč a mají 104 rodinné byty. 

V prvních týdnech roku 1923 uzrál velkorysý projekt vy
tvořiti ze spustošeného tak zvaného Ludvíkova pramene na 
Hernadu moderní koupaliště. Počáte'oní pesimismus nedovedl 
zadržeti uskutečnění tohoto důležitého plánu a přes všechny 
finanční a materielní potíže poda.řílo se v překvapující krátké 
době 4 měsíců, jíž dne 29. července t. r. odevzdati veřejnosti ko
šické »Gajdovy kúpele< jak si je tato sama dle jména vybudo
vatele pojmenovala. Aby byly snadněji přístupné, byla pomocí 
vojska vybudována trať elektrické dráhy od Komenského ústa
vu ke koupališti a v několika měsících později dána do provozu. 
Obět finanční a práce, kterou vybudování koupelí od odbočky 
Svazu důstojnictva vyžadovalo, byla na její poměry velká, ale 
u vědomí vykonání dobrého skutku pro veřejnost byla přinesena 
s radostí a ochotou. 

Omezujeme se na tento nejstručnější přehled v'3řejné čin
nosti Odbočky Svazu důstojnictva v Košicích; mnoho jiných 
úspěšných podniků a návrhů zabezpečí ji trvalé místo mezi 
předními kulturnL'lli institucemi košickými. 

činnost Svazu důstojnictva a jeho odboček obírá se v po
sledních létech velkolep)'lll programem soustřediti V8 svých 
řadách i všeehny důstojníky záložnÍ. 

Pro brannou ideu státu a jeJ propagaci je tato snaha ne
dozírného významu II až k jejímu uskutečnění dojde, až všechny 
desítky tisíc důstojnictva budou pevně semknuty v jeden řad, 

. bude míti Svaz vykonán svůj nejvznešenější úkol. Pak se mu 
podaří í nejširší veřejnost naši vyburcova.ti ze snů! jimž chyhí 
reální podklad a vzletem sokolím rozhlásiti vĎem: 

Nezapomínejme a buďme připraveni. Pak budeme státi 
s celým národem v jednom šiku na stráži. 
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Odbočka "Svazu čsl. rolmajslrov 
v Košidach". 

Deň 28. októbra 1918 doniesol nielen slobodu, ale aj demo~ 
kratickú a tvorčiu ideu! z ,ktorej vZ1111da or.~.anizácia }}Svaz 
čsl. rotmajstrov" a v jeho rámci aj naša košická jednota. Už 
krátko po prevrate boly zakladané jednoty v Čechách, avšak 
pomery na Slove[)sku to nedovolily a len po skonČení bojov bolo 
i tu prikročené ku zakladaniu j.ednót. 

Po dvoch prípravný'ch sch6dzkach bola i v Košiciach v no
vembri r. 1919 založená jednota. Pomery boly vermi ťažké. 
Hranice boly znepokojované súsedmi a bolo treba čo chvtfa 
vytiahnúť na ich hájenie. Tiež ťažJkostí s obstaraním miestností 
boly nie práve mal0; lež predsa len bola činnos'i jednoty zahá
jená. Programomjednoty bolo sústreruť všetkých poddůstojní
kov z povolania z Košic a okolía. Pracovalo sa, ačkofvek posta
venie členov bolo zútalé; veď sme malí len 300 až 400 Kč me
~ačne, ačkorvek ceny životných potríeb boly priamo závratné. 
Z tej doby pochodí sema tuberkulózy, ktoré sa Iahko ujalo u 
bratov, trpiacich podvýživou. A pomery sa nezlepšovaly; až 
v roku 1920 bolo pristúpené k upraveniu našich platov zásluhou 

nášho ústredia. 
Lež neusilovali sme len o zlepšeníe na'ich hmotných po

rrierov! usilovali sme tiež o zvýšenie nášho vzdelania. Boli sme 
si pine vadomí toho, že prá",e tu, na východnom Slovensku, je 
nájvÍa.c treba pósobiť osvetove. Nebudeme sa tu rozširovať o 
tom, aké výlohy boly spojené sabsolvovaním kurzu strednej 
školy, ani o tom, korko času po dni plnom práce to vyžiadovalo . 
Chceme tu len nakrátko naznačit, akýmismermi sa bralanaša 
činnost MOžeme jl! rozdelí! do troch skupin, z ktorých každá 
ukazuje vdmi čestné výsledky. 

Prvý obor činnosti našej jednoty je činnosť humanitná a 
svojpomocná. Roku 1921 bol založený fond, z ktorého savyplá-
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caly podpory a pOžičky bratom, ktorl sa dostali do nezavmen<1j 
fmančnej kríze. - Sme pyšní na svoj fond ústredný, ktorý má 
dnes vlastného imania 2,400.000 Kč a vypláca pri úmrtí člena 
8000 Kč; v Košiciach má viaocej ako 200 členov. O ine) našej 
činnosti humanitnej najlepšie hovoria suché dáta, ačkoťvek pre 
nedostatok miesta nemažeme sa tu rozpisať o všetkých tých 
ústavoch a podnikoch, ktoré sme podporovcali. Zmienime sa len 
o tých najhlavnejších: Pre hladujúce Rusko 4.500 K.o, pre poho
relých v Baňskej Bystrici 1.743 Kč, chudobnému žiactvu v Ko
šiciach 500 Kč, Slov. Matici 300 Kč, ďalej pridu dotácie menši
novým školám, nár. jednotám, telocvičným korporáciam, čsl. 
Čer. Krížu, na pomníky padlých legionárov atd. atd. Naša fed
nota poskytuje tiež stravu dvom nemajetným študentom vo svo
jej jedálni. Možno povedaf, že sme dra svojich možností veno
vali humanitným dorom tol'ko, koIko sme' najviacej mohli. lste, 
že čiastka takmer 30.000 Kč hovori o tom viac, než by to mohly 
urobiť celé stÍpce slov. 

Lež tiež činnosf osvetová a kultúrna vykazuje výsledky čo 
najkrajšie. Iste bolo správne naše stanovisko: najsámprv zvýšif 
svoje vlastné vzdelanie a potom sa snažit o zvýšenie vzdelarua 
druhých. Preto sme navštevovali už spomenuté kurzy, a počet 
242 návštevníkov je dastojnou reprezentáciou týchto našich 
snáh. Počiatkom roku 1921 srne pri5túpili k založeniu vlastnej 
knižnice, ktorá dnes obsahuje viacej OJko 1000 svazkov a repre
zentuje hodnotu vyše 20.000 Kč; obsahuje kompletné dielo Ji
ráskovo, Třebízského, Macharovo a početných iných spisovat<>
rov a teší sa - najma v zim., - takému záujmu, že všetky kni
hy sú rozpožičané. - Napokon sme pristúpili v zime r. 1921 
k založieniu dramatického krúžku, ktorý usporiadal dosiaf 15 
diva,ddných predstaveni. O rozsa.hu našej osvetove.j čmnosti 
svedčí niekofko dát, ktoré osvetfujú našu usilovnosf po tejto 
stránke. Usporiadali sme doslat' 1 kurz, 11 prec1nášok, 2: aka
d_ie, 15 divadelných predstavení, 41 spoločenských večierkov, 
3 exkurzie a 6 mých podnikov, z kt0rých i lafeta rotmajstra 
Chryšiofa k pánu prezidentovi vzbudila pozornosť v celej re
publike a po celý čas svojho trv,ania bola predmetom pozornosti 
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celej čsl. žurnalistiky. Usporiadali srne zdarilé zájazdy ku po
silneniu našich menšín (Gelnica, Krompachy, Jasov) a snažili 
srne sa dostať sa do styku ,aj s Iudom vidieckym. Porozumenie, 
s ktorým sme sa shetlí, je nám radostnou odmenou za všetku 
túto snahu; "eď nepracujeme pre zisk či slávu a dobre vieme, 
že osvetová práca málokedy tieto veci donáša; Sme cel kom 
spokojní, ked sa uzná, že trpezlivo, nenáročne pracujeme pre 
zvýšenie vzdelania a uvedomenia na východnom Slovensku; 
snád tie stručné cifry, ktoré srne; tu predostreli, dokážu naše 
usilovanie a snáď i nadalej sa nám dostane pomoci od tých, 
ktorí nám doposial' pomáhali. 

Konečne je trc ba zmienif sa tiež o spolupráci našej jednoty 
sinými korporáciami. Najtesnejšia spolupráca sa vyvinula medzi 
námi a telocvičnou jednotou Sokol; niekorko podnikov srne 
usporiadali spoločne s odbočkou Svazu d6stojníkov v Koši
ciach, mé s Čsl. -juhoslovanskou ligou, Čsl. Červeným Krížom, 
ďalej spolupracujeme s Vedeckým voj'enským ústavom, s Masa
rykovou leteckou ligou, s Bielym krížom, s Čsl.-juhoslovanskou 
ligou a s početnými inými korporáciami. Naši bratia sú člemní 
početných spolkov; fak na pr. 23 sú člemní Sokola, 1 je členom: 
Orla, 28 sú v s treleckej jednote, 6 sú v Klube čsl. turistov, nie
koTkí sú členmi klubu fotoamatérova 28 sú členmi športových 
organizácíí. Ako vidn.o, snažÍa sa naší členovia posobif IdTa 
svojich individuelných schopností a zárub v r6znych korporá
ciach a možeme s radosťou povedať, že' kh spolupráca je vítaná. 

Končíme. PredostreIi sme tu verejnosti účty z našej devaf
ročnej práce. Nech verejnosf sama z nich posúdi, ako srne pra
covali. -Lež tento článok nebol by kompletný, keby tu chýbalo 
poďakovanie tomu, kto túto prácu umožnil, obzvlášte po
skytnutím rniestnosfí. Bol to krajinský vojenský veliteT g'enerál 
Šnejdárelk, ktorý mal vždy vzácne pochopenie pre našu prácu, 
za čo mu tuná vyslovujeme svoju najvre1e"išiu vďaku, uisťujúc 
ho, že nikedy nezabudneme jeho vzácnej láskavosti. 

Prvých des ať rokov našej republiky uplynulo. Usilovali srne 
sa naoplniť je prácou pre milovanú vlas!. Táto snaha bude' nás 
sprevádzaf i do ďalšieno desalročia nášho štátu. Repuhlike zdar! 
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Zo života našich strelcov. 

Program čsl. strelectva, ktoré pornýštal založit už dr. M. 
Tyrš,možno charakterizovať heslami: >Láska k vlasti - láska 

k puške' a ,Vlasti k obranc'! 
Na tomto programe pracovalo sa v českých zemia.ch už od 

r. 1897 tak úspešne, že r. 1908 bol usporiadaný L sjazd streledva 

v Prahe. 
V roku 1919, kecl bofševícke hordy prepadly Slovensko, boli 

česki strelci medzí prvými, ktori sa prihlásili do plukov ,Stráže 
Slobody' a Čsl. Obec Strelecká vyslala na Slovensko rotu strel
cov-dobrovorcov, aby sa súčastnili boj ov za slobodu. 

Dnes spominame tých miest, kde strelecké bratstvo za 
svoju vlasf krvácalo. Tam najlepšie uplatnilo sa naše heslo; 
,Láska k vlastí - láska k puške'. 

Prvá strelecká jednota na Slovensku bola založená dňa 15. 
Ilovembra 1924 v Košíciach v miestnostíach ,Slov. Nirodného 

Klubu,. 
Nebolo verU rahké zakotvif s korporádou novou, verej

nosti vóbec neznámou. Nik nepozná prácu a obetavosť zaklada
terov košíckej streleckej jednoty, hratov, ktorí už temer rok 
pred tým spoločne pracovali, aby jednota mohla vstúpíť 
v činnost 

Ale napriek všetkým prekážkam, stávajúcím sR v cestu, 
došlo sa k cíeru, a sice s pomocou vojenských úradov, voj. gá

žistov a legionárov. 
Vieme, že redukciu činnej služby vojenskej treba nahradif a 

táto náhrada móže byť len v predchádzajúcom výcviku nášho 
dorastu yo "treleckých jednotách, ktoré sú najdó!ežítejšími 
složkami v predvojenskom výcviku. Preto činnosf naša sa sTubne 
rozvLa. Boly už konané IV. závody vo strerbe o ceny na vojen
skej strernici,' pochodové cvÍčenÍe, nočné cv"ičenie R parné 1Jla-
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névre. Ostrá strel'ba (trainíngj sa odbýva v nederu a va sviatok 
tiež na voj. streTnicí. Máme medzí sebou prvotriednych strel'
cov, ktorí ako z vlastných, tak i cudzích zivodov prínášajú 
krásne ceny a tak vHazne strážia povesf jednoty košickej. 

Branná predvýchova mládeže prevádza sa VD značnom roz
sahu a možno tvrdit, že dodávame armáde brancův vycvičenýchr 
ako teoreticky, tak i prakticky, lebo naši dorastencí opravdu 
lásku k puške s radosfou dokazujú. 

V budúcom roku, t. j. v jÚli 1919 bude usporiadaný zájazd 
streleckých jednot z Čiech a Moravy ďo Košíc, ku slávnostiam 
rozvinutia zástavy našej jednoty, pri čom budú sa kona1 vefké 
strelecké závody. Tento sjazd bude spojený so sjazdom člena v 
býv. streleckej roty z bojov na Slovensku v r. 1919. 

Program náš je jasný. Sloboda národa a republiky, svornosf, 
bratstvo, zmužilosf proti nepriaterom vlasti, čoho nesmieme 
nikdy zabudnúf. 

Streledvo chápe význam a důležitost riadne vybudovanej 
brannej moci a je preto povinnosfou širšej čsl. verejnosti, úra
dav a korporácií, aby našu činnost správne chápali, oceňovali a 
podporovali našu prácu pre brannú výchovu mládeže i brannost 
národa tak, ako to chápe a všemOŽlle podporuje čestný starosta 
streleckej jednoty a náš pdaznivec, krajinský voj. veliteY, brat 
generál ,šnejdárek. 

StreIectvo v pamiatnej dobe 10. výročia našej samostat
ností predstupuje pred národ náš a slávne mu sTubuje, že chce 
pre svoju republiku priníesf všetky obeti! 

Vytrváme, dokiaY budeme trimať pušku v ruke, keď nás 
vlasf zavolá. Voláme ku všetkým, ktorí majú radi našu re
publiku a naše východné Slovensko: 

,Prídte, sTubte a bráňte svoju vlasf! 
Na stráž, vlasti k obrane!< -ir. 
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Vybudovanie čsl. finančnej správy 
v prvých desiafich rokoch. 

Už v letných mesiacoch r. 1918 bolo badať, ž,e sa rodí čosi 
nového. Berné úrady ako štátne pokladnice začaly ukladať 

cenností a hotovosti do pripravených bedien a za asistenci2 
~ zvláštneho úradníka posíelaly ích do pešťskej cE:.ntrály. Príjmy, 
kt.oré ešle potom vplý'valy do štátn·oj pokladrr;c.z, boly tiež 
posielané do Peští, takže pri utvorenÍ sa republiky a o bsadení 
Slovenska boly voetky priehradky štátnych pokladntc prázdne. 
Tu nastala prvá ,a najva.čšia sta.rosť, tieto priehradky aspoň na
torko naplnit, aby prvé najnúlnejšie potreby mohly byť ,kryté. 
Bolo šťastím, že na č.e:Ie štátnych fínanci{ stál nlUŽ širokého 
rozhl'adu a vefkej štáto-hospodarskej koncepcie, prvý finančný 
minister dr. Rašín, ktorý 8n,e.rgkkým zásahom zažehnal mnohé 
fažkosti a mnohé nebezpe{ia. 

Tak hned pri prevrate, a síce Mom 2:8. októbra ,918 bolo 
zákonným usta.novením postarané o tO j a.by dotera.jšie finan,čné 
úrady účinkovaly v smysle bývalých rak.-uh. zákonov ako úro.dy 
republiky. Tým bolo uložené predpisovaf a vyberať dane priame 
a nepriame 1 dá a poplatky, ktoré plynuly prirodze:n'2. do štátnej 
pokladntce republiky. Nasledkom toho finančné úmdy, doplnené 
potrebným personálom z českých zemí! pokračovaly bez pre·· 
stávky v úraďova.ní. Sriadily sa aj no\é pohrani6né col"né fi
n.ančné stanice, é'.by vý'voz peúazí .a cenností do zahraničia bol 
znemožnen}r. Celá organizácía hola prevedená jedinečnou 

rýchlos·1ou. Pri ďa1šeÍ úprave finančných otázok štátu došlo k 
osožnému a ob-:ano-~' št.átu me poškoďujúcemu okolkovaniu 
peňazí, prevedenc?mu vo forme štátnej požičky. Toto skončene 
bol o už v prvých mesiacoch r. 1919 s takou rýchlosfou a ta!~ 
organizovane v celom štáte, že níet podobného druhého prí
padu. Užilo sa všetkých dopravných prostriedkov a veťkého 
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poHu pomocných síl, aby akcia táto bola s úspechom čím skór 
dokončená. Ačprave vyvinula sa na východnom Slovensku 
agitiécia proti odovzdaniu peňazí na okolkovame, predsa toto 
bolo ěťastné a nerušene dokončené. Občania, kton svoje pe
n;aze okolkovali, zachránili svoj majetok úplne. Nie tak tí, ktorí 
sa dali zlákať nepriateIskými agitátormi. 

štát, aby moho! zadosť učiniť závazku, prevzatému nútenou 
póžičkou vo forme okolkovania peňazí, potreboval prostriedky, 
z ktorých by póZíéku z okolkovania peňazí aj s úroknú vrátil. 
Minister dr. RašíT, príšíel s druhým energickým, ale užitočným 
zákenem o dávke z majetku a prírastku, ako fondu pre úhradu 
tejto póžiéky. Prevedentro tohoto zákona splntl štát všetky 
svoje závazky a pri tom melen že zachránil majetok kapitálu, 
ale tento zvýšíl, leho prevzal menej cenné peniaze a tieto vrátil 
s úrokamí a k tomu ešte v štabílizovanej hodnote. 

Potom príchádzaly nové nariadenia, udefované tíež mi
nisterstvem s plnou mocou pre správu Slovenska. DTa týchto 
boly na pr. vzaté z obehu všetky uhorské všeobecné kolkové 
známky podnajúc .dň01n L január.a 1919 a upraveny a tlsmernený 
lad zariadeni ďalších .. K ozaj demokratickým opatrením fi
nančnej správy na Slovensku treba pripojiť aj úpravu poplatko
vého práva, ,ktorá zvlá,šf drobnému rudu rol'níckemu priniesla 
značn{ a spra"odlivé vý'hody. Je to najnúi snÍženie krúča pre
vodnÉ'110 poplatku, pri hodnote do 10.000 Kč z býv. 4 proc. na 2 
proc, a pri hodnote od 10-20 tisíc z 4.5 proc. na 3 proc. V prí
padoch prevcdu nemovitostí medzi príbuznými číní prevodný 
polatok pri hodnote do 10.000 len 0:75 proc., od 10-20 tisíc 
len 1 proc. atď. Zaujírr:,avosťou pri tejto reforme je to, že pod
poruje v6be'o všetky prevody, úplatné aj bezúplatné rnedzi prí
buznýmí aj li nemovitostí hodnoty viac ako 20.0r~O Kč, čo ma
ďarské zákony vóbec nefoznaly. Ďalej bol demokratický a vý
hodne upravený dedičský poplatok, došlo k zmene v ustálení 
poplatkových stupnic pri nemovítostiach, v poplatkových 
sadzbách zmenko,ých, v ustanoveniach o súdnych poplatkoch, 
prišid zákon o da.ni z obohatenia atd'. Zvýšené výdavky zaría
ďujú::::eho sa mladého štátu prínútily {inančnú správu, aby r. 
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1925 zaviedla »dáv ku za verejné výkonY"l vyberanú okrem kol
kových poplatkov, zákonom boly upravené aj poplatky z po
daní (kolkové). 

Konečne prišla chvífa k úprave daňového systému a záko
nodárstva vóbec, Prevzaté zákony zastaly síce' v platnosti, ale 
bolo treba tieto upravit v duchu demokracie a moderných zá
sad. Zmena bola prevedená novým daňovým zákonom 76/1927, 
ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 1927. Týmto zákonom sú 
vyrovnané tak sociálne požiadavky, ako aj tie odchylky v 
zdanení, ktoré sa ukazovaly medzi daňami predpísanými v ze
miach českých a na Slovensku, čím nastalo sjednotenie na ce
lom území republiky a to so značným sníženým daňových ťarch. 
Zv]áštne výhody poskytuje nový zákon vrstvám soc. slabším. 

Finančná správa pokračovala potom na úprave róznych 
nových daní a poplatkov, majúc v ohradu záujmy štátu a po
trcby obecenstva. Tým cíerom zaviedla aj rad prechodných 
daní, na pro dane z luxusu, z obratu, ktorá má byť postupne sni
žovaná, svojho času zaviedla t. zv, múčnu. dávku, upravila a 
zdanila pálenie liehu, omedzila podá vanie alkoholových nápo
jov deťom a osobám nedospelým, prikročila k zavedeníu dávky 
z motorových vozidiel atď. atď. 

Zkrátka - štát čÍastočne intenzívnejším využitím, čiastočne 
otvorením nových a nových prameňov krok za krokom rozši
roval a zabezpečoval potrebllé príjmy a vybudoval si pecvné fi
nančně základy tak, že vzbudil rešpektaj za hrankami. 

Finančně úrady Východoslovenské nemaly pri prevádzaní 
svojho úkolu prácu práve fa.ltkú a závideniahodnú. Musely zá
pasit nielen s trudným dedíctvom svetovej vojny, ale aj s de
díctvom starého režimu. Že bolo preto .aj dosť ned6very a že 
finančné úrady neboly vždy populárne - je všeobecne známe. 
Popri tom všetkom dospela konsolidácia aj v tomto ťažkom 
obore tak ďaleko, že dnes, v jubilejnom roku republiky je po
ložený pevný základ zdarnému účinkovaniu finančnej správy, 
ktorá má na mysli len blaho štátu a tým aj blaho všetkých ob
čanov, lebo prijaté sa vo forme blahodarných zariadení zase 
vracia. 
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Policia V Košidach. 

Už za maďarskej éry zaujímaly Košice zvlášť význačné po
stavenie a boly už vtedy doležitým stredískom početných úra
dov civilných a vojenských velitelslíev. Mesto toto, v ktorého 
hlavnom chráme boly svojho času uložené telesně pozostatky 
Františka Rákocziho, bolo opiernym bodom maďarsko-národ
nostnei myšlienky a hralo v politickom ohrade o mnoho d6lcži
tejšiu úlohu než vtedajší Prešporok. 

Po obsadení Košíc čs. vojskom kladly neurovnané politické 
a hospodárske pomery na orgány pečujúce o verejnú bez
pečnos! vysoké požiadavky. Policajná agenda spočívala vtedy 
ešte v rukách mestského policajného kapitanátu, ktorého čin
HOSť sa v§ak omedzovala viac na zaležitosti rázu kriminálneho, 
kdežto záležitosti rázu politického obstarávala policia vojenská, 
ktorá súc krátko po obsadení Ko;;ícaktivovaná, brala podiel na 
v šetk ých akciach, ktoré smerovaly k vyČÍstemu mesto. od živlov 
rozvratných a čsl. štátu nepriaterských. 

Skoro však obzvlášI po odrazení maďarských boTš2víckych 
vojsk, soznala ~sl. štátna správa, že ku zdolaníu podvratnej a 
nehezoečnej práce záškoclníkov čsl. štátu a hrozívou mierou 
vzrasÚe: kriminality, sily komunálnej policie v tomto ,{oležitom 
úseku republiky nestačia. Bala preto v auguste r. 1920 do Košíc 
dosadená najprv štátna stráž bezpečnosti a koncom r. 1920 bolo 
v Košiciach zdadené policajné riaditefstvo, ktaré bolo behom 
pomerne krátkej doby vybudované v mohutný b"zpečnostný 
úrad, ktorý vedra svojno ostatnéno poslania smerujúceho v prvej 
r.de k usporia.daniu bezpečnostných a sociálnych pomerov tie,ž 
po stránke štátnebezpečnostnej nielen v Košíciach, ale na územ; 
celého ,ýchodného Slovenska s úspechom započal svcju čb

nosi'. 
Di"om 15. septembra 1923 boly zriadené tíež policajné ko-
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mÍsárstva v Prešove a Rožňave, ktaré úrady prevzaly tiež 
agendu, do tých čias spravovanú mestskou policiou. 

Tieto tri úrady a úrad pohraničných pasových kontro!ných 
staníc tvoria základne štátnej policajnej služby na východoom 
Slovensku, ktorá od začiatku svojho aktivovanía bede podíel na 
konsolidácii poválečných pomerov. 

Okrem sledovania činnosti živlu irredentistického :1 roz
vratného, pristúpil v zápatí další fažký úkol pre po!iciu, totiž 
špionáž, ktorá zaplavovala celé Slovensko a Podl<. Rus"- bola 
dirigovaná najma do úseku košického. 

Po!icajné daditerstvo, súc si pine vedomé na neho vlože
ný-ch ťažkýc-h 'úkolov, vyvinulo činnosť, ktorá prinlesla už one
dlho svoje ovode, 

Podkopná práca zášk"dníkov čs. štátu v dósledku tejto čin
nosti počala pomaly ocha.bovať a irredenia presfala nÍelen 80 

svojím otvorenýrn nepri,aterstvoffi, ale omedzila sa na éinnosí 
tajnú, čím prestala mať vačš:1 vliv n.a široké vrstvv maďar
ského obyv~terstva, ktoré presvedčiac sa o nemohúc~osÚ kraj
ne opozičnej politiky~ začalo sa orientovat v nave sa tvoriacich 
stranách, zbudovaných na podklade reálnom a aktivistickom. 

Okolnosť táto nebola prijatá v .Maďarsku s radosEou, pone
váč bolo v tom spatrované tdešlenie maďarských síl a preto 
ríšsko-maďarské kruhy sa usilujú od tej doby madarskú men
šinu op ať sjednotiť. Vítanou príležitosťou k sjednoteniu maďar
ského živlu na území čsl. republiky bolo vystúpenie lorda Rot
hermerea. Propaganda s týmto vystúpením spojená nezaslala 
síce bez určitého účính.:.u na maclarské obyvateTstvo va smere 
protištátnom, bola však len rázu prechodoého a neslretla sa 
s tým výsledkom, ktorý sa v kruhoch, nášmu štátu nepriatef
ských, od tejto alkde očakáva!. 

Položenie mesta v blízkosti hraníc PoTska, Maďarska a Ru
munska utvorilo z Košíc prechodoú stanku osobe i majetku 
nebezpečných individuí, ktorých činnosf práve v poválečných 
rokoch priamo hrozivou mierou vzrástla do rozmerov 1 ž'e: i 
v tomto smere bolo potrebné, aby úrad vzmá.1-,ajúcej zločinnosti 
čelil a venoval obzvláštnu pečlívosť jej potieraniu. 
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Založením róznych evidenci!, sbierky daktyloskopických 
otiskov

l 
foto--ateHeru a kriminalistického laboratoría a opatre

ním technický-ch pomóciekJ ktorých moderl1á kriminálna veda 
nem,óže dnes posháda.f, bol utvorený základ bezpečnostnej 
služby, ktorej činnosti sa behom niekorkých rokov podarilo, 
precl tým rozšir~~ú zlo·3innosť potlačil na mieru normálnu. Evi
dencia košického obyvatefstva a ohlašovacia služba bola zre
organlzovan::. a je dnes ved,zná po vzore iných veTkých miest. 

Zvláštnu pozornosť bolo treba venovať záležitostiam tla
COVýml spolkovým a shromažďovacím. 

Pred sriadenJJn policajnÉ:ho riaditefstva spadala tla,30vá 
ag'cnda L j. oznamovanie tlačiareňských živností l oznamovanie 
vychádz3.nia časopisov atd. do právomoci lnestského úradu. 
Cenzúra č'asopisov sa prevádzala na župnom úrade. S po6atkom 
pósobenia policajného riaditel'stva bola tlačová služha zorg'3.ui
zovaná zatožením presných evidencii a. úpravou všetký.:::h otá
zok tlatB sa týkajú·:ich! aký·m.i sú prevádzaníe cenzúrnej prakse'! 
zahraňovaníe prílivu nepovolených a zakázaných kníh z Ma
ďarska: znemožňovanie a rozširovanie pornografie a liter:irneho 
braku! zavedenie zprávodajske~ služby pre stále íníormovanie 
miestnej a mimokošickej tlače o denných ndalostiach. 

Spolková činnosf v meste bola postavená na základy odpo
vedajúce zákonem a zmeneným štátl1ym pomerOill. V dósledku 
loho bola prevedená revizia spolkových stanóv a bol založený 
presný spolkový register. Zavedením presnej evidencie všet
kých prejavov vere;ných, akými sú shromaž,denia, tábory rudu, 
spdevodyatd. bolo čelené všetkým nepripustným pouličným 

demonštráciam! manÍfestáciam atď. 

Dopravný ruch v meste, ktoré behom posledných rokov sa 
vel'mi rozšírilo, sa vel'mí vzmáha a bolo preto potrehné tiež 
v tomto smere postarať sa o úpravu pouličnej dopravy so zvláH
nym zretel'om na vzmáhajúci sa prevoz motorovými vozidlami 
a so zretel'om na rniestne pomery, diktované úzkymi a nevhodne 
vedenými ulicami. 

Pred radom rokov sriaden" zvlá.<tne oddelenie pre sociilnu 
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pečlivosť v medziach svojich skromných pi"ostriedkov posky
tuje núdznY1!1 osobám prvú a najnútnejšiu pomoc. 

Nedostatok socíálnych ústavov v Košiciach tomu ovšem 
nedovoroval, aby sa úrad mohal venovať v plnom rozsahu pečli
vostí o spustlú mládež, o osoby chudobné a nevyliečitefnými 
chorobami postihnuté, o osoby prostitúcii a pitíu oddané a vóbec 
o osoby, ktoré aj ináčej sociálnej ochrany nezbytne potrebujú. 

InštitúcÍe mestské v tomto smere ešte nepostačujú a r6zne 
miestne spolky charitatívnejpovahy sledujú z vačšej čiasti len 
hmotnú podporu sociálne najslabších, kdežto mravnej ochrane 
a mravnému podvíhnutiu tejto vrstvy košických obyvateIov ne
bola vždy venovaná žiadúca pozornosť. 

Až sa konečne po dlhých prípravách a obzvlášť pričinenlm 
polica'ného riadite1'stva podarilo založiť v Košiciach odbočku 
Y. W. C. A., ktorá inštítúcia vydatne podporuje teraz policÍll 
v jej práci na polí sodálnej pečlivosti. 

K výkonu služby do kompetencie policajného riadileTstva 
padajúcei, sú tomuto pndelené sbory stráže uniformovanej a ne
uniformovan.e). Výcviku a školeniu týchto dvoch složiek je neu
stále venovaná patričná pozornost. Poriadaním odborných kur
zov a prednášok je postarané o stále zdokonalovanie vedomo
stí stráže vo všetkých, pre výkonnú službu potrebných a vše
obecné vzdelanie doplňujúcich predmetoch. 

Ku!túrnym a športovým snahám slúži spevokol a hudobný 
krúžok, ako aj športový klub stráže. 

Polícajné riaditerstvo v Košiciach, dosiaf umiestnené vo 
starých kasárňach na Hlavnej ulici, vzrástlo behom krátkych 
7 rokov svojho p6sobenia v úrad mohutný a úctyhodný, ako 
svojímí vnútorn~'mi pomoc.kamÍ1 tak aj svojími docielenými 
úspechmi. Miestnosti tejtostarej budovy však nemohly postačíť 
agende neustále vzrastajúcej a úradu nabývajúcemu čím ďalej 
vačšieho významu. Bolo preto jednou z najpredn.ejších starostí 
vedúcich činitefov tohoto úradu, presvedčiť povolané kruhy o 
nútnosti výstavby požiadavkám policajnej služ,by odpovedajúcej 
novej budovy. 
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Shodou okolností sa dostáva policajné riaditel'stvo košické 
práve v jubilejnom roku republiky Československej do novej 
fáze započatím stavby nového policajného palica, ktorý 
svojím moderným z-ariadením sa bude dóstojnz radii: k ostatným 
policajným úradom republiky, ako aj k podobným inštitúciam 
štátov europských. 

Košice. Hiauná ulica s divadlom. 
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vývoj poštovnictva na vých. Slovensku 
a Podkarp. Rusi za 10 rokov republiky. 

Poštovníctvo na východnom Slovensku doznalo za prvých 
10 rakov trvania republiky netušeného rozmachu.. 

Bývalá maďarská poštová správa považovala územie Slo
venska a Pod. Rusi za menejcenné. Preto tíež ínvestície boly tu 
nepatrné, umiestnenic úradov vačšinou prabiecLnc a pridelený 
personál najslabšej výkonnosti. A tu nastal čsL poštovej správe 
veťmi fažký úkol tieto pomery livies" na žiadúcnu výšku. Pre 
celé územie Slovenska bolo najprv sria.dené j'e:dno poštové ria
ditel'stvo v Bratislave, druhé bolo v Užhorode pre Pod. Rus. 
V Košicíach bol povodne poštový inšpektorát. 

Tento, vybavený len menším počtom personálu! nepostačil, 
aby nepríaznÍvé pomery uviedol na žÍadú::llF mieru a. preto 
bolo v Košiciach sri2.dené riadítefstvo pošt a telc~n;dov, kto
rému pripadlo za úkol vybudovať a zlepšovaf staré, stávajúce 
poštové zariadenie. 

Pósobnosť tohoto ríaditefstva, ktorému pripadla organízácía 
poštovei správy a pečlivosť o poštOVllÍctvo "obec, póvodne len 
na východnom Slovensku, bola neskoršíe rozšírená na Pod. Rus. 

Nové toto ri",dítefstvo s počiatku za pomerov krajne ne
priaznivých zah:íjilo usnovne svoju čínn.ost va všetkých sme
roch poštovej sluiby a dosíahlo v svojej snahe značných úspe
chov. 

OBOR PERSONALNY. V deň prevratu boly všetky obory 
poštovej správy v rukách maďarských. Zamestnanci starej uhor
skej správy neov ládali vačšinou žiadny zo slovanských jazykov 
a ešte k tomu prevádzali vo veflkej miere passívnu rezistenciu. 
K týmto dovodom vnútorným prístúpily aj dovody politické. 
Začiatkom r. 19'19 vypukla totiž stávka bývalých uhorských 
zamestnancov1 inscenovaná zrejma vlivmi za.hraničn ých Maďa-
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rov! ktorá rnala za ú·?;el v:Í·zlen vývoj čsL poštovníctva hatiťf ale 
hlavne po,štový prevoz vóbec znemožnit: a tým domorodé obyva
tefstvo proti čsl. pošte a proti čsL štátu poštvať. Stávkou staly 
sa pomery po stránke osobnej priamo katasŤrofálnymi. V úra
doch zostalo len niekofko málo zame:st1'-".ncov z Čiech a Mo
ravy a z h~rval)rch zamestnancov uhorskej správy prihlásílo sa 
len málo osób k opatovnému výkonu služby. Druhí neposluchli 
ani výzv··y minjstersha s plnou mocou pre správu Slovenska. a 

službu už nenastúpili. 

Druhou prekážkou, ktorá vývoj poštovníctva zdáala, bola. 
invázia maďa.rských bofševíkov v máji a júni 1919 a s ňou ne"'
zbytne spojená ev"kuácia značnej častí Slovenska. Tielo uda
losti nedosiahly však účefu, ktorý sledovaly. 

Po vypudení bofševíkov začína hlavne v obore presonálom 
rýchle tempo vývoj a a konsolídačnej práce. 

Prvá snaha poštovej správy bola, aby zistila personálne 
pomery II jednotlivých úradov ,a aby úrady aj personál, nakol"ko 
sa tak ešte nestalo, prevzala formálne do správy českosloven
skej. To sa robilo tým sposobom, že úradnící riadítefstva cesto
vali od úradu k úradu 1 zis·cova1i personálny stav a od úradníkov 1 

klorí boli ochotní slúžiť čsL štátu, prijímali sruh vernosti.. Popri 
tom zisťovalí a zaísfovalí aj stav iuV'eIl1tárny. Po ukončení týchto 
prác bolo treba personál vhodne rozdeliť. Najsámprv musely s"
obsadíf spo]'ahlívým personálom úrady v pohraničí a tiež tam, 
kde maďarský personál, nechcejúc slúžif repuhlike, míesta svoje 
opustí!. Mnohé úrady boly celkom opustené a deputácie miest
nych činiteroy žiadaly urýchlené otvoreníe úradu a vyslanie 
aspoň jedného úr"dníka. Urýchlené vyhovenie takým žiadostiam 
bolo príkazom doby ,a umožnilo sa exponovaním úradníkov zo 
zemí mimoslovcnských. Pdchodom zamestnancov expollo'va

ných nastala dvo;,akosf služobných pomerov personálnych. 
Z čiaslky bolí tu úradnící od býv. uhorskej správy, ktorých slu
žobný pomer sa riadil predpismí uhorskými, z číastky úradníci 
exponovaní, pre ktorých platila služobIl1á pragmatika býv. Ra
kúska. Táto dvojakosf služobných pomerov, keď nebola rozvoj'J 
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priamo na škodu, iste mu neprospievala. Unífikáciou služobných 
predpisov tento stav zmizol. 

Usilujúc sa udržaf na Slovensku potrebný počet personáht, 
musela poštová správa prevziať veIkú čaSL exponovaných za
mestnan-cov, čím bol ďalší riadny chod poštovej služby dosta
točne zaručený. Na to deje sa ďalší vývoj v personálnych pome
roch už súbeine s vývojom v zemiRch historických. VeTká 
pečlivosf venuje sa v)'cviku prijatého dorastu na zvláštnych 
kurzoch, po ktorých konajú posluchači hned dopravnú zkúšku. 

R. 1923 ZllaUlCná pokrok vo finančnej otázke zarnestnan
cov, PrÍchádza totiž k úprave ich služobných platov dra nových 
platových zákonov, zaručujúcich proti bývalému stavu značné 
zlepbenie požitkov nielen v služ-be .aktívnej, ale aj v penzii. 

SOCIÁLNE POIS1ENIE V OBORE POšTOVEJ SPRÁVY. 
a) Provizný fond pošt. a telegr. sriade'11ý s účinnosfou od 1. ;'a
nuára 1923 zaisťtlje starobné a invalidné zaopafreni.e poštov. 
expedientom a pomocníkom. bl Fond pre invalídné a starobné 
poistenie poštových zamestnancov pri ministerstve pošt a te1e
grafov v Prahe, sriadený od 1. júla 1926 poskytuje povinným 
členom tie isté nároky pre prípad staroby a inva1idJtYI ako zá
kon č. 221/23. Povinnými člemni tohoto londu sú všetcí za
mesln..ancÍ robotníckej kategorie. cl Poisteniu II liečebného 

fondu poštových zamestnancov pri ministerstve pan 'a telegr.~ 
podliehajú všetci zamestnRnci o:krem tých, ktorých treba 
poistH II okresných nenl0C. polsťovllí. d) Nemocenskému pOist2-
-niu okres. nem. poisťovní podlíehajú len zame:stnanci robot
mckej kategorie y nepriamom pomere služ. pomeru k poštovej 
správe. eJ Od 1. januára 1926 sriadený pre všetkých zamest
nanCQv u pošt. ústavu b-ez rozdíelu kategorie »Úrazový fond 
pošt. zamest. pri min. pošt v Prahe'. 

POšTOVÁ DOPRAVA A DORUčOVACIA SLUžBA. Po 
f;tátnom prevrate hola poštová doprava u,a výcbodnom Sloven
sku a na Pod. Rusi v úplnom rozvratu. Keď 29. d3cembra 1918 
boly Košice cbsadené čsl. vojskom, boly všelky spojenia pre
rušené. Bolo lrcba sriadoyaf všetko od zikladu. Už dúa 31. 
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decembra 1918 išla prvá čsl. vlaková pošta Žilina-Košice 181. 
Siel vlakových pošt bola potom rýchle privedená na temjší 
celkom vyhovujúci stupeň. 

S vačšÍmi faž'kosťami stretávala sa úprava poštovej dopra
vy po hradských. lebo podnikateHa poštových jazd kládli pre
mrštené požiadavky. R. 1921 malo ešte na vých. Slovensku a na 
Pod. Rusi 118 poštových úradov spojenie len trikráf týždne. 
.Jnes majú už všetky poštové úrady ,až na 18 p,a;"nenšfch každo
denný príchod pošty. Poštových úradov a poštovní (poštových 
agentúr) bolo r. 1921 cel kom 426, dnes už 439. Sriadených bolo 
5 poštových autobusových tratí, mnohých súkromnýcn autobu
sových tratí sa používa k doprave .aspoň Iistovcj pošty. Naj
vačšÍa pečlivosť je venovaná urýchlenej doprave novÍTI. 

ČO sa týka doručovacej služby, boly zv láštne tunajšie po
rnery prÍčÍnou, že už bývalá uhorska poštová správa musella 
TÍešiť zariadenie doručovacie sposobom síce primitívnynl1 za 
daných pomerov ale najúčelneiším. Charakteristickým znakom 
doručovacej služby bolo, že vo vnejšom okrese po.<tových úra
dav hola zavedená cezpoľná služba doručovacia len výnímočne; 
úplná vačšina obcí bola odkázaná na doručovRnie príležitostné 
dra starých nhorských a dosiar platných nariadení. Dra týchto 
sú obce okrem sídla poštového úradu povinné samostatne sa sta
raf o sprostredkovanie pošty aspoň trikráf týždne. Stinnou 
stránkou tohilto nariadenia, prevzatého od madarskej správy, 
je, že vinou tunajších nedostatkov nehýva pošta správne doru
čovaná. Ináčej by zariadenie odnášky pošty ohecnými poslamÍ 
potrehe miestneho obyvatefstva vyhovovalo. Význam inšlitúcie 
>obecných po slov poštu odnášajúcich< j'e však v mnohých prí
padoch znehodnotený tým, že vačšina obcí si odnása po.tu len 
triráz, ba niektoré len dvakrál' týždne. Pričinou toho hýva 
niekdy malý záujem obcí o pošlové spojenie, najčaslejšie zavi
ňuje však tieto pomery neutešená finančná situácia obcí. V tomto 
ohTade vychádza sa obciam v ústrety tým, že sa ím - nakorko 
vykazujú trocha primeraný poštový ruch - povoTuje stály 
príspevok na ohecného posla, odnášajúceho pošlu pravídelne. 

Najdokonalejšírn spásobom doručovania do ohcí, kloté ne-
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ma;ú poštového úradu! je ovšem služba c-e-zpol'ného 1isfonoša. 
Pre vefké vzdialeno5ti obcí od príslušného poštového úradu, pre 
veIkú rozl'ahlosť vačšiny obcí, zlé cesty a niekdy vel'mi ne
priaznivé povetrnostné pomery stretáva sa cezpofná doručova
cia služba 50 značnými ťažkosťa.mi. Za týchto pomerov bol by 
výsledok všeobecného cezpol'ného doručovania pochybný a ne
bol by níjako úmern~T obrovským nákladom, ktaré by toto za
riaclenie "I;yžiadovalo. Preto sa uvažuje o z.avedení cezpol'nei 
sJ:;lžby doručovacej len od prípadu k prípadu a to najmii tl obcí 
pokročíJejších s vačším poštovým ruchom, R. 192D bolo zave
dené cezpoľné doručovanie len do troch obd, dnes už do 85 obcí 
a miest. 

V poslednom čase vzmaha sa aj letecká doprava pošty. 
Pripravované predlženie leteckej linie Praha-Bratislava-
Košice až do Užhorodu prispeje k rozšireniu jej použitia k do
prave poštovej. 

FOšTOVY PREVOZ, Pri postupnom prejímaní poštových 
úradov úradovalo sa všade dTa predpisov býv. pošt. správy 
uhorskej, Predpisy tieto! odlišné od predpisov v zemi ach !llimo
slovenských, bolo lreba zachovat, lebo Helo neboly dosi,,1' uni
fikované. Táto okolnost: veTmi zražovala prácli. za:mesb,-ancom 
povolaný'ITl z tjech a z lvloravy, neznalý.::h hýv, r:'re.dclsov 
u.horsh:~rchl čím vznikala neÍstota v úradovan:L Ti~to p-ome~y sa 
postupom Ča.su prirodzene zlepšovaly. Poštová správa vydávala 
nové predpisy o 'lnútornej služhe II poštov)rch úradov, shodujúce 
sa nakoIko možno s predpisami v zelnÍach historických. 
Pahičné poučenia podávaly tíež úradné lisly a revizné org,iny. 
Neschopn}7 a netečn)';' personál bol nahrqďovaný TIový"mi sí1ami! 
vycvičený už v našich dopra.vných kurzoch. 

K zamedzeniu ztrát poštových zásielok sriadená bola r. 
1921 II košického riadítel'slva pri preVOlnom oddelelú bezpeč: 
nostná kontrola l ktará postupuje: soaločne s bezpe'čnostnou 
kontrolou pri riaď. čsl. Mát. železnk'v ,Kof.idac.h. -

Súčasne bO]8~ sria.dená pošto v:'. o"~"lasD',n:'ia 3. úloi:ňa! kto:ré 
sa za Maďarska nacháci.zaly v Pešti, ~"koro sa "u!;~"~""zalo~ ;::':" toto 
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zaria.denie malo blahodárny účinok. Stále kontroly u vel'kých 
poštových úradov a na nádražných prekládkach ako aj ustavičné 
sledovaníe všetkých ztratených, vylúpených alebo poškodemých 
zásielok, prejavilo sa prekvapujúcim úbytkom ztrát a poškodení 
zásielok, ktorý každým rokom klesal. Tak bola pomaly doplňo
vaná a upravovaná všetka poštová služba. R. 1921 otvorený bol 
poštový úrad vyclieva.cí v Košiciach pre východné Slovensko a. 
Pod, Rus! čím sa vyšlo vel'mi v ústrety obchodníctvu. 

Po prevrate bol ihned naviazovaný poštový styk s jednotli
vými cudzími štátmi (s Ma.ďarsko.m zahájený pravidelný styk r. 

1924). 

Poštová správa sa usilovala vyhovovať tiež pažiadavkám 
obecenstva. R.1925 povolené bolo podávanie 2--3 balíkov na 
jednu sprievodku, koncom r. 1927 zavedené nevyplatené podá
vanie tuzemských balíkova konečne r. 1928 zvýšená náhra
dová čiastka za ztratené balíky o 100 proc, t. j. na 23 Kč za 1 
kg. PotešiteTným zjavom pre obchodné kruhy je iste postupné 
zavedenie pouká:íkového styku a upravenie dobierkového styku 
s (. udzinou. 

Dnes sú už dopravné pornery na vých. Slovensku a Pod. 
Rusi uspokojivé a poštový prevoz lun.guje sporahlive. 

POšTOVÉ BUDOVY A MIESTNOSTL Za politického pre
vratu prevzala čsl. púštovn. správa od mad"arskej správy! na
kol'ko ide o budovy vhstné, len starú hudovu riadilel'stva pošt 
a telegrafov v Košiciach, v ktore.j okreln riaditel'stva má svoje 
miestnosti i poštOYý úrad Košice1. Ináčej boly všetky poštové 
úrady v miestnostiach najatých s výnimkou nádražmých pošto
vých úradov Košice 2. a Čop, majúdch svoje miestnosti v hudo
vách, ktoré sú majetkom železnice. Z najatých miestnosti mala 
maď"arská poštová správa Sa1na v nájmu m.iestnosti pre úrad.y 
na.jvačšie a to len v 16tich prípadoch, kdežto v ostatných prí
padoch malí miestnosti najaté prednostovia úradov. eidam 
trva.lejšieho umíestnenia zvlášť poštových úr"dovs telegrafom a 
telefonom, len nákladne prenášatefných, prikroči!a poštová· 
správa k s]ednaníu nájomných smluv na dlhšiu dobu a ui~obila 
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tak dosiaf v 120tich prípo.doch, v ktorých rocny naJom obnáša 
príbližne 400,000 Kč, Pre vefké úrady vo význačných míestach 
usiluj'e sa poštová správa opatriť budovy vlastné a to kúpou 
alebo stavbou, Tak boly dosia!' zakúpené budovy pre poštové 
úrady: Poprad 1 za 410,000 Kč, Michaloyce za 380,000 Kč, 
Rožňava za í05,000 Kč, Tisovec za 30,000 Kč, Krompachv želez, 
za 50,000 Kč, Okrem toho zbudovala poštová správa bud~vu pre 
radiotelegrafnú stanicu v Haniske za 1,200,000 Kč, pre poštový 
úrad Slov, Nové Me.lo za 580,000 Kč, pre pošt. úrad Poprad 2, 
za 75,000 Kč, skladištnú budovu v Užhorode na nádraží za 
280,000 Kč, garáže v Rožňave a Berehove za 20,000 Kč, Prebu
dované a rozšírené budovy pošlového úradu Košice 2, nákladom 
180,000 Kč a pošt. úradu Čop nákladom 75,000 Kč, Ďakj sa v 
lomto roku započalo so stavbou nových budov pre áaditeTslvo 
pošl a telegrafov v Košiciach, klorá si vyžiada nákladu asi 17 
miL Kč, 

Vnúlorné zariadenie (invenlár) boly prevzaté v stave no
najviac úbohom, Zariadenie mnohých úradov, zvlášť vačšÍch, 
bolo ešle pred prevzalím do našej správy dielorn odvlečené, díe-
10m poškodené, Bofševícky vpád tento stav ešle zhoršiL Tak 
musela naša správ.a venovať na inventárne vybavenie poštových 
úradov košického obvodu viac ako 1 mil. Kč, 

TELEGRAF A TELEFON. Vo vdmi zúboženom stave bol a 
pá prevzatí aj lelegrafná a lelefonná sieť, po dobu vojny silne za
nedbaná, Maďarslú bofševíci mnoho zariadení ukradli a tak 
neutešený stav ešte zhoršili. Telegrafná správa mala teda vefmi 
ťažký úkol, okrem ktorého musela liež zmenif smer tratí na 
Prahu, lebo tieto boly vedené k Pešti. Zničené vedenia boly 
uvedené za výdatnej pomoci vojenskej správy provizorne 
v snesitefný stav a vojsko tiež vypomohlo za známej už gener"l
nej stávky, Až po príchodu nových síl zo zázemi. nastáva po
maly normálny slav, Dočasné vedenia boly nahraďované defini
tívnymi, telegrafná a telefonná sieť bo la postupne zdokonafova
ná a zavedený bol rad nových priamych spoj ov, Vyhudovalo sa 
priame telegrafné spojenie Košíc s Prahou a s Bratislavou, Už
horodu s Prahou a medzinárodné spoje Košice-Cluj a Užho-
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rod- PrzemysL Zavedený bol Baudotov prevoz Košíc s Prahou 
a Bratislavou, hughesový Košíc s Užhorodom, Přerovom, Žilinou, 
Lučencom a s Oradea Mare, Clujom a P'eiŠťou, ako aj Užhorodu 
s Prahou, Boly vybudované nové hlavné telegrafné vedenia Ko
šice-Užhorod a Užhorod-Chust. 

Aj na polí raruotelegrafnom a rozhlasovom sa išlo s do
bou, Za býv, Rakúsko-Uhorska nebola na území Slovenska "
Pod, Rusi aniiediná radiotelegra!ná stanica, ktorá by slúžila 
potrebám pošty, R 1924 bola vybudovaná telegrafná stanica 
pri Haniske u Košíc systému Teldunken o anténnom výkone 
5KW a je prisposobená tiež pre telefoniu, Telefonický rozhhs 
bol zahájený 17, apríla 1927 a trval do L júna 1928, Týmto dňom 
ystúpila v činnosť noyá, špecíálna rozhlasová staníc.a! vybudo· 
vaná firmou' W'estern o anténnej energii 2 KW, Starej stanice 
používa sa teraz pro telegrafný prevoz s Bratislavou, Zprostred
kuje letecké a meteorologické zprávy, Studio pre rozhlasovú 
stanicu je umiesinené v budove riadíte!'stva pošt a telegrafov, 

V telefonnom medzimestskom styku bol zlepšený styk 
východ, Slovenska a Pod, Rusi a bolo sjednané výhodné spo
jenie z týchto čiastok republiky s čechami, Moravou a Sliez
skom, Bol rozmnožený počet vedení v okruhu Žilina-Košice, 
Zvolen-Košice, Užhorod-Košice, Mukače"o-Košice, Bere
hovo--Košice, Užhorod-Chust a Užhorod-Mukačevo, Vybu
doval sa celý rad miestnych telefonných sietí a to zvlášť nákla
dom štátnej lelegrafnej správy a čiasločne tiež nákladom mi
nisterstva vnútra, Sriadené boly priame medzinárodné medzi" 
mestské spoje s Maďarskom a Pol'skom, Náležitá pozornosť bola 
venovaná vybudovaniu telefonnej siete v turistických chalách 
v Tatrách a zlepšeniu kh spojenia s bezpečnostnými orgánmi. 

Počet telefonných účastník ov stále vzrastá a za posled
ných 10 rokov dosiahol temer dvojnásobnej výšky, 

Použitím nového stavebného materiálu, križovaním, vý
menou nových aparátov bol telefonný prevoz značne zlepšený, 

Poruchová služba bol a zdokonalená pridelením bicyklov a 
aut, Pre zÍffiné obdobie boli dozorci vybavení ly:íami, Dozor na 
telegrafné a telefonné vedenie vykonáva zvláštne technické od-

49 



delenie u ríaditefstva pošt a telegrafov. Technickému oddeleniu 
sú v tomto smere podriadané telegrafné stavebné úrady a to na 
vých. Slovensku v Košiciach, v Spiš. Novej Vsi, v Rožňave a na 
Pod. Rusi v Užhorode a Berehove. 

Bolo treba niekoTkoročného úsilía, ktorého ovocím je v 
letošnom jubilejnom roku veYmi priaznívý stav Doštovníctva na 
vých. Slovensku a Pod. Rusi vo všetkých odvetvia.':h služby. 

Velké Kapušany. Hrad. 

Dr. Ján Slabej, zdrav. radca: 

Zdravotníctvo V bývalej župe košickej. 

Pri spomienke na naše oslo hodenie patrí nám tiež spome
núf veTmi d6ležitej složky národného dobrobytu a pokroku -
verejného zdravotnictva. Na tomto dosiaT vdmi zaaedbanom 
poli vykonaná je tiež nie malá práca. Systematicky, organizačne 
sa začalo pracoval utvorením vefkých žúp, preto spomienka 
táto nech je malým obrázkom vykonanej práce v obore verej
ného zdravotníctva vo v'efkej župe košickej až do sriadenia kra
jinskej správy. Zopakujem preto zvačša veci, ktoré som uve
rejnil počas výstavy slovenských žúp v Bratislave v roku 
1927 po čas ve!'trhov usporiadanej. 

Zdravotníctvo _ jeho pochop a ponímanie patrí k .abstrakt
ným pojmom, a porozumenie zákonov zdravotníctva í soc. pečli
vosti vyžaduje vačší stupeň vzdelanosti a kultúry. Náš sloven
ský fud zvlášť na východe bol držan.ý vo trne duševnej. aby ne
moho! otvoriť oči, poznať svojíCh nepríatefov a aby tým dlhšie 
bol držaný v poddanstve a otroctve. 

Školy, v ktorých bol vychovávaný, neotvára1y mu brány 
vzdehtnia, učitelia v najvačšom -počte nev1enoV1alí sa svoimu 
rudu, veď ani nemohli, 1ebo jediný der trvalého neblahého re
žimu bolo odnárodňovanie .a maďarizácia - ,robenie Ma:d'arov 
a táto práca zaberala celého ducha i školy i učiteT.a. Prístup 
k osv-ete bol mll zatarasený - jeho duch chápavý a účelivý ne
mohol sa povzniesť a poučiť sao Preio i zdravouúctvo .a jeho zá
kony staly sa mu cudzími a priamo nepochopiteTnými. Vo svo
jam primitivízmea prostote - 'vo svojích horách - a pri zlých 
materiálnych prostriedkoch držal sa stále svojho sposobu ži
vota, ktorému hygienía .a jej pr.avidlá boly úplne cudzie, poučíť 
ho nemal kto. Fušerstvo, mastičkárstvo a čaroclejnidvo slávilo 
tu svo:e pánstvo a s ním i mnohé á mnohé neresti, alkoholizmus, 
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tuberkulóza, epilepsia, mrzácstvo, slepota a choromys.zTnosf tu 
maly dobrú žeň. Lekár bol rudu nášmu cudzím pochopom, ba 
priamo postrachom, tam, kde lekár vóbec bol a týchto bolo 
v cefku málo; ani títo nevyhovovali, nie súc spojení úzkou. 
páskou duševnou a láskou k tomuto dobrému rudu, nezískali si 
preto ani jeho dóvery, a preto kol'koráz i dobrá snaha lekárova 
stretla sa s nezdarom. 

Základné pravidlá zdravotníctva, boj proti nákažlivým 
chorobám, desinfekcia, spósob správneho života, bývania atO. 
boly tu neznámym svetom. 

V takomto neblahom stave prišiel rok 1923, počíatok účm
kovania veržupy košickej a v rámci jej .admínistratívy i účinko
vanie zdravotného referátu župného úradu. Našli sme podu ne
zoranú, bodláčim zarastenú, nedostatok, medzery na všetkých 
stranách. Čakala nás práca nemalá, ale tým vďačnejšía. Nás 
viedla úprimná srdečná láska 1< rudu slovenskému a k našej 
milej a drahej republike. Kde táto láska existuje a na cestu sa 
vysiela, tá davem vzbudif musí a i sebe najfažšia práca sa zda
rif musí. 

Župné sriadenie dra zákona 126 z r. 1920 ustanovilo a na
kladalo župe §-om 31. star.af sa o humal1Ítné, zdravotné, sooiálne 
záujmy župy a jej obyvaterstva. Zariaoovaf ústavy zdravotné, 
nemocnice, chorobince, sirotčince atď., na účely tie.to 1M štát 
dra ll-u 32. vypomáhať subvencia.mi o. zvlúšlnymi prídelami. 
Toto bol základ, na ktorom župa naša í v ohhde zdravotnom 
a sociálnom pracQyať za,čRla a práca jej na celej čiare je koruno
vaná dobrým výsledkom. 

Na čelo zdravotného referátu postav·ený bol písatef týchto 
ríadkov, ktorý si získal za dobu 30 ročného účinkovania v župe 
nitríanskej na Myjave potrebné zkúsenosti, k tomu chuť k práci, 
radosť zo života a verkú lásku k národu svojmu. K jeho porno~i 
bol pridelený dosavadný okresný lekár okresu židaňského Dr. 
Jozef Plšek, pracovnfk pilný, svedomitý a rud náš rnilujúci. 
Práca sa nám daríla, len škoda, že srne boli v tejto konsolidaČ
nej práci novým zemským sriadením vyrušerJ. 
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Vykonávanie služby zdravotnej v župe košickej bolo roz
delené dra okresov, ktorých fe 17 a mesto Košice. V každom 
okrese pri okresnom úrade účinkuje okres. zdrav. referent. 
Z týchto na základe restrin. zákona bolo restringovaných 9 a 
správa sverená po vačšine v miestach o!{resov účinkujúcím ohv. 
lekárom. Dnes účinkuje v novo zariadených a utvorených 72 
obvodoch 35 obvod. lekárov definitívných, zastupuje v 37 zdrav. 
obvodoch 34 lekirov. Mosto Košice je rozdelené na 4 zdrav. 
obvody a Prešov na 2 zdrav. obvody. 

Obvodným lekárom upravený bol plat dra 3. §. zákona 
z r. 1926 Č. 105. Sb. z. a nar. a dra vl. nar. zo 17. marca 1927, č. 
23. a každý má dra rozlohy patričného obvodu príslúchajúci 
cest. paušál. Dnes sú tedy hnlOtné pomery lekárov vermi slušne 
zariadené, aby sa zdrav. služhe t)rffi intenzívnejšie venůvať 

mohli. 
Všetkých lekárov v bývalej župe košick'ej je 140, z nich 

v samý'ch Košiciach je 105, v Prešove 32, v Michalovciach 15. 
Z týchto je Slovákov 18, Čechov 16. V úrade postavených le
károv je 9 Slovákova 5 Čechov, - ostatní sú zvačša z n1Ínulé
ho režimu, Židia, z ktorých mnohí sú pilní a dobre pracuj,ú. 

Horšie pornery sú vo veTmi dóležitom stave pomocnic ku po
rodu. Týchto je všetkých 750 v 994 obcíach, chybuje 163 babi
čiek. Medzi ními je diplomovaných 526, s malým diplomom 202 
a nezkúšaných 22. Plat poroduých bahičiek je vdmi mizerný. 
Ohce, do ktorých kompetencíe prislúcha platiť porodné ba
bičky, nechcúplat povýšif, tak ž·e platy ích pohybujú sa medzi 
60~240 Kčs ročne. Možno si potom pomysleť, alkú prácu Helo 
osoby za to konať móžu! Na mnohých miestach fud vo svojej 
primítívnosti ani diplomované habičky IÍlJ8J nechce a na viac 
miest našou výtečnou babskou školou výborne vyučené a do 
jednotlivých obcí poslané babičky nevolá, tak že sa tieto v5bec 
vyživiť nemažu a skoro svoje miesta opustit: sú prinútené. L'ud 
náš má daverulen k svojím - '1lašinským« k paniam d6very 
nemá. Stav tento je neudržitefný a čaká na svoje definitivne 
usporiadanie. Za vel"ké šťastie možno počítat, že počet horúčky 
šestínedelíek pri hroznom tomto stave je vermi malý. 
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Okrem týchto osobností účinkuje v župe 17 dezínfektorov 
s 15 parnými a so 40 malými na formaldehyd zariadenými apa
rátmÍ. V tomto ohTade sú ešte vel'ké me.dzery; o tom sa zmiením, 
pri boji proH nákažlivým chorobám. 

Lekárni mala župa košická spolu 58; miesta s viac lekár
ňami Sú; Košice 10, Prešov 5, Bardiov 2, Michalovce 3. V celej 
bývalej župe je jediný. Slovák lekárnik!! 

V bývalej župe košickej nachádza,jú sa Heto nemocnice; 
Štátna nemocnica v Košiciach s SQ{) posteTami, babská škola 
v Košiciach s 88 posteTami, župná nemocnica v Míchalovcíach 
80 120 , župná nemocnica v Krompachoch s 50, župná nemoc
nÍca v Humennom 50 -60, mestská nemocnica v Prešove 80 112 
posteTami a bývalá mestská nemocnica v Bardiove s 50 poste
Tami. Táto prevzatá bola v r. 1928 do správy košickej župy a za 
ríadíteTa zvolený bol operateur dr. Dušan Čajkov, rodák z Mo
šoviec. Babská škola v Košicíach so ženskou klinikou je pod 
vedením riadítefa dra OtakaraF rankensteina. 

,štátna nemocnica, vzor modernej nemocnice', stojí pod 
riadít"rstvom výborného operatéra dr. J. Drama a ,nedobudla sa 
chýr ďaleko široko ten najlepší, O ktorý sa Hež pričinílí tu účin
kujúci primári, sily odbornicky vyškolené, a sice; dr. Mikuláš 
Očenášek, primár pre vnútorné choroby, dr. Jozef Dérer pre 
očné, dr. Adolf Měska pre kožné a pohlavné, .dr. Václav Strimpl 
pro sektor a bakteriolog, dr. Jaroslav Stuchlík pre nervové a 
psychiatriu, dr. Ján Korman pre detské choroby; Okrem týchto 
účinkuje tu ako ordínáríus pre ušné a nosohltavné choroby dr. 
L'ud. ,Šimko, košický odborný lekár. Túto nemocnicu treba ale 
doplniť ria<kym psychiatrickým pavilonom, lebo dnešný stav 
ústavu pre choromy-s-e1né nctskrze nevyhovuje, o čom sa pre
svedčil osobne minister zdravotníctva dr. Tiso. Okrem toho 
čaká štát. nemocnica na doplnenie zodpovedajúcim infekčnýrn 
oddelením. 

Tohoto roku zaríadenýbol tu dávno požadovaný a pre
potrebný Pasteurov ústav, ktorého prednostom stal sa prímár 
dr. Stripml. lniciatíva ku sriadenín tohoto ústavu v Košiciach 
vyšla od nás, zo zdrav. referátu župného úradu. ústav tento od 
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svojho založenie je preplnený a Slovenskll vermi platné služby 
koná. 

lupné nemocnice, zvlášť v Michalovciach, účinku)ú tiež 
vdmi dobre a získaly si povesť tú najlepšiu.Zupa pričínením 
neh. župana dra J. Rumanna získala pre župu nemocnícu 
v Krompachoch, [amojšiu budovu bratskej pokladnice a vystro
jila ju tak, aby potrebám obecenstva čím viac vyhovovala. Tu 
účinJkuje ako operatér už odchovanec štát. nemocnice v Koši
ciach, žiak dra J. Drama, náš rodák dr. Pavel Hames. Ne
mO-enÍca v Humennom sa tíež pomaly vzmáha a poznenáhlu 
zariaduje. 

Ovšem všetky nmno'CnÍce župné ešte mnoho a nLTloho pro
striedkov potrebujú, aby úplne svojmu cieru vyhovovaly. lupa 
od svojho sriadenia vynaložila na ciele V'erejného zdravotníctva 
blízko 10 mil. Kčs, sumu tedy značnú a bola by sa pričinila, 
aby čo možno v každom okrese, alebo aspoň pre dva okresy 
zbudovala jednu vzarnú nemocnicu. Okrem spomenutých pre
vzala župa bardiovskú mestskú nemocnícu do správy župnej a 
postavila na čelo tejto za riaditefa a operatéra dra Dušana 
Čajku, dosavádneho asistenta dra Drama. 

Vermi d61ežit01l složkou našej činnosti bol boj proti ná
kaž!ivým chorobám: ako som už v úvode tejto zprávy spomenul, 
je to práca pri primitivizme, poverčivostí a zaostalostí nášho 
rudu nie malá. L'ud neverí v nákuž!ivosť a vediac o úradných 
zákrokoch, tají a skrýva svojích nemocných a tak mnohý 
prípad sa stáva úplne utaj'cný a nákaza má možnosť sa rozširo
v,ať. Chybuje nám ešte dobrá, vydatná dezinfekcia, dostatočné 
stroje, ako i vycvičení dezinfektori. Snažili sme sa, aby každý 
notariát mal svojho zkúšaného dezlnfektora, aby aspoň tých 
málodezínfekčných stroj ov, ktorými župa vládla, holo obslu
hované rudmi vyučenými. Značnú pomoc nám poskytovcala 
zvláštne na v'enkove pri hoju proti nákažlívým chorobám epi
demická auto kolona v Užhorode. Osvedčila ~a nám výborne a 
jej možno ďakovať, že skvrnitý týf, ktorý ~a na 5tich miestach 
v pol.raničných obcíach Porska objavil, skoro a dókladne za
medzený bol zasiahnutím tejto výtečnej inštitúcie zdravotnej. 
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Bol by to ideálny stav, keby každý kraj mal podobnú auto
kolonu. 

Najčastejšie prichádzajúce nákažlivé choroby v župe sú: 
oSýpky, ovčie osýpky, šarlach, zádušný kašel, záškrt, epidem. 
zápal príušnice a týlus brušný. Z virulentne nákaž!ivých chorob 
vyskytnula sa v Stich obciach skvrnivka. 

Spomienku zaslúži ffi1alária, ktorá llJajviac v okrese micha
lovskom a vefkokapušanskom prichádza, proti tejto bojovať je 
za daných okolností vel'mi ťažko. 

Besnota, vlastne prípady besnými alebo z besnoty podozri
vými zvieratmi pohryzenýchsú na východ. Slovensku časté. Dl'a 
daných predpisov zasielaný býva každýprípad do P.asteurovho 
ústavu do KoŠíc. Smrl bola v dvoch prípadoch. 

Vel'kou plíagou nášho l'udu j-e tuberkulóza, ktorá tu mi 
hojnú žeň. Nehygienický život, zlá životospráva a predsudky u 
nášho l'udu tuberkulózu značne podporujú. Evidencia je tiež 
ťažká, úradom dostávajú sa k vedomosti len nespol'.ahlivé dáta 
O mnohých pádoch tuberkulózy. Najmell1šia úmrtnosť na tuber
kulózu je v okrese hardiovskom a gíraltovskom 1-1 -a 72 %, 
najvacsra v okrese veIkok8.puš,anskom 3 %, stropkovskom 
3.5%, sobráneckom 3.7%. Masarykova Liga proti tuherkulóZ? 
má vctačnú úlohu a čaká na zariadenie potrebných dispen
zárovo 

Boj proti pohlavným chorobám viedol sa dJa zákona 241. 
z r. 1922, len že pády nákazy vymykajú sa potrehnej kontrole, 
zkúšenosti dosial' máme len nedostatočné a iste sú nk vcrmi 
potešíterné pri úkonoch spomenutého zákona. Zupný zdrav. 
referát spolu s odbočkou ústavu pre potieranie pohlav. choráb 
staral sa o zaria&enie dispenzára, pora.d'le prepohlavne cho
rých, a dúfame, že keď mesto Košice poskytne potrebné miest
nosti i dispenzáte protituberkulózny i proti pohlav. chorobám., 
vykonajú dobré služby v zá.ujme velejného zdravotnídva. 

Zasluhujú zmienky pády defektných nešťastníkav v župe. 
Slepých je 298, epileptikov 227, kreténov180, choromyselných 
153, hluchonemých 716, dra riajnovšieho súpisu. Príčiny týchto 
duševných zaostalostí sú akloholizmus, sňatky medzi blízkymi 
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pokrevnými atď. Pre hluchonemých sriadená j,e v Košicíach 
škola, ktora vefmi dobre účinkuje. Bol tiež zakúpený dom pre 
tento ústav. 

Mal by som pojednaf o pÍÍage nášho Tudu, alkoholizme a ním 
spojeni"rch hriechoch, praH stávajúcim zákonom, trestn'ým §-om, 
o stúpajúcom. ažnápaďne; vefkom počte ublížení na tele, zabití 
a vrážd, o tom však ponechám si na druhý raz obšírnejšie po
jednanie. Že rud náš va svojej prosto dušnosti, žijúc sáni na seba 
ponechaný na sv ojích odTahlých valaloch, samotách, verí ešte 
pevne v liečbe zázraku, čarami, kúzelníctVOID, holduÍe pover·e, 
lekárov sa bojí, ím neverí - spomenul SOln na počÍatku tejto 
práce. Nachádzajú sa tu mnohí fušerÍ a zarie-káv!aéi, ktorí ťažia 
z nevedomosti l'udu a úkol a práca verejného zdravotníctva, 
škál, církví, učitefov, rudomilných, kňazov, fud svoj milujúcich 
je vefká a vď.ačná, vyviesť náš národ z tohoto oyzdušÍa .a otvoriť 

mu oči. 
Spomeniem ešte je,dnohn zvyku a nemravu škodiaceho 

zdraviu nášho rudu na východe, to je rozšíreného pitía étheru a 
denat. liehu. Nešvár tBnto rozšírený je hlavne v okres och s Pol'
skom hraničiacich, bardiovskom a sninskom. 

Ako celé Slovensko', tak i jeho východ je bohatý na priro&né 
krásy, nabohatstvo rninerálne, ktoré táto drahá zem v sebe 
kryje a stále na povrch donáša, tak i prírodzené Iiečebné pro
striedky na minerálne pramel1e a krásne klimatické miesta a 
z toho vzniklé liečivé kÚpele. Bardiovské kúpele v bývalej ž:upe 
košickej patría medzi prvé kúpele slovenské už nic len svojou 
krásnou polohou a dobrým vzduchom; rozk.o'šným zariadením, 
ale svojimi .alkalickomuríatickýmí, zvačša že}e!zitými ptarneňmi, 
ktoré obsahujú hojné množstvo kyseliny uhličitej. Súa majú 
byť slovenskými Luhačovicami; na tieto krásne kúpele našu 
:vere;nosť upozorňujem.Sobránecké ,kúpele, pravý unikát Iie
čebný, naše slovenské Karlové-Vary, obsahujúce vo svojom 
mohútnom pram'eni- hodne Glauberovej' solí 'a sirnatých slúčenín. 
Keby Slováci vedeli, aké bohatstvo Iiečebne majú vo vode so
bráneckých kúpel'ov, verím, že nie jeden by si žalúdok sem lie
dť prišiel a nenapomáhal kúpele cudzie. Písatef týchto ríadkov 
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usporiadal zájazd úradných lekárov župy do týchto našich 
krásnych kúpel'ov, aby tito z autopsie poznali kúpele a liečivosf 
a tak staly sa ich prirodzenými propagátormi. 

Krásny kút východného Slovenska v okrese moldavskom 
sú kúpele Štós 80 svojím sanatoriom, zariadeným zvaČŠR pre 
počÍatočnú tuberkulózu! nervové nemoce a klímalickú licčbu 
vóhec. Tu roéne mnoho .a mnoho l'udí zdravia sÍ reparujúcich, 
svojej radosti i úspechu nachádza. Kúpele bývajú i pTe zimnú 
liečbu zariadené. Klimatické miesto s ozónom preplneným po
vetrÍll1 v pravom slova smysle! 

A pravý div prírody, naše štátne kúpele Herl'any, so svojím 
geyzírom, vysoko každý deň !iečivú studenú, kyselinou uhliči
tou preplnenú vodu chrliaci; podobným zjavom prírodným sa 
mnohé mesto na kontinente pochváliť nemůže. A tá krásna milá 
príroda s dobrým sirnato-železitým občerstvlljúcim prameňom! 
Kúpele sú moderne zariadené a mnohí hostia z daleka široka 
prichádzajú si sem odpočinúf po práci či duševnej, či telesnej, 
a kto ráz videI a pozrel Herl'amy, tak fabko na ne nezabudne. 

Má ale náš východ tiež pramene podobné piešfanským. 
Išlu pri Prešove, ktoré kúpele sa práve tvor;a a majú vefkú bu
dúcnosť. Nic jedon už na klúbové alebo svalové reuma, alebo 
nervové zápaly trpiaci tu svojho vyliečenia dosíahnul. L 'ud tieto 
kúpele vel'mi rád navštevuje a sú preňho pravým dobrodiním. 
Čakajú ovšem na podnikatefa, ktarý by dIa ích liečivejhodnoty 
zariadil tam k potrebe hostí ·a nemocných riadne budovy a hy
gienické zariadenia. 

Turzove kúpele v kraji rozkošnom, v okrese gelnickom tiež 
k bohatstvu prírodnému bývalej košickej župy prispievajú. 

Mnoho je minerálnych a liečivých prameňov na našom vý_ 
chode různej chemickej skladby. Spomeniem len prameň Sal
vator, lithiom s kyselinoll uhličitou presýtená vode, ktOTá dnes 
je už svetoznáma a vyváža sa skoro do celého sveta. Prameň 
tento je pri obci Lipovce v okrese prešovskom. V obci Šingliar 
okresu prešovského je známy pro.meň Sultán. Prameň jodový a 
železitýCigelka; výtečná, liečivá, jod obsabujúca voda, ktorá sa 
tiež v obchodnom prevoze nachádza. 
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Kyselky a r6zne pramene sú po celom východe a fud tieto 
navštevuje a k liečbe roznych nemocí používa. 

Priali by sme si, aby poučili sa a povzbudili k práci za svoj 
fud slovenský menovíte naši študenti, aby študovali medicínu 
a sociálnu pečlivosť, a po vyučení odohrali sa na náš slovenský 
VOIL.4.0V ako praví pionýri a apoštoli nie len verejného zdra
votníctva, ale i vzdelanosti a dvíhania národného slovenského 
povedomia. Vefmi málo je slovenských lekárov a le!kárnikov 
na našom slovenskom východe a stanice Heto zaujať patrí našim 
slovenským medikom a lekárnikom. 

Dúfajme, že krajinskej správe podari sa odstrániť pomaly 
všetky spomínané nedostatky ku blahu a rozkvetu nášho Slo

venska. 
Ku konci mám niečo na srdci: 
K vykonanej vellkej práci našej a graficky i vedecky spra

covanom materiálu verejillého zdravotníctva, podanom na vý
stave vefžupy košickej, v rámci veftrhu v Bratislave v r .. 1927, 
musíme s ťažkým srdcom pripomenúť, že by 8me boli očakávali 
viac povšimnutía a kritického ocenenia dosial' prvého veclecké
ho spracovania fejto látky na Slovensku vůhec, ako sa stalo. 
Hfadali sme po časopisoch, zvlášte našich vedeckých, povším
nutia a odbornú kritiku, a od minislerstva zdravotníctva aspoň 
uznanie - ale nikde nič! Verejného zdravotníctva si nepovnm
nul nik; veru fažko sa potom v takomto ovzduší pracuje, a pra
covníkom k ideáínej práci sa chuti nedodáva. - Ale ničevó! 
Budeme pracovať dalej, .vediac, že pracujeme pre milov.aný 
náš slovenský fud a na duševnom pozdvihnutí drahého Slo
venska! 
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Čsl. Červený Kríž v Košiciach. 

V znÍk acmnosť červealho križa. 

Organizácie 'Červeného -kríža zaujímajú cL.l.es VD vaCSlne 

zemí svetových význačné postaveníe a nadobudly svojimi -vzájom
nými stykami a právnym pokladom skutočného med.zmárodného 
významu. U nás bol do svetove'j vojny Červený kríž nášmu de
mokratickému a národnému cíteniu cudzÍ, nakol'ko pozadie 
tejto organizácíe bolo príliš rakúske a aristokratické. Sleduje
me-Ii vš,ak počiatok hnutia Červeného kríža, vidíme, že táto idea 
nevzišla ani z kruhov aristokracie ani vysokej diplomácíe, že 
bola to jedna z myšlíenok humanítných a líberálnych, ktorá sa 
zrodíla v oyzduší rokoy šesťdesiatych. 

Základom medzinárodného významu Čeél'veného kríža je 
Ženevská konvencía z roku 1864, ktorá stanovila nza.otknuteT
!:osť personálu ošetrujúceho ranených vo vojne a nedotknutel'
nosť zariadenia a obiektov f 'v ktor\TCh sa raneni a nemocní na
chádzajú. Dnes zdá sa nám táto myšlienka 'ochrana ranenéhoe 

samozrejmou. Vtedy bolo však v !lej niečo revolu0ného, pretože 
znamenala vmíešovanie sa' civilného živlu do )práv vo.jnY«f kde 
jediné a rozhodujúce slovo maly kruhy vojenské. Preto nehola 
myšlienka Červeného kríža uvítaná nij.ak vo štátoch, kde moc 
vojenských kruhov mala prevahu. Konvencíu z roku 1864 odo
prelo na príklad podpísať Ra:kúsko a Rusko. 

Sposoh, ktarým sa myšlienka Červeného kríža dostala do 
popredia medzínárodného záujmu, hol iste pozoruhodný; vo 
svetových dejinách novej doby je to snáď jediný prípad, kecly 
medzinárodné jednaníe holo započaté z podne:tu jedinca, ktorý 
nebol význačnou osobnosťouani vo svete diplomatickom ani 
vedeakom ha ani spoločenskom. Myšlienka, utvoriť medúná
rodnú organizácíu pre pomoc raneným, zrodila sa v roku 1859 
na políach Solferinských, kde srazilo sa vojsko rakúske s fran-
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cúzskym a sardinským a kde Dunant, nadšený ž.enevský Yudo
mil, poznal nic lm hrúzy bitky samej, ale i strastí chvíl po bitke, 
kecly tisíce ranených zomíeralo hez pomoci a bez najmenšej 
útechy. Napísal o tom v roku 1862 knihu »Spomienka na Solfe
rino«j ktorou burcoval svedomie Europy a ži.adaI utvorenie stá
lych organizácií pre pomoc raneným. Veci ujalo s.a 80 zápalom 
apoštola v niekorko činiteTov zo Ženevskej spoločností pre ve
rejné blaho a bol tak učinený počiatok. Pomocou generála Do
foura, známeho predáka liberálneho tábora, ktorý bol učÍteYom 
Napoleona III., našla myf.lienka priaznivé prijatie u panovníka 
francúzskeho a Dunant posta.ral sa o jej propagáciu na dvora ch 
strednej Europy. Na medzinárodnom foru objavila sa táto my
šli enka po prvý raz pri štatistickom kongrese v Berlíne roku 
1863. Vtedy bol Dunant pozvaný aj sinými ·členmi kongresu do 
Postupimi, hovorU o idei s niektorými predstaviteYmi politiky 
pruskej a získal pre ňu i niekoYko kongresistov. Ďaiej išiel do 
Drážďan, kde bol prr.atý kráTom, ktorý prejavil myšlíenke s,-oje, 
sympatie všeobecnou frázau. Dunant však bol v takom nadše
nom vytržení, že považ0val to za úplný úspech a písal celú noc 
o tomto prí'atí roznym diplomatom cudzíny, poukazujúc na to, 
že ich zeme nemaly by sa dať zastienÍ'f v tejto humanitnej úlohe 
štátmÍ nemeckými. Vo Víe.dni príjal Dunanta arcíknieia Reine!, 
ktorý pochválil jeho myšlíenku ale opakoval: »Je krásna, ale 
nepreveditefná<. V Mnichove Dunant nepochodíl, nakoTko mi
nister vojenstva oboril sa naň slovami: »Vy žiadate, aby sam 
poslal do Ženevy delegátov Bavorska ku schódzke, svolanej nie
kofk-ý-mi súkromníkmi, ktorých vobec nepoznám»« Ale cez to 
táto konferencÍa sa v Ženeve skoro fotom sišla a bola oboslaná 
radom štátov. V roku 18,54 dochádza potom k riadnemu díplo
matíckému sjazdu, na ktorom v"dúcu úlohu mala Francia. Ra
kúsko pristúpílo ku konvencíi po značnom zdráhaní až po bitke 
u Hradca Králové v roku 1866, Rusko v roku 1867 a pápež v r. 
1868. Vo'ny v týchto a ďalších rokoch maly ohyčajne za následok 
pristupovanie nových členov ku konvencií - ale podpisovanie 
Ženevskej úmluvy neznam'enalo vždy zÍskanie príatefov nove"i 
humanitne.j ideí. Vojna a humanita boly vždy n:a::prostými proti-
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varní, ač uplatňovanie sa zás-ad humanity va voj ne bolo všetkým 
kruhom vítané. Rada štátov zachovávala teda dvoje stanoviski: 
K organizácii Červeného kríža sice pri.túpila, aleďalej si ju ne
všímala a tak tomu bolo v prvých rokoch aj v Rakúsku, lebo sa 
snažila ju ovládnuf pre svoje militaristické účely ,ako tomu bolo 
vPrusku. Vojna prusko-francúzska v roku 1870 ukázala, čo 
znamenala vyvinutá Prus,ká organizá·::ia Červeného križa voči 
slahej iba formálne stanovenej organízácii francúzskej. Vojna 
táto a ovzdušíe Europy po roku 1871 I?alo na rozvoj Červeného 
kríža neblahý vliv, nakol'ko doba táto stavala sa proti myšlíenke 
medzinárodnej solidarity v6bec, nenávisť medzi národmi bola 
rozdmychovaná a stáv.ajúce org,anizácie Červeného kríža ne
sišly sa ani k spoločnej konferencíi až do roku 1884. 

V tomto období nestál už v čele ženevského Komitétu Čer
vených krížov Dunant, ktorý v roku 1864 vzdal sa práce a tri 
roky na to, súc strhnutý obchocL'1ým úpadlkorn a nemocou, žil 
v ústraní. V popredí medzinárodného ústredia Ženevského stál 
Moynier, ktorý snád nemal tol'ko apoštolského zápalu ako mal 
Dunant, ,ale mal to čo už ustanovená organizácia viacej potre
bovala, skvelú organizačnú schopnosť .a nezlomnú pracovnú 
energiu, ktorá neustúpila ani nepriaznivej nálade rokov sedem
desiatych. J.e zaujím&vo, že Dunant horoval pre vec v mene- hu
manity a kresfanstva, Dr. Moynier videi však už v Ženevských 
úmluvách hlbokú právnu reformu vo zvykoch vojny a .vyhlásil, 
že vyvoj organizácie Červeného kríža je nerozlučne spojený 
s pokrokom sociálnym a rozvojom demokracie. V osemae'Sia
tich rokoch myšlienka humanity znova vzrastá a dochádza 
krade medzínárodných sjazdov v róznych zemiach europských. 
Roku 1897 konala sa medzinárodná konferencÍa i vo Viedni, kde 
dotíal' vládne kruhy sa proti tomu bránily. 

V dobe pred svetovou vojnou bol Červený kríž už svetovou 
org,anizáciou, ku ktorej už pristúpny všetky kultúrne štáty sve
tovÉ. aj vzdialené zeme v iných zemedieloch, navazu.júc nledzí
národné styky a považovaly za samozrejmú povinuosť prípojiť 
svoj podpis k úmluvám o ochrane ranených i vojenných zajat
cov. V rolku 1906 došlo v Ženeve k revízi; starej konvencie a 
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v roku 1907 v Hágu ku smluve, v ktorej uplatnené boly jej zá
sady i pre voJnu námornú a podpís,ané úmluvy o zachádzaní 80 

zajatcamí. Staručký Moynier preži! v Ženeve veľký okamžik 
a mohol jste hladieť s uspokojením na svoju životnú dráhu, kto
rou šiel skromne a nežisme. Zomrel v decembri 1 <}1O vo veku 
84 rokov a zasnul kl'udne, šťasme. Osud tornu chce I, že v tom 
istom roku zomre! i jeho bývalý druh a zakladatef Červeného 
kríža Dunant. Ten(o nadšený apoštol myšlienky Červeného kríža 
živoril v nemoci po 20 rokov a k nekdajšÍemu int'enzívnelnu ži
votu duševnému neprebudilo ho ani udelenie prvej Nohelovej 
ceny mieru v roku 1901. K nemu osud nebol spravodlivý a je 
právo dobré spomnúť si na to tohoto roku, keď pripadá 100 vý
Točíe jeho narodením. 

Vo svetovej vojne stretly sa ohromné síly vojenské, akých 
dosiar nebolo v najvičších vojnách stredoveku a novoveku. 
Práve pri konflikte takých rozmerov bývalo by malo zachova
nie zásad konvencie, zás.ad ludskosti voči ranenýtn a zajatcom 
nesmiernu cenu, Je f.a:któm však, ž,e tíeto zásady zachovávané 
neboly, že n.emocničné lodi boly pot.é.P!iné, že bolo užívHné 
otravných plynov atď.; ale medzmárodné Komité Červených krí
žov v Ženeve protestovalo ostro proti týmto prečin.om a Čer
vené kríže, ktoré na pode Europy sriadíly skoro 11.000 nemoc
nic s mnohými posteľmi, znamenaly Íste humanítného čil'itefa 

hezosporných zásluh. Vtedy stál v čele medzinárodného ženev
ského komitétu Gustav Ador, tretí v trojici vedúcích činitel'ov 
v dejínách Červených krížov, človek takých kvalít, že Švaicíar
sko vo významnom roku skončenia svetovej vojny povolá va ho 
na miesto prezidenta. 

Je po svetovej vojne, a nastáva nová- fáza práce Červených 
krížov. Zenevský medzinárodný komitél stavia sa na čelo do
pravy zajatcov do ich domova a meno 'Červeného lkrÍža je spo
jené s poválečnou reš1aurácíou Europy a s veľkými akcirumi 
stravovacími a protiepidemiCikýini. Ukončením vojny nekončí čin
nosf Červených krížov, jako tomu bolo predtým. Červené kríže 
dohodových mocností združujú sa v Ligu Červených krížov, 
ktorá chce, aby Červené kríže staly sa ústrednými organízácía-
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mi boja za lepšie zdravie vóbec, aby burcovaly zclravotné sve
domíe sveta a organizovaly dorast Červeného kríž.a ako z:íruku 
lepšej budúcnosti. 

Temer všetky národné spoločnosti Červených krížov pri
stupujú k tejto Lige a vytvára sa tak dvojaké ústrerue: V Zeneve 
medzinárodný komitét s tradičnými úkolmi pomocnej služby 
vále;čnej a Liga v ParÍžÍ, vztyčujúca vlajku práce mierove'j. 

Dnes, kecl' na národnom a medzinárodnom poli uplatňuje 
sa i Československý Červený kríž, kecl Československo vstú
pilo v radu suverenných štátov; holo tiež jeho povinnosťou, ahy 
podpísalo tie medzinárodné smluvy, ktoré uznaly už štáty iné. 

Prezident našej republiky dal svojím Jistorn zo dňa 6. fB' 
bmára 1919 podnet k založeniu našei spoločnosti Českosloven
skéhoČerveného kríža a vymenoval sl. Dr. Alicu Masarykovú 
predsedkyňou, ktorá sa s mimoriadnym záujmom a pochopenílll 
ujala svojho poslania. 

Československý Červený kríž vedie teraz v republike 359 
róznych sociálnych zdravotných zariadení a podnikův. Viičšinu 
z tohoto horia stále ústavy Čsl. Červeného kríža, dočasnými sú 
stravovacíe kuchyne a detské prázdninové osady. Okrem vlast
ných ústavov vedie i niekol'ko ústavov, ktoré sám nezaložil 
- ako štátnu ošetrovateľskú školu v Prahe, nocr.aháreň vo Vy
sočanoch, vysťahovaleckú koloniu a iné. Najvlastnejšimi pod
nikmi čsl. Červeného kríža sú vš,ak tie, -ktoré sám založil a ktoré 
smerujú prevážne k ochrane pred nemociami a zabráneniu vzni
ku nemocí. Z tohoto programu vyrástla i škola Milana Rasti
slava štefánika v Turč. Sv. Martine, ktorá vychováva personál 
sociálne-zdravotný. Z tohoto programu vyrastajú tiež detské 
zdravotné stanice na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorých 
je cel kom 68a dispenzáre pre tuberkulóznych, ktorých je 10. 
Do počtu týchto ústavov patrí 87 stanic prvej pomoci, leho 
včasnou dopravou do nemocnice predchádzame komplikácíam 
a skracujeme dobu nemocí. 

Svoju prácu musel ovšem Čsl. Červený kríž prisp6sohif 
k pomerom jednotlivých zemÍ. Na Slovensku, kde prevzal znač
nú časť služby sociálne zdravotnej, je najviac detských zdravot-
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Dr. Alice Masaryková, 
predsedníčka. ~čsl. Červeného Križa. 



Krajinský velitel generáiJozef Šnejdárek, 
predseda odbočky čsl. Cerven~ho krÍža v Košiciach. 
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Deti v škole na Kinižiho ulici v Košiciach obedu;ú. 
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Ílých staníca poradni pre choroby sociállle. Na PodkarpatskeJ 
Rusi bolo treba dešiť to najsúrnejšie, totiž zdravotné stanice, 
sirotčince a detské útulne. V zemiach historických, kde sociál
ne-zdravotné práce sú už značne špeciaIizované, venuje: sa Čsl. 
Červený križ, nakolko sa ústavov týka, najmlí zakladaniu staníc 
prvej pomoci, detských zdravotných osád a zubných ambula
torií. Pri všetkej tejto činností má na pa.mlíti svoje dva hlavné 
úkoly: chrániť zdravie národa v dobe mieru a zmierňovať utrpe
nie počas vojny. 

Prezreme-lí v tohoročnom jubilejnom roku prácu čsl. Červe
néhó kríž.a, musíme uznať, že je úctyhodná. Do roku 1921 veno
val Čsl. Červený kríž najvačšiu pozornosf akciam stravovacím 
a ošacovacím, na ktoré vydal za pomoci cudziny 109 miL Kč. 
Počínajúc rokom 1921 zdorazňoval vždy viac priame akcíe zdra
votnícke, rozllllložoval počet svojich ústavov, vychovával oše
trovatelky, organizoval prvú pomoc, sdružoval mládež k so
ciálnej službe a pracoval rudovýchovne. Za posledných 6 rokov 
vydal priamo na prácu sociálne-zdravotnú, po srážke výíoh ad
ministratívnyéh - viac ako 66 miL Kčs. 

Z činností Čsl. Červeného križa v Košícíach. 

čsL červený kríž v Košiciach zahájil svoju činnost len ~on
com roku 1919, kedy sa utvorilo prvé preds~dnictvo odbočky. 
Ale toto vykoná valo len práce ústredim ČsL Červeného križa 
pridelené a sice rozdelovanie potravin a oblekov, ktoré boly 
získané najviac z Ameriky a obdarované nimi boly zvlášte deti 
nezamestllaných a válečných poškodencov. VeYká pozorno,E 
bola ~enovaná pečlivosti o mládež, válečným sirotám a polosi
rotám, delom opusteným, lebo následky vojny, s ktorou bola 
spojená výživa, boly najviac na deťoch patrné. Bolo otvorených 
niekol'ko kuchyní, klaré fungovaly v roznych prestávkach .až do 
roku 1923. Udelované boly podpory peňažité a týmto sposobom 
rozdané bolo pravidelne 3 až 4000 Kčs me.sačne. 

Čsl. Červený kríž, odbočka v Košiciach, postavila sa svojou 
činnosťou medzi prvé odbočky ČsL Červeného kríža. Od pre-
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vrafuboly vymenované celiwm asi 3 predsednidva. Zvlášť te
m;ší predseda odbočky čsl. Červeného kríža generál Jozef 
Šnejdárek rozvinul túto prácu, dra možnosti na najširšie pole 
pósobnosti a jeho zasiabnutím pozdvihol sa počet členstva, 

ziskaly sa pevné príjmy, prijatý ta.jomník z povolania, ktorý ve
die administrativu odbočky. Z príjmov Čsl. Červeného kr.íža bolo 
ošatené mnoho chudobných, liečené mnoho detí a dospelých, 
pečované i inými ďalšími spósobmi o mládei. 

V Košiciach bola otvorená a upravená detská zdravotná 
stanka po prv)' raz na Hlavnej ulici Č. 78, teraz na Hlavnej ul. 
č. 29, ktorá slúii k ochrane matiek a kojencovo Tehotné a \kojace 
matky dostávajú tuná v tejto zdravotnej stanici vždy zdarma 
lekársku radu, keď majú ťaikosti, keď nemóžu kojil svoje dieťa 
z akéhokoTvek dóvodu. Detská zdravotná poradňa je určená 
pre deti do 6 rokov, za ordioáde sl. dr. Zahradn.íkovej, sl. dr. 
Čapkovej a dr. Holeni vždy v pondelok a v piatok od Z-4 hod. 
odpor. Pre deti od 6~14 rokov za vedenia dra Rube'a ordinuje 
sa va stredu a v sobotu od 2'--4 hod. odpal. Deti sú za asisten
cie zdravotnej sestry vážené, aby sa poznal pokrok, prípadne 
príznaky hroziacich chorób. 

Nemocné de ti, ktoré majú akúkoTvek nemoc mimo nemoc 
nakazlivú, móžu byť prinesené do tejto zdravotnej stanice, aby 
prekážky vývinu diefaťa boly odstránené. Každá matka a každé 
dieťa bez rozdielu náboženského, národnostného, politického 
presvedčenia alebo spoločenského postavenia, sú na tejta zdra
votnej stanici vítané. Všetky lekárske rady a pokyny udelujú sa 
tu bezplatne a nemajetným poskytujú sa aj lieky. 

Detská zdravotná stanka vybavená je aj riadnym horským 
slnkom, ktorým S8 chudobné deti zdarma osvetrujú. 
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statístická činnosť za osiatné tri roky'. 

150C 

130C 

1100 

" 1\ 

, 
-- '" J 

" Ordinačně dni 111 Ordinačné doi 130 Ordinačně dni 141 
Plúcnych chorób 131 Plúcnych chorób 293 Plúcnych chorob 293 
Poruch výživy 174 Poruch výživy 342 Poruch výživy 175 
Rachitis 26 Rachitis 76 Rachitis 101 
Kožné nemoce 109 Kožné nemoce 201 Kožné nemoce 158 
Syfílis 6 Syfilis Syfilis 2 
Očně nemoce 17 Očně nemoce 29 Očně nemoce 15 
Ušně nemoce 22 Ušně nemoce 21 Ušně nemoce 16 
Infekčně 29 Infekčně 29 Infekčně 10 
Rózne nemoce 111 Ráme nemoce 631 Rózne nemoce 482 
Zdravých detí 980 Zdravých detí 1'i21 Zdravých detí 1531 

Priemerne navštívi jedno dieťa zdravotnú stanicu 3-4 krát. 
Odbor pečlivosti o mládež Čsl. Červeného kríža v Košiciach 
stará sa dra svojej možnosti o umiestnetnie detí v liečebných 
ústavoch, v miestach učňovských, vyhIadáva deti ochrany po
trebné, vyšetruje majetkové a sociálne pomery úplných sirát a 
snaží sa tieto detí na svoj náklad umiestnif v sirotincoch a 
v útuTňach. V posledných 3 rokoch bolo umiestnené 21 chlapcov 
do učenia a síce na Moravu i na Slovensko, 28 detí bolo umie
stených v sirotčincoch, v liečebných ústavoch, ako aj v zdra
votných koloniach. 13 osóh dospelých bolo umiestených v ne
mocniciach a v sanatóriach. Náklad na umiestenie ,a liečenie 
týchto detí znáša! ponajviac Červený kríž v Košiciach sám. 

Čsl. Červený kríž v Košiciach získáva svoje finančné pro
striedky k plneniu všetkých humanitných ciefov najprv a hlavne 
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členskými príspevkami, ktoré sú 10 Kčs pre člena prispievajú
eeho ročite, dalej róznymi dobročinnými podnikmi, z ktorých 
výťažok pripadá tiež na ošatenie a podporu detí. Od 26. de
cembra 1926 má Červený kríž vlastnú kino-licenciu, z ktorej 
príjem venuje tiež na podpory, stravov.anie, ošatenie ako aj na 
vydržovanie detskej zdravotnej stanice. 

Jednou z hlavných slož.iek činnosti Čsl. Červeného krUa 
v Košiciach bola stravovacía akcía. Už v minulých rokoch boly 
sriadené v Košiciach str,avovacíe kuchyne Č-erveného kríža, 
ale v roku 1925 sriadil Červený kríž pri zastavení všetkej práce 
v továrňach v Krompachoch niekoYko kuchyní, kde boly stra
vované rodiny nezamestnaných. Tieto kuchyne vyžiadaly si 
vefkého finančného nákladu aku aj mnoho práce. Bolo tam 
stravované 450 deU denue počas ti mes. V roku 1926 a počiat
kom roku 1927 boly sriadené stravovne Červeného križa v naj
chudobnejších obciach župy košickej v Zlatej Ide a Opake. 

Zase jediue zakročením predsedu, generála Joze!a Šnej
dárka a za vydatnej pomoci divízie Čsl. Červeného kríža v Turč. 
Sv. Martine bol a tátoakcía zorganizovaná a tunožnená doprava 
potravín po veTmi neschódnych cestách do uvedených obcí, kde 
sbehnuvšie sa deti vždy mdoslnými tvárami očakávaly tieto 
transporty potravín, tešiac sa, že už nasledujúceho dňa dosbnú 
chutné obedy. 

Roku 1926 vyžiadala si táto stravovacía akcia spoloone 
s jednou kuchyňou v škole na Kinižiho ul. v Košiciach obnos 
Kčs 26.000 okrem výloh dopravných, osobných a vecných. Kon
com roku 1927 a začiatkom roku jubilejného 1928 až do konca 
mes. marca konalo sa stra.vovanie v Košíciach v škole na Kiniži
ho ul., v školách na Martinovičovej ul. a na Hunyadyho ul., vo 
škole Diminikánok a opal v obciach, ktoré toho súrne potrebo
valy: vo Zlatej Ide a Opake. Vydávalo sa mesačne 16.800 
ohedov. 

Daľšou složkou činnosti Červeného krÍža je emígračný od
bor. Ministerstvo sociálnej pečlh'osti poverilo Čsl. Červený Krí;;, 
aby poskytoval rady a pomoci vysfahovalcom, leLo vysťahova
lec, ktarého ženíe túha po zdanlive snadn'ejšom živote a po 
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z1epšení existencie do cudzích štátov 1 je č,astokrát1 zvlášť teraz, 

vítanou korisťou podvodných agentov, ktorí vedia z jeho dover
čivosti a neznalosti predpisov fažiť. S!'ubami takýchto podvod
ných agentov dajú sa zlákať ešte dnes mnoru vysťahova!ci, dá
vajú celkem neznámym osobám cenné dokumenty a ťažko vy·· 
robené peniaze, čakajúc do nekonečna na sfúbené predvolanie 
k ceste do zámorských štátov. Títo vysfahovalci, ktod so. vy
dali na cestu len "kosi prinútením podvodných agentov, úplne 
nepripravení potrebnými znalosfami a prostriedkami, najdú 
miesto sl'ubovaného raja len zem tvrdej slmtočnosti a sklama
nia. Čsl. Červený kríž poskytovanim bezplatných rád a pokynov 
chráni vysťahovalcov pred .agentmi, varuje pred nepremys!eným 
odchodom, rozdá va potrebné brožúrky, z ktorý.oh sa vystahova
lec dozvie pravý stav klimatických a zárobkových pomerov 
v zámorí a podáva bezplatné, na základe úradných zpráv prav
divé ínformáde o odchode vysťa.hovalcov. 

Ďal'šou činnosťou je samaritánsky odbor. 
Samaritánsku službu obstarávajú okrem stálych zdro.votných 

staníc a záchranných sbor ov pre porno," vo verkých mestách -
len zvlášť k tomu vyškolení, dohroyolne prihlásení členovia ha
sičských sborov, pre ktorých Čsl. Červený krÍž usporiaduje bez
platné cvičné samaritánske kurzy a obstaráva potrehnú výzbroj. 
Prvý samaritánsky kurz bol v Košiciach v roku 1927 a po ňom 
nasledovaly kuny ObVOd.'1é v Herl'anoch a v Kostolanoch t. r. 
Dalšie kurzy budú nasledovať postupile v celom košickom 
okrese tak, aby na každej malej dedinke boli vycvičení aspoň 
traja samaritáni, ktorí by mohli pred príchodom lekára pri róz
nych zraneniach a podobne poskytnúť ihneď prvú pomoc a do
pravil zmneného čo najskór do nemocnice. Každá obec obdrží 
k samaritskej výzbroji riadne nosítka, najpotrebnejšie líeky a 
obvazy. Program takýchto samaritánskych kurzov je nasle
dujúci' 

1.) Výklad o samaritskej službe Čsl. Červeného kríža,. 
2.) Anatomia Iudského tela. 
3.) Fyziológia. 
4.) Prvá pomoc pri úrazoch s praktickými cvičeniamÍ. 
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5.) Transportovanie ranených a bezvedomých. 
6.) Zdravotníctvo a ošetrovatefstvo v domácnosti. 
7.) Samaritánska pomoc a pečlivosL 
8.) Sociálne zdravotná služba. 
Tieto kurzy samaritánske sú cel kom bezplatné, ale každý 

samaritán musí sa stať členom Čsl. Červeného kríža. 

Chudohinec. 

červený kríž, odbočka v KošÍclach, spravuj~ už niekofko 
rokov chudobinec, umiestený v Košiciach na Kováč.skej ulici 
číslo 43, na ktorý mesto Košice prispieva za ka;;dého svoj
ho príslušnika, umiestneného v chudobinci prv Kčs 80.-, 
pozdejšie Kčs 120.- a toho roku 150.- Kčs mesačne. 
V chudobinci sa stále nachádza 32 až 35 starcov a 
starien, práce neschopných, mnoho razy aj chorých. Vydani" 
na tento chudobinec činí pravidelne Kčs 5000 až 5500 Kčs me
sočne. Bohužiaľ chybujú tomuto ústavu riadoe a priestorné 
miestnosti. 

Podpory, 

Na podporách vypláca Červený Kríž v Košiciach každého 
roku najmenej Kčs 20.000 a sice v peniazoch alebo v potravi .. 
nách, okrem vianočnej akcie. Podporované sú osoby cel kom 
nemajetné, choré, trpiace podvýživou, hlavne deti. V roku 1927 
bolo tý1llto sposobom podporované asi 600 osob. 

Vianocná akcia, 

Na vianocnu akciu bolo v roku 1927 vydané viac ako 
30.000._ Kčs, ktorý obnos bol z verkej častí získaný odprecla
jam vianočných odznakov. Návrh a nákres týchto odznakov 
zhotovil sám predseda generál J. iŠnejdárek. Odznaky tíeto prc 
svoju vkusnost odkúpily od nás i iné odbočky Červeného 
Kríža. K ošateniu bola zakúpená obuv od fy. Baťa celkom za 
25.000._ Kčs a od niekol'ko ohchodníkov v Košiciach bola kú
pená bielizeň a šatočky, ktoré veci boly darované menším de., 
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fom v detskej zdravotnej stanici. Obuvou bolo podelené žiaCŤvo 
všetkých košických škál dTa soznamov, ktorý riaditela a 
správcovia Červenému Krížu predložili a ktoré boly vopred na 
mestskom sociálnom oddelení prezkúmané, aby niektorý žiak 
nebol aj irule zapísaný. Pri vianočnej akcii hola podelené 960 
detí, v ktcrom počte bolo zahrnutých aj nÍekofko vidieckych 
škol, ktoré obdržaly tíež obuv pre niekol'ko najchudohnejších 
Hakov, 

Zdravotný dom, 

čsl. Červený Kríž v Košiciach hodlá v na:bližšom čase za
počaf so stavbou sociálne-zdravotného domu v Košiciach. 
K tomuto cieru zakúpil starší dom s vefkoli záhradou vo výmere 
2 jutár na Komenského ul. č. 17. V zdravotnom dome bude 
okrem dadne vybavenej zdravotnej stanice ai vzorný sirotinec . 
pre 50 deH s príslušenstvom. 

Plány na tento sociálne-zdravotný dom vel'mi vhodne a 
peč!ive vyhotovil stavitel' štábny kapitán Jozef Hadrava a tieto 
sú už ústredímČsL Červenébo Kríža v Prahe schválené. 

Ak dostaneme rozhodnutie od millislerstiev ohl'adom 
subvencÍÍ, íhneď sa zaptJčne 80 stavbou, 

Tým chce sa čsl. Červený Kríž v Košicíacb postarať defi· 
nitívne o mnoho sirot východného Slovenska, ktoré sú dnes 
v mnoha prípadoch bez prístrešia, nernajúc riadnej výživy ani 
patričnej výcbovy. 

Čsl. Červený Kríž v Košiciach zahájil opiU v roku 1926 
riadou získavaciu akciu člcllskú a síce tým sp6sohom, že dal 
vytlačiť obežníky, ktoré rozosielal všetkým úradom a školám 
svojho obvodu, Táto akcia našla dost vel'ké pochopenie a 
zvýšil sa ňou počet členov v uvedenom roku na 2.025 a v ďal
ších dvoch rokocb o 200, 

Predsednídvo Ma, že časom a výchovou dorastu Čsl. Červ, 
Kríža obl'ahčí Ba získavanie členov. členský príspevok člena 
prispievajúceho činí 10,- Kčsročite. Z členských príspevkov 
dra stanov odvádza sa 50 procent ústrediu Červeného Kríža 
v Prabe. 
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Organizácía dorastu Čsl. Červeného Kríža je člán.kom do
rastovej organizácie svetovej. členovÍa a členky dorastu pečujú 
o svoje zdravie a o zdravie svo;ich bližných, Preto l že základům 
zdravía je čistota, starajú sa predovšetkým o čistotu svojho 
tela, svojho odevu, svojcí triedy a školy, svojho domova aj obce, 
Poučujú sa čítanú>1, besi-edkami, riadnym filmom o tom, ('oh o je 
treba, aby si udržaH svoje zdravie, V svoiich časopis och sa učia j 
ako majú predchádzaf choroMm, sriaďujú školské lekárníčkv a 
pod. Mnohé školy dorastové srí:tdíly si ai zubné poradne. Óe
novia dor.astu navštevujú kurzy o prvej pomoci a podoh. Dorast 
Čsl. Červeného Kríža má vobec konat všetko to, čím by sa stal 
zdravým a silným. Náš domst usiluje sa poznať s mládeiou aj 
z iných krajín a preio československé den dopisujú si už s ka
marátmi po celom svete. 

Touto dorastovou akciou usiluje Ba Čsl. Červený Kríž vy
chovať si ríadnych členov a než dobrých občanov našej re
publiky. 

Čsl. Červený Kríž v Košiciach usiloval sa cez celý minulý 
čas svojej činnosti vykonávať sociálne-zdravotnú pečlivosf níe
len v meste Košicíach, ale po celom šírokom okolí, usiloval sa 
dra svojich síl vykonávať presne svoje sociálne poslanie a Hež 
do budúcnosti má vytýčený cier svo'ej humanítnej práce. Je tiež 
na vere:ností, aby sa tejto práce nielen hrnotne, ale aj rnorálne 
zúčastnila a svojimi členovskými príhláškami rozšírila rady čle
nov a pracovníkov Čsl. Červeného Kríža. 

Kouzlo domova. 

Jako vecne pohyblivé moře, plné bouří, záhad a stálých 
proměn, jednou velebné a úchvatné ve své velikostí a kráse, 
jindy zkázonosné ve svém hněvu, probíhá život lidský ve stá
lých proměnách dle železného zákona Osudu. 
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Dává jas radosti, přináší roztrpčení a těžké rány, dává vy

niknouti a zase strhuje do hlubin. 
Rok zapadá za rokem a věk valí se za věkem. Naroze!Ú, 

život a smrt jsou třemi fazemi onoho velikého setrvačníkužítí 
a trvání rodú a národů. 

Život jedince je poutí po cestách nejrůznějších. Úskalí běd, 
trny nebezpečí, bouře neštěstí a nezdarů střída,jí se s ozářerrlOU 
stezkou žití. Prt1pravou k této pouti je dětství a domov. I v muž
ných létech osvěžují a posilňují vzpomínky a představy na rod
nou střechu, na láslm matky a starost otce, na vštěpovaná pra
vidla a naučení, na zlaté rady, hry, bezstarostný život mládí a 
celé kouzlo domova. 

Co domov dal a čím v mládí pro život vyzbrojil, je hybnou 
silou, která nedovoluje vybočiti z přímé cesty další, byť vedla 
pouští a trním. Duše, jíž byl zdravý základ a ukázána cesta 
k vyšším cílům nehyne, ale snaží se očisťovati a stoupati výš; 
bude uplatňující se složkou v důležitém ústrojí život!Úm, bude 
svítícím majákem svému okolí. 

Domov znamená onen bezpečný přístav, kde čerpá se síla 
ku práci i k boji, kde hojí se bolesti a zapomínají strastí. Ztráta 
domova znamená citelný otřes, znovunabytí domova jest ra
dostným počátkem šťastných chvil. 

Bohužel, kolík nešťastných tohoto domova postrádá. Zá
stupy hladových, polon.ahých, nezaměstnaných anebo jedinců, 
kteří sešli na šikmou plochu, jichž věrným průvodcem je strá
dání, duševní rozervanostl těžké starosti. 

Jsou jejích příslušníky i nevinné děti. Sirotci. Tvorové nej
ubožší, protože bezbranní, pro život nepřiprave!Ú, bez radostí 
trávící své smutné mládí ve špinavých brlozích, jichž údělem 
jsou rány, odkopnutí a prokletí. ·Jdou smutní a beznadějní svým 
životem, nepoznali ani lásky ani péče matky, neslyš·eH je'jího 
vlídného slov.a, nepocítili hřejivého pocitu pohlazení a radosti 
domova. Zakřiknuti, v obavě ze dne zítřejšího, jdou životem. 

Kam? 
Těmto nejubožším, sirotkům, hodlá Čs. Červený Kříž vybu

dovati domov, osvětliti jejich neradostný život, nahraditi matku. 
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20 hochů a 20 dívek má býti zachraňováno před zlohou 
světa a vedeno po správných cestách života. Vychov.ati řádně 
člověka znamená usměrniti jeho živobú cestu tak, aby se stal 
platným členem lidské společnosti. Je to nové narození jedince, 
který pamětliv své dřívější bídy, strádání a opuštěností vzpo
minává po celý život na svůj druhý domov, svúj útulek, který 
dal mu vše, co dáti mohl. A vědomí, že není slabým, opovrže
ným a za.pomenutým tvorem dá mu sílu probíjeti se po celý ži
vot, třeba v perné práci, ale s jasem v líci. Jas tento bude pře
dávati i svému okoll, stane se nositelem dúvěry a utěšitelem 

blížních v jejich bědách i strádání. 
Představuji si v duchu uskutečněný projekt, provedenou 

stavbu v zeleni zahrady, jejíž dlouhá, hlavní fronta je' oblita 
plnou září slunce. Nedaleko rachotí po dlažbě vozy a hučí život 
města v jednotvárné písni. Sem ruch nezaléhá. Je zde skoro 
klid až na zdravý ruch, kterým se projevuje živol. 

Chovanci jdou z města, ze školy. Oživnou vchody a míst
nosti. Mládí se vybíjí v raclosti. ale i vědomí nutnosti udržení 
pořádku a čistoty se projevuje v každém pohybu. čistota oděvu 
a těla, pořádek v rozvrhu denního zaměstnání to jest povinnost, 
která vš",k není břemenem, ale radostným vyplněním dne. Proj
děme se ústavem. 

1. patro je rozděleno symetricky na 2 oddělení: hochú a dí
vek. V krajních křídlech umístěny 10žnÍC<e', vždy pro 5 chovanců 
j'edna, dále místnost pracovny a vedlejší llÚstnosti. Střed bu
dovy zaujímá sál přístupný z obou oddělení. Bude to společné 
sbromaždiště chovancú při slavnostních příležitostech, o dnech 
památných a bude sloužiti i jako přednáškový sál. I. patro je 
přísíupno ze dvora trojramenným schodištěm, kterýmž se sou
časně schází do soutenainu, kdež jsou umístěny jídelna, ku
chyně, lázně, sklady, kotelna ústředního topení a prádelna 
s mandlovnou. Jsou to místnosti hospodářské, kde soustředěny 
budou výkony k péči o blaho tělesné. 

Přízemí má 3 zvláštní odělení, tvořící samostatné celky. 
Střední část je ošetřovnou ochuravělých chovancú, v pravém 
křídle nachází se byt správce, levé křídlo s kancelářemi, čekár-
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nallÚ a lékařskou ordinací bude sloužiti úkolu lékařské pomoci, 
kterou Čs. Červený Kříž nemajetným poskytuje. 

Veškeré místnosti navrženy byly s ohledem na požadavek 
účele dostatečně veliké a světlé, využito plně slunce a vzduchu. 
Volného prostranství kolem stavby využi:e se jako zahrady a 
hříště chovancú. 

Čs. Č·ervený Kříž, vědom svého poslání humanního, rozhodl 
se vybudovati sociální dů..,n, který má býti památníkem trvalé 
ceny. Re.alisování projektu vyžaduje nejen porozumění nejširší 
veřejnosti, ale i hmotnou podporn,neboť vyplněním úkolu vy
budování domu ukládá se spolku veliká povinnost. Čs. Červený 
Kříž nehledě na prospěch svúj, dává budovati útulek a posky
tuje pomoc příslušníkům vrstev chudých. múže tedy očekávati, 
že jeho práce i snaha naleznou náležitého ocenění a podpory. 
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Z účinkovania štát. detského domova 
v . Košiciach. 

(Dra zprávy napíswnej riaditefom ústavu droro V. Pospíšilom pre ministerstvo 

sociálnej pečlivosti.) 

Jedným Z ústavov, ktorý nehlučne koná vefkú prácu 80-

ciálnu a tým národnú, je štátny detský domov v Košiciach. Za 
starej vlády bol tento ústav len ústavom filiálnym a preto ne
dostaločne vyóaveným. Bol iha prechodnou stankou pre det
zdravé, kloré sa v Košiciach dlho nezdržovaly, lebo z maďari
začných dóvodov boly čo najskór expedované na ,dolnú zem'. 
do rodín maďarských, kde sa slovenské deb odnárodňovalv 
Slav delského domova, okrem toho, že tento nebol pre svoj úk~i 
vóbec potrebne vybavený, bol jednoducho hrozný. Postačí len 
poznamenaf, že jeho míestnosti boly zamorené hmyzom, zaria
denia boly slaré a nevhodné, o Iiečebné vybavenie ústavu ne
bolo vóbec postarané. 

V takomto stave prevzalo ústav po prevrate do správy 
zvláštne kuratorium, ktoré ho 7. novembra 1919 odovzdalo mi
nisterstvom sociálnej pečlivosti ustanovenému riadítel'stvu. R. 
1920 previedlo ministerstvo sociálnej pečlivosti personálne zme
ny a tak položilo základ k úplnej reštaurácií ústavu nielen po 
stránke jeho zariadení, ale aj po stránke jeho poslania. Štátny 
detský domov v Košiciach mal sa stat v prvom rade útulkom 
opustených delí nemocných a len potom pre.chodnou stanicou 
detí zdravých. Bolo preto treba odstrá~iť doterajší nemožný 
stav a upraviť ústav tak, aby vyhovel vel'kému sociálnemu 
úkolu. 

O potrebe nápravy presvedčily sa pri návštevách ústavu 
zdravotné výbory snemovne aj senátu, mínistri sociálnej pečli
vosti prof. dr. Gruber, r. 1921, dr. Vavro Šrobár, dr. B. Vrbenský 
r. 1922, predstavitelia lekárskej fakulty pražskej univerzity 
1'. 1924, komisie ministerstva sociálnej pečlivosti atď. 
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Je samozrejmé, že za naŠel správy .došlo k preniÍ<:avým zmé· 
nám. Nemožné vnútorné zariadenia boly odstránené, chodby 
natrené olejovou barvou, kuchyne a kúpelne boly vyložené emai
lovými kachlíkrni, k kúpel'ňách boí umiestnený dostatočný počel 
vaniéiek f zariadené ordinačné -a operačné míestností, z vlast·· 
ných prostriedkov ústavu upravené bolo roentgenolaborato. 
rium s horskýn1 sIncom, vymenené bolo nevyhovujúce vnútorné 
zariade-nie spalní, renovovaná bola aspoň čiastočne prádelňa, 

zahrada okolo ústavu bola upravená tak, aby so mohla upotre
bif pre heliotherapiu, boly zakúpené lekárske nástroje . a prí
stroje, neupotrebitelné a opotrebo'Vané zadadenie sa postupne 
vymeňuje. 

O nákladoch na dailne vybavenie ústavu možno si zrobil 
predstavu už dra toho, že len na stavebné udržovacíe práce bolo 
vydaných na 350.000 Kčs. 

Neboly to teda úkoly a starosti malé pri prvých začiatkoch 
našej správy v tomto ústave. Neišlo tu totiž len o odstránenie 
spomenutých nedostatkov, ale o prevedenie premeny ústavu 
filiálneho na ústav hlavný a samostatný tiež po všetkých dru
hých stránkach. Bolo súčasne treba najsf niekorko sto cel'· 
kom nových pestúňov, lebo stari boli z pochopitefných dóvo
dav na území čÍročisto maďarskom, teda na území ter:a.jŠieho 
Maďarska. Na Slovensku narážala táto potreba na ťažkosti, vy
plývaiúce z neznalosti veci. Maďarská vláda nemala z .maďari
začných dóvodov v6bec záujmu, aby rud na Slovensku si navy· 
kol chápať úkol pestúňov, aby vedel popri svojich deťoch vy
chovat aj dieťacudzie. Bolo treba naviazať styk s poručenskými 
a okresnými úradmi, naučiť všetkých - aj matky kojjencov -
kázni a podadku. 

Nadl'udská práca riadítefstva ústavu, ktorej nikdy nebolo 
málo, sa podarila aj týmto smerom. Dnes niet už nedostatok pe
slúňov ktorejkol'vek národnosti a' poriadok v ústave je vzorný. 
Matkyvel'mi dobre chápu dobrodenie 'te~to ustanovizne a od
borné vedenie je všestranne respektované. 

O blahodárnejčinnosti ústavu k prospechu opusten.ých detí 
zdravých, svedčí niekoťko dát. Pestúňom sa vyplatilo:r. 1921'''':''· 
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259.211 Kčs, r. 1922 - 281.564 Kčs, r. 1923 _ 420.05Ó Kčs, r. 
1924 - 513.287 Kčs, r. 1925 - 631.4,08 Kčs, r. 1926 _ 685.,045 
~čs, r. 1927 - 897.,097 Kčs. Za šatstvo pre deti sa vyplatilo: r. 
1921 - 477.248 Kčs, r. 1922 - 315.,099 Kčs, r. 1923 _ 26,0.,061 
Kčs, r. 1924 - 193.671 Kčs, r. 1925 - 264.268 Kčs, r. 1926-
353.~68 Kčs, r. 1927 - 305.395 Kčs. Za školské potreby sa vy
platilo: r. 1921 - 22.487 Kčs, r. 1922 - 14.097 Kčs, r. 1923 _ 
14.065 Kčs, r. 1924 - 6. 917 Kčs, r. 1925 - 7.351 Kčs, r. 1926--
15.248 Kčs, r. 1927 - 16.D98 Kčs. Za lekársky a koloniálny do
Zor vyplatilo sa lekárom a dozorcom: r. 1921 _ 15.091 Kčs, r. 
1922 - 17.771 Kčs, r. 1923 - 28.524 Kčs, r. 1924 _ 3,0.781 Kčs, 
r. 1925 - 32.530 Kčs, r. 1926 - 36.9,04 Kčs, r. 1927-
47.,061 Kčs. 

V ústa ve samotnom sú shromaždené deti choré. úloha, akú 
v tomto smere má štátny detský domov, je nie menej dóležiLí 
a pri tom vermi ťažká. Veď v rokoch 1923-1927 teda behom 
jedného piifročia prešlo ústavom 2925 detí chorých, z toho 15,09 
chlapcova 1416 dievčat. Z 1409 chlapco" zomrelo ich 192 t. i. 
1:.62 proc. a z 1347 dievčat zomrelo 184 t. i. 13.66 proc. To 
vse!~o le~ z chorób smrtelných. A s akými chorobami prichá
dzaju detl do tohoto ústavu, ukazuje letmý pohI'ad do soznamu 
nemocí, ktoré deH postihly. Sú to na pr.: lues (v naznačenom 
období 125 prípa.~ov, z ktorých nastala smrť v 67 prípadoch), 
bronchopne~mo~l1 583 prípadov (62 úmrtí), menengitíd 54 prí
padov (37 umrh) , enterosepsií 36 prípadov (25 úmrtí), tra
chom atď. 

Lekárske. úkoly boly v tomto smere zvlášf ťažké, leb o pre 
nedostatok mlesta bývalo v neveI'kej miestnosti i 70 detí. (Po
dobný nedostatok miesía je aj pre matky a pre personál). 

Ústav, ako je hore povedené, je len pre deti choré a potre
bujúce lekárskeho ošetrenia. Z týchto býva v ústave stále prie
merne 120 detí, ostatných vyšej 1400 detí zdravých je mnieste
nýc~ v rodinách po koloniach. Vyzdravené deti posielajú sa do 
rodm, ~chorelé z rodin do ústavu. Táto cirkulácia vyžaduje 
sama pnemerne 8,0.,000 Kčs výdavkov cestovných. 
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Vóbec rozvrhnutie nákladov na túto ochranu deH vynalo
žených je v mnohom smere zaujímavé a svedčí o veI'kosti tejto 
inštitúcie, čo dokazujú Heto položky: 

R. 1922 robil cefkový obrat 2,174.270 Kčs, r. 1923 -
2,248.187 Kčs, r. 1924 - 1,669.442 Kčs, r. 1925 - 1,7,02.956 Kčs, 
r. 1926 - 2,082.856 Kčs, r. 1927 - 2,171.61,0 Kčs, r. 1928 --
2,26,0.641 Kčs. Na r. 1929 je preliminované 2,822.746 KČs 

Z kolonií štát. detského domova košického sú najvačšie 

tieto: Sobotište pri Senici 327 detí, Vrbovec 229 detí, Košice 175 
detí, Ždaňa 146 detí, Počuvadlo pri Baňskej Štiavnici 121 detí, 
Bur. Sv. Petr a Bur. Sv. Mikuláš 66 detí. Na ostatných koloníach 
t. j. v Spiš. Novej V si, Prešove, Lakšar, N. V si a mimo kolonie je 
zbytok detí t. j. dňa 8. októbra t. r. 352 detí. Je teda k tomuto 
dni v pečlivostí litá!. delského domova košického 1537 detí. 

Stručný prehfad činnosti ústavu, ktorý má tak šI'achetný 
a vysoko humánny cier: pečovaf o nezavínene neproduktívne 
mladistvé vrstvy národa a vychovávaf tomuto z opustených detí 
produkHvných a sebestačných jednotlivcov, hovorí o záslužuej 
práci, o úspechu diela, ktoré muselo byť od základu budované. 
A pri tom ni" sú "šte dnes také podmienky, aby ústav tento mo
hol činnosf svoju rozšírif a prehlbif. Technické nedostatky 
(malé a nedostatočné miestností, potreba nových budóv) budú 
snáď v nastávajúcom desaťročí odstránené novými investíciamÍ 
tak, aby Slovensko nezastávalo za Pod. Rusou, kde sa práve 
dokončuje výstavba podobného ústavu nákladom 3 mil. Kčs 
v Mllkačeve, ale ,aby mala v tomto nekonečne dóležitom obore 
postarané dostatočným spósobom, ako to národný a sociálny 
záujem vyžaduje. 
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Košice a ich chudobní. 
(Z činnosti sociálneho oddielu mestskej rady.) 

Podpora socíálne slabých patrí k znakom kultúrnej vyspc
losti. Nebude preto bez zaujimavostí prezref, ako účinkovala 
m, tomto poli správa mesta Košíc a čo urobila, aby pomohla 
tým najpotrebnejším z potrebných. Nejde o prácu rahkú, lebo 
niekedy nedolozumeníe a najma finančné ťažkosti stavajú 
úspechu do cesty mnohé prekážky. Krátkv prehfad charitatív·· 
nej činností v Košiciach umožni nám posúdiť - Íste' príaznivo 
-čo sa na tomto poli vykonalo a ako sa po prevrate zvač,i1a 
podpora nemajetných a chudobných. Bolo by dobre, keby týchto 
niekoIko ríadkov bol o povšimnutých, lebo sú obrazom málo 
vidítelnej, za to ale vermi důležitej činností. o ktorej najlepšie 
vedia len tí, ktorí pocítílí jej blahodarné účinky a ktorých ona 
ucbránila od najstrašnejších chvíl. Ale priame jej dosledky tan
gujú aj širokú verejnosf, lebo ju ochráňujú od vefkého počtu 

jednotlivcov, ktorých by bieda a nedostatok zahnaly do spárov 
zločÍnu. 

Mesto Košice, vykonávaj,,-c socíálne úkoly neobmedzovalo 
sa len na platné zákonn.é predpisy a naríadenia, ale zasahovalo 
dobrovolne dra možností a prostríedkov všade, kde bolo po
trebné. 

Splňujúc predpis zákona o pečlivostí o chudobných, pod
porovalo v prvom desafročí republiky ročne príemerne asi 240 
osob. Počet podporovaných sa postupne zmenšil asi o 5 proc., 
za to podpora sa zvýšila asi o 300 proc. Na podporách ríadnych, 
mimoriadnych a vo forme výpomocí vyplatilo mesto za posled
ných 10 rokov cefkom 1,264.0% Kčs, z čoho ríadna podpora ob
náša 942.692 Kčs. 

Ďalej podporuje Spolok Alžbety, založený r. 1838, pečujúcí 
o chudobinec, poskytuje mu drevo, hradí svetlo a platí na opa-
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trované osoby, ktorých je teraz 54. Podobne prispieva na cho
robinec úhradou vecných výdavkov, okrem preclpísanej ročnej 
položky 50.000 Kčs. Týmto dvom ústavom prispelo mesto (pra
videlne od r. 1924) sumou 665.483 Kčs. Počet opatrovaných 
osób je dnes paťnásobný [10-54). opatrovade trovy sa prie
merne zvýšily o 400 proc. (30 Kč - 150 Kč). Suma ročne pouká
zaných obnos ov vzrástla o 1300 proc. 

Na fudovú kuchyňu, udržiavanú ženským dobročinným 

spolkom izraelitským, prispievalo meslo 2000 Kčs ročne, teraz 
4000 Kčs, okrem dreva. Sumou prispelo na tento cief 46.280 
Kčs. Tento spolok udržiava spomenutú fudovú kuchyňu už od 
r. 1880 vždy v zime. Dočasne prijíma do opatery aj tých chu
dobných, ktorí by hladali pomoc v Iudovej kuchyni mestskej a 
tak mestu značne napomáha. 

Košický chudobinec je starého dáta a mesto poukázalo mu 
prvú podporu už r. 1895. Keď boly miestnosti tohoto r. 1921 re
kvirované pre šludentský internát, museli byť chudobní umie
stení v Bárci, v miestnostiach tamojších kaštiefov. Toto opatre
nie nebolo výhodné a preto mesto upr.avilo nákladom 13.000 
Kčs bývalú husársku kasáreň, do ktorej boli chudo bni pre
nesení. Súčasne prevzal ich opatem od 3. augusta r. 1921 Čsl. 
Červený Kríž. Mesto prispieva na tento ústav hradením vec
ných výdakov, rozdeluje medzi opatrovaných na Vianoce to
pánky, papuče, čapky, plátno, časti šiat a pod. a udeluje pod
pory peňažité, ktoré r. 1918 obnášaly 3.095 Kčs, r.1925 už 
60.000 Kčs a tohto roku 70.000 Kčs, cefkom 370.845 Kčs. Pou
kazované podpory sa ustavične zvačšujú a do teraz boly pový

šené 02.100 proc. 
Po zrušení .dievčenskei útulne sv. Antona zostal v Koši

ciach len sirotinec sv. Antona, povodne založený biskupom dr. 
A. Fischerom-Colbrieom. V tomto sapečgje o siroty apolosiroty 
od 3-15 rokov. Početdetí je asi 42-49. z ktorých je tretina 
detí nemanželských. Chovanci navštevujú slovenské rudové a 
stredné školy. Po skončeni školskej povinnostizostávajú clíev
čatá v ústave a učia sa domácím prácam a odchádzajú za povo
laním, vybavené potrebnými vedomostiami a znalosťami.a spori-
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telnou knižkou na 500-600 Kčs. Chlapci, nakorko nešludujú, 
odchádzajú učif sa remeslám. Mesto poskytuje tomuto ústavu 
podDoru, ktorá už r. 1918 ob-nášala 200 Kčs ročne" r. 1928 už 14 ti
síc Kčs ročne. Cerkom udelílo sirotčinci na podporách 63.575 Kčs. 

Z revolučných čias r. 1848-49 žili v Košiciach tra:" dobro
volníci, z ktorých žije už len ~Pavel Raneček. R. \918 udelovalo 
im mesta mesačne podporu po 20 Kčs, Pavel Ralleček, býv. in
špektar m. chorabinca dostáva teraz 200 Kčs. Sumou podporilo 
mesto týchto troch veteránov 12.840 Kčs. 

Svoju pomoc neodopiera chudobným ani v chviTách naj
smútnejších, pri odchode ieh za sveta. Na pohraby chudobných 
vyplatilo mesto za posledn~ých 10 rokov v podporách 319.200 
Kčs (r. 1918 _ 3000 Kčs, r. 1925 40.000 Kčs). Od r. 1926 zapra
vuje za nich aj poplatky za hroby, ktoré za posledné tri roky ob
nášaly 98.820 Kčs a poskytlo v tomto období bezplatne 102 

rakví. 
D6ležitou inštitúcÍou je vrchnostenská sprostredkovatefňa 

práce, na ktorú vyplatilo mesto za posledných 10 rokov 932.486 
Kčs. Príspevok obnášal r. 1918 - 24.887 Kčs, tohto roku 103.302 
Kčs. Účel tohto ústavu doplňuje vhodne L zv. ;,L'udový hotef" 
t. j. nocl'aháreň najma pre tých1 ktorí hJadajú zamestnanie .a ne
majú žiadneho útulku. Za nocfah sa platí 3 Kčs. Noclahireň má 
kúpelňu a je pod priamym dozorom sociálneho oddielu. Od r. 
1922 vydalomesto na túto nocTaháreň 214.268 Kčs, na obe in
štitúcÍe (sprostredkovatefňa práce) sumou 1,037.754 Kčs. Okrem 
toho poskytlo nezamestnaným r. 1924 ar. 1928 podporu 77.000 

Kčs. 
eieTom stravovania chudobných a nezamestnaných otvorilo 

mesto 18. februára r. 1923 mestskú fudovú kuchyňu, ktorá týmto 
na pOlLkázky sociálneho oddielu vydáva stravu. V kuchyni sú 
zamestnaní jeden úradník a tri kuchárky. Póvodne bol obed 
poskytovaný za 4 Kčs, neskoršie sa v tejto kuchyni stravuje 
vefký počet chudobných bezplatne a aj postrkovanýmposky
tuje táto kuchyňa stravu. Dra jednotlivých prípadov vyberal sa 
za obedpoplatok 2 Kčs, "2 Kčs 50 hal., 3 Kčs a r. 1924 vyslovila 
mestská r,ada zásadu, že len skutočne chudobní, práce neschop-
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ní, starci a chorí do Košíc pr.íslušní, majú nárok na bezplatný 
obed. Obed je dobrej jakosti a v dostatočnom množstve. Roku 
1925 prenajala kuchyňa pozemky, aby získala facné zemiaky. 
Od r. ,923 bola položka na mestskú fudovú kuchyňu uvádzaná 
v rozpočte. R. 1923,obnáša1a 200.000 Kčs, tohto roku 300.000 
Kčs. Za šes', rokov účinkovania kuchyne vyplatilo mesto na túto 
1,4S0.000 Kčs. lVlesačne sa udelilo priemerne 3664 obedov roku 
1923 a 6.295 obedov (do 30. sepL) r. 1928, pre postrkovaných 
priemerne 500. Cefkom bolo vvdaných 401220 obedov, čo do
kazuje účelnosť a blahodárnosť tohoto humánneho podniku. 

N akoTko bolo možné j usílovalo sa mcsto pomád nemajet
ným a; v bytovej krízi a vydalo na tento der viac ako SOO.OOO 
Kčs , najmi? na úpravu barakov prí Bárci. 

Na ODustené deti venovalo mesto na základe zákonnej po
vinnosti ~d r. 1925 cefkom 90.000 Kčs, na Vlčkov fond od roku 
1923-1925, kedy sa podpora zastavila, 11.250 Kčs, kal. konviktu 
palivového dreva v cene 17.500 Kčs, 

Ústav pre vzdelanie chluchonemých podporovalo mesto 
finanč.ne a poskytovanim dreva. Od otvorenia ústavu v máji r. 
1923 robí tento príspevok 39.200 Kčs. Ústav zamýšla zriadif po
radňu a domov pre opustených hluchonemých. Mesto uznáva 
,Yachctné cieYe ústavu a jeho košických chovancov podporuje aj 

peňaiite. 
Na chudobné deti mesto v6bec nezabúda. Od r. 1925 po

skytuje príspevky na zakúpenie školských učebníc, z počiatku 
obnosom 5000 Kčs, teraz 10.000 Kčs. ,Okresná pečlivosť o mlá
dež", ktod pod vedením prezidenta sedrie dr. Hostana a jed
natefa, prednostu okres. súdu dr. Sobotku, vyvinula blahodárnú 
činnosf, našla tiež porozumenie tl správy mesta, ktoré jej k po
ciatkom činnosti r. 1927 udelilo 25.000 Kčs. R. 1928 bola táto 
inštitúcia podporená výlučne len mestom, obnosom 15.000 Kčs. 
Okresná pečlivost sa stará o umiestenie a dozor mladistvých, 
poskytuje peňažité podpory a šatstvo a dbá o to, aby mládež, 
najmii chudobná a opustená, mravne neupadla. 

Vefkou akcí ou mesta bolo zavedenie letovania detí, s úspe
chom 'prevádzané za spolučinnosti miestnych humánnych spol-
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kov. Deti letovaly v Košic. Hámroch a Košic. Be!ej, v Bardijov
ských kúpefoch a Thurzovských kúperoch. Zpočiatku letovalo 
173 detí, druhého roku 409 detí, tohto roku 186 deti. Od r. 1923 
vydalo mesto na túto akciu 480.000 Kčs. 

Na Šrobárov detský ústav v Smokovci, kde je zaistené mie
sto pre 5 košických tuberkuI. detí, prispelo mesto od r. 1926 
celkom 65.000 Kčs 

Vefmi vydatne účastňuje sa mesto ošacovacej vianočnej 
akcie. Od r. 1925 ošatilo 1454 chudobných detí, na ktorý cier 
obetovalo 180.000 Kčs. 

Z dalších podpor, ktoré mesto udeluje humánnym spolkom 
a korporáciam, treba menovať Čsl. červený Kríž j ktorému po
skytlo od r. 1926 - 22.091 Kčs, družine válečných poškodencov 
od r. 1925 dreva v cene 8000 Kčs, od r. 1923 na pohorelcov, po
škodených a soc. ustanovizne 111.000 Kčs, soc. podpornému 
spolku Židov na Slovensku, ktorý jeexpozltúrou amerického 
Joint Comitétu a poskytuje nemajetným židom bezplatné po
žičky, udelilo mesto od r. 1923 -- 21.500 Kčs, Masarykovej Lige 
proti tuberkulóze od r. 1923 (200 Kčs) 11.200 Kčs (f. 1928 -
2500 Kčs) atd. 

úctyhodnou je aj p020rnosť mesta k chudobným chorým, 
klorým vystavuje poukázky na bezplatné liečenie a bezplatné 
Iieky. Od r. í923 do 30. sept. 1928 dostalo poukázky na bezplat
né Iiečenie cefkom 680 os6b a liekov bol o bezplatne vydaných 
za 105.000 Kčs. Popri tom uhradilo od r. 1926 za chudobných 
chorých košických príslušníkov, splňujúc zákonnú povinnosf, 
30.000 Kčs. Teda na sociálne-zdravotné ooatrenia v záujme 
chudobných vydalo mesto 135.000 Kčs. . 

Pri tom podporuje chudobných aj drevom_ Od r. 1926 roz
delu;.e sa ročne 800 m' pre 400 os6b. Doteraz rozdelilo sa pre 
1200 osob 2400 m' dreva. 

Vefmi doležitým zariadenirn je kat aster chudobných a za
vedenie 1. zv. 'evídenčných knížok<. Týmto opatrením má byf 
celá humanitná akcia sjednotená. 'Evidenčně knižky« sa vermi 
osvedčily a položily vlastne základ spomenutémukatastru. Na 
návrh člena sociálnej komisie, dra Pospíšila, riaditefa štát. det-
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skěho domova, previedol tento d61ežitý úkol mestský sociálny 
referent, radca V árga. O každQm podporu žiadajúcom napíše sa 
podrobný 'osobný list", ktorý je zrkadlom celého jeho polože
nia. Súčasne sa na ňom zaznačujú všetky poskytnuté podpory. 
Doplňkom katastru je ',eevidencia všetkých miestnych humánnych 
spolkov, klorých je teraz v Košiciach 77. Uvedená štatistika 
vedie v evidenci; 482 polovič, sirot, 122 sirOt, 377 válečnych si
rót, 931 vdóv, 141 invalidov, '161 válečných vdov, 15 hluchých, 
2 nemých. 11 hluchonemých, 12 slepých, 3 chromých, 4 slabo
myselných, 8 telesne v.,.dných, 173 alkoholikov, 110 osob, ktoré 
dostávajú chlieb atd. 

Pre túto kanceláriu sociálnej pečlivosti určil mestský roz
počet od r. 1923 ai dosiaf cefkom 194.150 Kčs. 

Mesto poskytlo tiež drevo roznyrn organízácíam, tak od r. 
1925 okres. rade kresťanských socialistov v cene lf.30D Kčs, 
odborov'2j rade za 6300 Kčs, krajskej odbor. skup. a svazu druž. 
za 2800 Kčs, všeob. sdruž. soc. rob. za 2100 Kčs. RT J za 2100 
Kčs, Orlu za 1400 Kčs atd. Od r. 1923 sumou za 50.430 Kčs. 

Z budúcich úkolov mesta je sria.denie, prepotrehných jaslí, 
v ktorých by mohly byf umíestené pod dobrým dozorom deti 
matiek, ktoré musía ísf za prácou. Na tento cief boly už do roz
počtu vzaté poloiky a sice r. 1925 drevo v cene 1260 Kčs a r. 
1927 a 1928 po 50.000 Kčs, ale obnosov týchto sa nepoužilo. Po
trebná je tíe.ž polepšovňa predievčatá. 

Vyvrcholením úclyhodnej sociálnej činnosti mesta Košíc 
v jubilejnom roku republiky bude položenie základného kameňa 
k vefkému sociálnemu domu, v ktorom budú sltstredené a riadne 
umiestené a vybavené všetky humanítné ínštitúcie. Ústa.v tento 
má byf vybudovaný nákladom 2' mil. Kčs. Pri súťaži boio 10Z
rodnuté príjaf plán architekta Breptu. Ústav bude modeme za
riadený a bude ozdobou nielen Košic, ale celého Slovenska. 

PreMad sociálnej činnosti mesta Košíc ukazuje, a'ko može 
sa.mospráv.a plnH vznešené úkoly. Humánna čínnosť, ktorú me-
sto prevádza, je iste jednou z najkonštruktívnejších, slúží mestu 
ku cti a národu k osohu. Základy pre budúce desafročíe samo
statnosti sú v tomto smere v Košiciach dobre založené. 
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Inž. Eduard SvozU, Košice: 

Zemedelské výrobné pomery na východnom 
Slovensku v desafročí 1918 -1928. 

Úvod. 

státnym prevratom dostalo východné Slovensko celkom 
mu struktúru hospodársku i sociálnu. Keďže pred prevratom 
inklinovalo toto územie k Míškovcu a Budapeští, malo sa po 
prevrate hospodársky osamostatniť a hospodársky pripútaf 
k západným zemiam republiky, ačkol'vek široké pásmo Tatier 
tvorí prirodzenú prekážku, ktorá je ešte zvyšovaná vefkou 
vzdíalenosťou výl'Obných oblasti východu od konzumných častí 
západu. Keď pred prevratom sústreďoval sa hospodársky žívot 
v krlLhoch statkárskych, vyniesol prevrat na povrch vrstvu ma
lého a stredného rorníka, ktorý dosial' bol cel'kom vylúčený 
z hospodárskeho ruchu a života. NaJkol'ko obyvatel'stvo východ
ného Slovenska zaoberá sa zo 72 % výrobou zemedelskou, sú
stredíIa sa pomoc štátu ,a verejnosti hIavne na zabezpečenic 
a zvel'adenie zemedelskej výroby a povznesenie slovenského 
rofníka. 

Chov hoviídzieho statku. 

Hlavným pr.ameňom výživy zemedelského obyvatefstva na 
východnom Slovensku je chov dobytka, na prvom mieste chov 
hoviidzieho statku.. Keďže 40 % zemedelskej pody zaujímajú 
pastviny a lúky, keďže pestovaníe pšeníce a obehodných plodin 
je znemožňované nepriaznívými podnymi pomerami (záplavy a 
spodná voda) a nevýhodnou polohou. tržnou, keďže hospodár
skych usadlostí vyššie 50 k. j. sú len 2 %, je táto oblasť predur
čená na chov hospodárskych zvierat. Vo Spiši, Šaríší, hornom 
Zemplíne a skoro celom okrese košickom chová sa doby tok 
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pinzgavský, v strednom a južnom ZemplLne .a v okrese moldav
skom dobyto k siementálsky a bernský, v okrese Kr. Chlumec, 
Vel'. Kapušany a Moldava z číastky tíež doby tok stepný; jedno
tlivé velkostatky ma'ú doby tok dánsky alebo výehodofryžský, 
čo je ale sporadické a bez všeobecného významu. 

Dosta!očná rozloha pastvin umožňuje i najchudobnejšim 
rornÍkom držaf aspoň jednu kravu, ktorá sa cez leto na pastvine 
vyživÍ, zim.u potom pretlčie vačšinou pri sIame a ikrmfiie~ repe. 
Kdežto v zemíach historických začÍna zemedelský robotník 
chovom kozy, na Slovensku začina hneď s kravou. Rozšíreniu 
chovu k6z medzí vonkovskými chovatel'mi zabraňuje (na roz
diel od chovateTov rnestských] okolnosf, že kozy robia škody 
v lesoch a na lesných pastvinách a že proti ich chovu je zako
renená akási antipatia. Poneváč malých chovatefov je vefký 
počet (hospodárstiev s 2:-30 k. j. podyje na východe 82 %) 
tvorí skupina chovateTov od 2:-8 kusov hoviidzieho statku zá
kladňu celého chovu. 

Drobní chovatelia dodávajú na trh vačšínou dojné kravy pre 
výdojné hospodárstva na Slovensku a v zemiach historických, 
potom polovykrmené voly pre liehovarnícke a cukrovarnldke 
hospodárstva a konečne brakový jatočný doby tok; v ostatný 
čas dóchovávajú tiež doby tok plemenný. 

Priemerná jakosť dobytka od drobných chovatefov nie je 
uspokojúca. Včasné použitie k chovu, nedostatočný výber ple~ 
me-níkov a plemeníc ,a hlavne nedostatočné knnenie posobía, 
že doby tok je ešte z vefkej čiastky drobný, špatne vyvinutý, 
v.adnej formy a malej ranllostí. Vel'kého pokroku docielili cho
vatelia plemenných býčkov pinzgavských v oblasti Košíc a Pre
šova, ako i chovateli", ktorí používajú kráv k ťahu. V prvom 
prípade prinieslo lepšie zpeňaženie chovného materialu použí
vanie jadrných krmív, lepšie ošetrovanie a lepší výber plemení
kov; v druhom prípade vytlačuje a nahradzuje fažná krava koňa 
resp. vola a zaujíma jeho miesto jak v lepšom .krmení tak i oše
trovaní. 

Druhá skupina chovatefov sú chovatelia strední s poč tom 
8-15 kusov hovadzieho statku; týchto možno zaradiť do veli-
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kostnej skupiny 30.-100 k. j. zemedelskej pódy, ktoré hospo
dárstva zaujímajú na východe 9 % zemedelských podnikov. Chov 
hoviidzieho dobytka u stredných hospodárov nie je na východe 
o nič lepší než u chovatel'ov drobných, ačkoTvek podmienky pre 
chov sú pra'nejšíe. Stredný hospodár chová na východe zby
točne mnoho koni, do tohoto chovu investuje často všetky svoje 
fínančné prostríedky na úkor iných odvetví a v prvom rade na 
úkor hoviidzieho dobytloa. Chov koní je ušl'achtilým športom, 
ale v našich československých pomeroch sa nevyplácal takže 
do budúcnosti sotva sa bude m6cť udržať v takom rozsahu a,ko 
dnes. Podobne ako v Maďarsku, Báčke a Banáte majú i u nás 
niektoré hospodárstva v okresoch Ver. Kapušany, Kr. Chlumec, 
Michalovce, Moldava na 5D k. j. zemedelskej pody 6·-8 veYmi 
pekných koní, ale pri tom iba 2--3 biedne kravv. 

Vel'kostatky boly pred prevratom na vých~de vel'mi dole
žitá chovatel'ská skupina. Budapešf, Miškovec, Košice, príemy
selné Krompachy a Gelníca.poskytovaly odbyt surového mliekaa 
mliečnych výrobkov a podmiňovaly výdojné hospodárstva. Vy
soký kontingent hospodárskych Iiehovarov a možnosf vorného 
odbytu doma i za hranicami (Budapešť, Viedeň, Mnichov, St. 
Marx) umožňovaly rentabilitu výkrmu volov v rozsiahlom me
ritku. Konečne politické soskupenie Uhorska favorizovalo ver
kostatky i po stránke odchovu dobytka plemenného, takž,e vefr 
kostatky boly jediným dodavatel'om plemenných býčkov pre 
všetky chovatel'ské skupiny. Zmena politických hraníc, viaza
nosfštátneho hospodárstva. v prvých rokoch po prevrate, po
zemková reforma, zmena v soskupení politickom a socíálnom 
atď. zatlačily túto skupinu v rozsahu i význame (dnes je na vý
chode hospodárstiev vyššej 100 k. j. zemedelskej pody len 
1'12%. 

Výberu jalovic venu;e rorník na východe vefkú pozornosf, 
lebo odchováva v nej budúcu matku 6~ telia!. Bohužíar vý
beru plemenných býkov nevenuje sa dosial' náležitá pozornosf.· 
J,,,, te,cla pochopiterné, že hlavný záujem pri zveYadení chovu 
sústredil sa po prevrate na zlepš"nie kvality plemenných býč
kOlv, ich ošehovanÍe a organizácíu nákupu .a odpredaju. 
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Poneváč po prevrate bol nedostatok dobrých plemenných 
býk ov rasy pinzgavskej, usporiadalo ministerstvo zemedelstva 
v roku 1922 nákup týchto býkov z cudzozemska, ustájnilo ieh 
pri dobytkárskom družstve na Čiernom Váhu a poskytlo tak 
našim cho'vatel'om prvú príležitosf nákupu materiálu dobrého 

Plemenný pinzgavský býk kontrolovúného stáda v Siplaku. 

a ve\'mi lacného, lebo štátna podpora snižovala cenu, dovol'ujúc 
nákup výborných býkov i obciam najchudobnejším. To bol po
čiatok nákupných trhov na Slovensku. Taký istý trh v roku 
1924 usporiaclal poprvé v Košiciach hosp. inšpektor inž. Pilka, 
ovš,em s materiálom vačšínou domácim. 

Na jaseň vykúpilo ministerstvo zemedelstva spolu so Ze
medelskou radou 40 plemenných pinzgavských býkov východo
sloven. povodu, ustájnilo ieh na hospodárstvach rol'. školy 
v Košiciach a v Sabinove a na jar 1925 rozpredalo obcíam; ko-
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rektív0n:- v tomto smere zastane i na ďalej peňažitá výpomoc 
z prostnedkov vereiných Ty' mto v' ď d I k . cl" " yvoJom ospe o sa uspo-
r;a amu nakupných trhov na plemenných by' kov kto' I" 
z'ednod v" 'k . ' re ve ml 

I • USUJll na up 1 suhvencov.anie nákupu, dávajú pt"'ehľad 

o k~ahte dochovaných býkov, umožňujú kontrolu m " -"I 
klory sa pod . . al:e.l.la u, 

porUje z prostríedkov verejny' ch a vdmi . d d 
~uJ'ú ad .. t v, b ' ,qe no u-
.... mlnlS r.acne vy avovanie žiadoslí o 'k- ' d B ' I na upne po pory 
r e:o~Q;~ (ll 1926 a,1927 sa organizácia trhu zdokonalila, takž~ 
o li -' mozno nakupné trhy v Košiciach a v P v • , t " h . resove nazvať 

v
1
ys

d
.avnY'.l11 tr aml plemenných býkav pinzgavsky' ch V d' 

s e lm teJta o g .". d . . od b - ~ k hr arnzaCIe Je pre aj býkov na našich trhoch vel'mi 
o ry a o ru kupcov stále Va;:;;;:,' T . ~" • 
k Nakol'ko rozhoduje pri výbere plemeníkov a plemeníc 

o rem tva~u ~ barvy tiež povod, resp. výkonnos E a v' nosnosf 

7~t~Y' ~nadlla 7 emedelská rada maštalnú kontrolu ho~i:idzieho 
s: lL. ancom roku 1927 kontrolovalo sa ceikom 317 k ' 
~, 18 :bci~ch a u 183 chovatel'ov; v roku 1928 bola k0n' 1 rav 
Slrcna c dalších 120 kráv v 7 obciach a u 68 h l r tro.a roz· c .. Qva e ov. 

Poisfova"ie dobytka. 

CieTom ochrany a zabezpečenia výroby sú 
poisťnjúce dohody chovatel'ov rožného sťatku a to 
zásadách: 

zakladané 
na týchto 

a.l všetci chovatelia v obcí si vzájOIlli1.C vypomáhal" 
meme k počtu dobytka b)' " - u po
takú čiastku .. k ',-:-- . su povmm odobraf za pemaze 
čen" ,;,asa,. t~ra 1m bola predstavenstvom dohody ur
keď~' --:: c.l, su pOV~' zaplatíf v hotovostí čiastku im určenú 

maso Je nepozlvatel'né. ' 

A Za týchto podmienok založené bolo hehom roku 1927 
roznych okresoch cel'kom 20 poisťujúcích dohod 'h' vV 

tom 1268 členova 4818 kusov poistného statku.' s u rnym poc-

Dnešný stav. 

V dósledku zvefaďovacej. činností d . hl predvál v 'h . ". OSla ° sa na východe 
.ecne o stavu hoviidzíeho dobytka v dob tk . I • Y II plllzg'av-
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skom i kvalitativného pokroku. Východoslovenské výstavné 
trhy na plemenných býč,kov r_a.ssy pinzgavskej sú dnes znám~ 
nielen svojím rozsa.hom, ale i veTmi dobrou kvalítatou materiálu, 
V tomto smere zostane východ 'este dlho zásobárňou Spiša, 
Liptova i horských okresov Podkarpatskej Rusi. tažné i hladné 
voly pinzgavské ako i brakovné kravy sa z východu vyvážajú v 
značnom množstve do repárskych oblastí Moravy a Čiech, kde 
nachádzajú obrubu pre svoj dohrý zdravotný stav, schopnost 
žíru i pomeme dobrlí dojivosť, ktoré vlastností vyniknú pri 

riadnom krmení a do brom ošetrovaní. 
V chove dobytka siementálskeho docielené bolo tiež pred

válečného stavu, pokiaT počtu sa týka. V jakosti tohoto do
bytka javia sa ešte dnes vdké nedostatky, ktoré možno si vy
svetlíť malým odbytom plemenného materiálu, ako i hospodár
skymi podmienkami Zemplílla (zamorené mokré pozemky, cho
roby statku .etc,). NiekoTko okres ov s dobytkom siementálskym 
na východe poskytuje nedostatočné odbytíšte plemeniva, okolné 
kraje chovajú doby tok pinzgavský a západ je sehestačný, állO 
kvalitou lepší. V tomto smere pracuje sa na ,dovoze plemenných 
býkov siementálskych z okresov západoslovenských, Počíatok 
urobili v roku 1927 chovatelia okresu moldavského a na jari 
1928 Hei z okresu vefkokapušanského. Brakovný jatočný do
by tok a polotučné voly siementálske produkuje východ pre svoju 

potrebu a vyváia do zemí historických, 

Chov koní. 

Za cbovom hovadzieho dobytka nasleduje na východe chov 
koní a to ja!k svojím rozsahom, tak i významom. V oblastlach 
rovinných (Abauí, juiný a shedný Zemplin) chová sa arabský a 
anglický polokrvník a nonius, v oblastiach horských (Spíš a hor
ný Zemplín) hucul, arab a lípicán. Dostatočný rozsah pastvín, 
hospodárske položenie východu a spůsob hospodárema tvoria 

prirodzené podmienky pre dobrý chov koni, 
Významný je chov koňa huculského, ktorý sa hlavne chová 

v okrese bardíovskom a medzilahorskom. Pre svoju skromnosť, 
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otužilost a vytrvalost je vefmi obfúbený v horských krajoch, 
a je preto tíež vefmi hfadaný vojenskou správou pre nosenie 
gufometov, horských diel a róznych hremien v polohách i naj
horších, Kvality je tento kóň vefrni dohre;, odhyt i ceny sú 
dohré, výrohný náklad malý, poneváč sa odchováva vačšinou 
na horských pastvinách, Dobrej kvality a pekného exterÍeru 
je. tíež lipicán a "rah, ktorého poui.íva v hospodárstve rorník 
a vojenská správa ako fahkého koňa jazdeckého, Chovom týchto 
typov zaoherajú sa výlučne ·maloroTnící. 

Anglický a arabský polokrvník, ako i nonius je typ koňa 
sedlíackeho, Je vytrvalý, otužilý, Vojenská správa ho používa 
ako koňa delostreleckého a ťažšieho jazdeckého, Poneváč od
chov tohoto koňa je viacej stajňový, trpí chov často nedosta
točným krmením, horšLm ošetrov1aním1 vefmí skoro býva upotre
bovaný k fahu, čo nezostáva bez vlivu na priernemú kvalitu 
materiálu, Chov týchto koní je porneme nákladný, ceny po
vačšine nedosahujú výrobných nákladov, takž.e chov rozsahom 
sa podsta.tne zmenšil, ačkoTvek nepozbyl svojho hospodárskeho 
významu a dóležÍtostí; motorizácía hospodárstíev a dopravy 
redukuje chov koní,ale nenahradí. 

poneváč chov koní závisí v prvei rade na odchove 
dobrých žrebcov, sriadíla štátn.a správa žrebčince na odchov 
žriebat a žrebčince na pripúš"lanÍe žre:bcov; okrem toho vyku
puje Zemedelská rada mladé tc·ebečky od chovateTov, doplňujúc 
stav nákupom z cudzozemska, Žrehčince sriadujú po vonkove 
pripúšťacie stanice, kde umiesťujú na pripúšťacie ohdohie svo
jich žrebcov, aleho dávajú žrebcov spofahlivým chovatefom do 
súkromného držania, Na východnom Slovensku je štátny žreo
činec v Prešove a 25 pripúšťacích stanic, 

Zvefaďovanie chovu. 

Zvefaďovacía činnosť v ohore chovu koni sústredila sa 
v prvých rokoch poprevratových k doplneniu stavu žrehcov, 
Okrem toho usporiadané holy každým rokom zápisy kohýl do 
pleme1lllých kníh a prehlíadky chovného materiálu, spojené s 
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odmeňovaním najlepších exemplárov, Od roku 1925 sú usporia
dované pri niektorých prehliadkach menšie sedliacke závody 

koni, 
Aby chov.ateíia. koni mohli brať účasť na dostihoch, 

usporiadala Zemedelská Rada, Župná hospodárska a lesnícka 

1. d(stančná jazda Tornala-Košice 18, a 29, mája 1927, 
(L'udevil Glilck. Geča,) 

jednota v Košiciach spolu so Spolkom chovatefov koni v_ Tornale 
a J azdeckým klubom v Košiciach L diaYkovú jazdu a 
dostihy v Košiciach vo dňoch 28, a 29, mája 1927, V podmien
kach tejto jazdy bolo absolvovať v fahkom dvojzáprahovom 
voze dráhu Tornala-Košice (100 km) aspoň za 12 hodin a 
na druhý deň v kluse dráhu 15 km na závodišti v Barci u Košíc, 
Najlepší dosiahnutý čas bol 11 hod, 33 mínút, najporší 11 hod, 
35 minút, Druhého dňa obsolvov.aly dvojzápr.ahy klusom dráhu 
15 km, pri čom najlepší čas bol 37 minút 53 vterin, 

Dňa 5, júla 1928 usporiadalí spomenutí činitelía druhú 
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dÍshmčnú jazdu Košice-Tatranská Lo:mnica celkom 140. km. 
Tejto jazdy sa účastnilo 12 jazdcov a 8 dvojzáprahov. Výsledky 
jazdy sú príamo rekordné, lebo najlepší čas u jazdcov je 8.36 
hod., u dvojzáprahov 11.03 hod. 

DiaIková jazda a dostihy boly prvýiTI poh.usom spojif pria
teTov jazdy na kopi bez rozdielu spoločenských vrsti.zv. Podniku 

'" sa zúčastnilo vojsko, statkári! m,nloroTrici, jazdecký odbor So-
kola v Košiciach a to s veImi dobr'Srm úspechom. 

Dra výsledkov možno uzavrÍzť, že chov ;Koní na Slovensku 
sa móže čo clo kvality Í VýkOTI:iosti merať s prvolriednymi chov
mi v Europe. 

Chov oš~p:an.ých~ 

S výnimkou horských okresov má východné Slovensko 
vel'mi dobrÉ' priroclzené pod.mienky pre chov ošípan~rch. Je to 
lDierne f teplé podnebie, vel'k~r osev a po:merl1C vysoké výnosy 
potrebnych krmiv, najma kukuríc0, jačmcň.a a zemiakov a 
m.D.ožstvo pastvÍn, v ostatných rokoch z12pšovaných osevom 
vhodných rastlín. 

V okresoch Kr.-Chlumec, Vel'. Ktlpnšany, l\1cldava, z čiastky 
Michalovce f Se,čovce a KošÍce pestuje sa biela mangalíca. 
Táto má mimoríadne vysokú schopnos-l k tvorb~ tuku až na 
74%, maso starších kusov je vel'mi dobré pre vfrrobu zimných 
salámov. I\1.angalica vel'mi dohre využitkuje pastvu, takže hodí 
83; i do pomerov s exter-sÍvnym hospodárením, je ale pozdná a. 
málo plodná. Poneváč na Slovensku sa veYmi ffillOho pouŽ-Íva 
hravčovej masti, poneváč slanina je skoro denný pokr~ robot-
1Úckeho i maloro!1Úckeho obyvateIstva, má i chov mangalíce 
dosiaT svoje hospodárske opodstatne.nie. Kvalita mangalice na 
východe nedosahuj'e vysokého stupňa a jej chov pomaly ustupuje 
ušrachtilým plemenám západným. 

Chov západných ušl'achtilých prasiat zaviedla maďarská 
vláda pred 20 rokmi najprv v ŠarÍši ako tak zvané prasa šarvar
ské, neskoršie potom prasa yorkshierské. PdlOm vojny prkhá-
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dzalo do módy ušl'achtilé prasa nemeciké, ktoré zavicdli prvý 
r.az tiež ,Šaríšania tPóchy Naršany, Salamon Pla,več a iní) a ší
dli po okolných ma!ochovatefoch. Tým vytvorilo sa prasa ma
sité, vel'lni dobré súce k v)ITobe tovaru udenárskeho a šuníek. 

Plemenný kanec spolku pre chov ošípaných s plemennou 
knihou (Opatská, Siplak a Polanka.) 

Po prevrate sústreďovala sa pozornosť vereiných orgánov 
na zvýšenie stavu ošípaných a zlepšen,e kvality li malých cho
vatel'ov. Na rozdelení plemien sa nič nemenilo, ale pon€"~ 
chalo sa prirodzenému vývoju. K osvieženíu krvi sa doviezli a 
chovateYom prideYovali kanci .a sviňky plemena yorkshi'crské
ho (štepánov na Morave je tu všeohecne známy a má dobré me
no), v ostatnom roku plemena nemeckého (Horváth Nové Mesto 
nad Váhom, Pálfy Pudmerice) a kríženci prasata yorkshierské
ho s kancom branišovickým (nemeclký ušTachtilý na domácom 
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podklade). Okrem toho boly robené prehliadky, odmeňovali sa 
dobrí cho'Vatelia, materÍál sa očkoval proti nemocíam a po
dobne. 

Poneváč je potrebné čÍstokrvný chov organÍzovať a ob
chodne zachytit predaj dohrého plemenného materÍálu, sú za
kladané za pomocí verejných orgánov v chovatel'ských centrách 
spolky s plemennou knÍhou. TÍeto zapodÍevajú sa odchovom 
čÍstokrvného materÍálu a zásobujú ostatných domácích chova
~elov; v roku 1929 pomýšl'a sa na prvý výstavný trh plemenÍva 
, pre. chovatel'ov cudzích. Nakol'ko materÍál je kvality vel'mÍ 
dObr:), .zdravý a me,;ej náročný, budú Í trhy na plemenný 
bravcovy doby tok vyhladávané podobne, ako u hovadzieho "do
bytka pÍnzgavského. 

Jatočuého bravčového dobytka je na východnom Slovensku 
nadprodukcía, takže sa vyváža do horských oblastí na Slo
vensku, do Podkarpatskej Rusí a priemyselnej Ostravy, Plzne 
a v menšom množstve do Pr.ahy. Najrviac sa vyvážajú prasatá 
šunkové vo váhe 75-90 kg. O vefkosti vývozu prasÍat z Pre
š~vska svedčía údaje" čsl. dráh, dra ktorý"ch sa naložilo a vy
v,ezlo na stanÍcÍ Prešov v 1924. roku 12.583 kusov prasiat, 
v 1926. roku 19.204kusov, okrem spotreby udenárskeho prÍe
myslu, ktorý j"e na východe srubue vyvinutý. 

• Z~Íe"ky zasluhujú vel'ké trhy cícavých prasÍat v Prešove, 
t~kze .' ~ tomto smere je východné Slovensko, rešp. Prešovsko 
zasobarnou nechovatefských ohlastí východn"ho Slovenska a 
Podkarp. Rusí. Nemalú zásluhu má šL rol',úcka škola v SabÍ
nove, ktor~ má ",,,l'rni dobrý plemenný materiál, dnes rozšÍrený 
po celom SarÍšÍ. 

Chov ošípaných na východe je na dobrých základoch, má 
dobré .prirodzené podmÍenky výrobné, je dobrej kvality, takže 
bude-ll podchytený odbyt plemenného materiálu a bude-li Í 
hospodárska štátna politika prajná domácej výrobe, masa a tu
kov, bude toto výrobné odvetvie vermi doležítým a hospodár
sky výnosným. 
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Chov ovíec, 

Zvýšeným počtom rol'níckych usaellosti, redukcíou vefko
statkov, zmenšením výmery úhoro'V pozhýva chov ovcí na vý
chode svojho významu. Jestliže pr"ed prevratom bol významný 
chov ovce merÍno-masÍarskej a merÍno-vlnárskej u vefkostat
kov v rovÍnách Abauja, Zemplína a v údolí TorÍsy, je dnes tento 
chov celkom zatlačený chovom hovadzí"ho a bravčového statku. 
V horských okresoch župy košÍckej a vo SpÍšÍ chová sa dosÍaf 
vo vačšom počte ovca domáca (r6zní krížencÍ a valašky), aby sa 
takým sposobom využitkovala chudá horská pastva. Chov je 
veTmi exlenzívny, materiál podla toho podriadetllý až na nÍe
kol'ko málo výnÍmok. 

V chove ovie'c predchádzaly do hrým príkladom hospodár
stva šl. vyš. hospodárskej školy v KošÍGÍach a neskoršie Í RoT
níckej školy v Sabinove, ktaré zavÍedly dobré chovy dojných 
ovcí východofryžských a slúžily tak za prameň zkúseností i ná
kupu plemenného materiálu. Za podpory ministerstva zeme
delstva, Zemedelskej rady Í župy pridel'ovalí sa chovatefom 
v horských okresoch východofryžskí baranÍ, ,aby krížením získal 
domácí chov na mase a dojÍvostí. Vačšina pridelenýcb baranov 
uhynula, lebo nevydržala špatnú výžÍvu a opatem . 

V roku 1926 a 1927 prÍdelí!o mÍnisterstvo zemedelstva 
chovatefom v okrese gelnickom niekorko baranov karakul
ských, aby kríž,enÍm s domácou čiemou ovcou získala sa cenná 
kožušina. I túto akcíu možno pova;žovať len z,a pokus, ktorý ne
príniesal dosÍa! žÍadneho výsledku. 

Chov kóz, 

Chov koz nemá na východe vefkého významu jednak preto, 
že je omedzený na chudobné horské prostredÍe, je,dnak proti 
chovu koz je zalkorenená akásÍ antipátía a úph1e mýh1y názor 
o uiÍtkovostí chovu. Koncom roku 1927 podarilo sa získat pre 
myš!íenku chovu čÍstokrvných saa.nských koz SpoJok chovate-" 
lov čístokrvného drobného domáceho zvÍeractva v KošÍcÍa,ch. 
Spolok založil vedra odboru hydiny, zajacov a holubov tÍe,ž od-
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bor pre chov saanských koz, našiel v rado ch členstva špeciál
nych dlhoročných chovatefov a založil v Košiciach plemerrmú 
stanícu s 1 kozlom (capom) a 10 kozami s kontrolou užitkovosti 
a plemennou knihou, Nakorko títo chovatelia mali dobré vý
sledky v doterajších svojích chovoch, zaručujú výsledok i v cho
ve čistokrvnom, V tomto odbore chovatelia z mesta predchá
dzajú dobrým príkladom chovatefom z vonikova, ukazujú cesty 
k zlepšeniu a k zvýšeniu výroby, ako to už dokázali v chove 
hydiny, zajacov a holubo,v, 

C'bov hydiny, zajacov, holubova v"Íel. 

Chov čistokrvnej hydiny, zajacov a holubov vyžaduje špe
cíálnej záruby, chovateI'skej vyspelosti, musí bojovat s pred
sudkom širokých rorníckych vrstiev, kde tento chov je »ženskou 
starosťou« atď. 

V ostatných rokoch majú vefkú zásluhu o povznesenie 
chovu chovatefské spolky, Zvlášť Čsl. spolok chovaterov a 
pestovaterov čistokrvného drobného domáceho zvieractva pre 
župu košickú v Košiciach, Spolky sú dochovávateI'mi čisto
krvného materiálu, jak pre širokú verejnost, tak i pre účele 
zvefaďovcacie, uvedomuJú ,a získáva:jú mestských priaznívcov 
chovu, vonkovskú inteIígenciu a v ostatnom č:ase tíe:ž rorníctvo. 
Podobne ako v chov'e koz predchádzajú mestshl chovatelia 
dobrým príkladom tísíce chovatefov vonkovských, ukazujú 
cesty k zlepšeniu chovu, ik zvýšeniu výroby a napomáhajú po
chopeniu vonkova a mesta, Spolky pracujú v úzkom kontakte 
so Zemedelskou radou, Župnou hospodárskou jednotou, tvoria 
si v ostatncm čase po vonkove odbočky ,a pre' celozemské 
akcie Zemský svaz, takže vhodne doplňujú prácu orgánov ve
rejných, 

V obore prehliadok a výstavok čistokrvnej hydiny, zajacov 
a holubov napredoval Východ svojími verkými župnými výsta
vami, ktoré usporiadal koši"ký chovatefský spolok. Výstavy 
prekvapily materiálom i organizáciou, ale' medzi vo",kovských 
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chovateI'ov dosiar neprenikly, Bude potrebné kh nielen opa
kovať, ale snáď i po vonkovských mestách usporiadať v podobe 
kočovných výstavok. Materiál tu je, tiež vóTa, technické zkúše
ností i potrebné klíetky, chýba len fí11ančné zabezpcčenie, 

Výsledok práce verejných i spolkových orgánov je bada
tefný na podstatnom zlepšení kvality hydiny, hlavne .liepok, 

v ostatnom čase í kačíc. 

Chov vcíel. 

Keďže chov drobného zvieractva je prezeraný, na chov 
včiel, jeho zveTadenie a propagácíu sa vobec nedostáva ani času 
ani prostrieclkov, A tak zostáva celé toto odvetvie len na vče
lároch samých, rešp, ich spolkoch, V roku 1923 bola síce v Ko
šiciach usporiadaná celoštátna včelárska výstava, ale bez veT
kého účinku, Keuže potom odišli z Košíc niektorí popredni 
pracovníci, zastal život spolkový vóbec, UsporíadateT výstavy 
(Župný spolok včelárov v Košiciach) neskoršie' vobec presta! 
účinkovať, Zemedelská rada, župa. ani Župná jednota neveno
v.aly chovu včiel pozorností pre súrné iné práce a nedostatok 
finančných prostrieclkov, takže povzbudzujúca činnost nebola 

talemer žiadna, 
. V roku 1927 z iniciatívy vČ'elárov samých znovu sa život 

započal, v Košicíach sa spalo k založil, nadviazal čimlOst s von
kovom, takže unes už je spolkov činných v oblasti bývalej župy 
5- .s počtom členov 187 a 1426 čeTadi, Pracovnící spolkoví sa 
prihlásili k usporiadaniu praktícikých naukobehov po vonkove, 
s úspechom kh niekorko už vykonali, takže je oprávnená ná
dej, že žívot započne a ž1el vonkovskí včelári pomaly opustia 
staré včelárske metody a nahmdia mouernýmí. Spolok v Koši
cíach založil tiež vzorný včelin so špecíálnymi rozoberaternými 
úlmi, zvanými »Košičan«. 

Pestovanie hospodárskych plodin. 

Po dne a klimatické pomery sú v nížiná~h východného Slo
v,enska vel'mi priaznívé k pestovaniu zemedelských rastlín, 
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hlavne pšenice a cukrovky vhodné, len keby neboly znehodno
cované nepriazniv}-nl pomerom vád povrchných i podzemných. 
Okrem nížiny Podkarpatskej niet v celej republike oblasti, 
kde by nepriaznivé vodné pomery znemožňovaly využitie ze
medelskej pody v tOlkom rozsahu a v takej mtere, ako v nižine 
zemplínskej. Dásledok toho je, že pripadá na orá čínu len 63%, 
na lúky 15 % a na pastviny 19%; okrem toho je v tejto nížine 
7000 ha lesov na póde, ktorá je vlasíne páda zemedelská. Po
neváč horné povodie ri"k Tisy, Latorice" Uhu, tiernej Vody, 
Laborca a Bodrogu spadá v malej v",didenosti s nadmorskej 
výšky 1600 m do výšky len 115 m, poneváč nížinná časť týchto 
delk má vdmi malý spád (Tisa 8 cm, Bodrog 4 cm, Latorica 1 
cm na 1 km), dostavujú sa v nížine zemplínskej tOlkmer pravi
derne verké povodne a zátopy na čas 3-6 týždňov ako na jar 
pri topení snehu, tak i na jaseň a v lete po verkých dážďoch. 
Pri vefkej jarnej povodni v roku 1924 bolo zatopené na pravom 
brehu Laborca 12.700 ha, v údolí tiernej Vody 12.600 ha, medzi 
Uhom, Laborcom " Latoricou 14.000 ha a na favom brehu La
torice 8500 ha zemedelskej pády. Záplavy najnižšie položených 
miest trvaly vyše 3. rnesiacov, škoda na pozernkoch, obytnvch 
a hospodárskych budovách dosiahla výšky 10 mil. Kčs. Záplavy 
pásobia vo svojom následku nesmieme škody v chove do
bytka (sneť slezinná, chrastavá, motolica) ako i na zdravotně 
pomery obyvatefstva (týfus, úplavica, malária). Ešte pred vojnou 
boly vystavené ochranné hrádze až 5 m vysoké, ktoré o-ohrání" 
cel kom asi 59.000 ha zemedelskei pády, kdežto celá plocha 
území, ktorá vyžaduje ochrany, robí 140.000 ha. Po prevrate 
opravovaly sa hrádze a odvodňovaly menšie plochy; k pre
vádzaniu generálneho projektu sa dosiaf nedospelo pre nedosta
tok finančných prostriedkov. Potreba i hospodársky prospech 
tejto ínvestícíe sú všeobe,cne uznáv,ané. 

Ohromné rozdíele úrody na tých istých dvoroch a vo dvoch 
po sebe následujúcich rokoch nie je' možné pričítať ani roznemu 
zpracovcaniu pody, hnojeniu, ošetrovaníu kultúr a pod., ale len 
povetmostnej poruche. Menší úbytok skfudzne,u pšenice uka
zúje súčasne na okolnosť, že pestovanie ozi~ín -je' v rovíne 
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zernplínskej menej riskantné, než pestovanie jarín (jarné zá
plavy, neskoré a neÍsté ze.sí"tie) a preto tíež OÚmÍlly zaujímajú 
asi 50 % plochy všetkej oráčiny. 

Roviny v údolí Hornádu, T orisy a T oply sú vefmi úrodné 
a hospodársky dobre položené. Okrem kultúr ohlasti ohilnár-

Kultura kapusty na rol'níckej škole v Sabinove. 

skej a repárskej pestuje sa tu zelenína pre potrebu domácu i na 
vývoz; najmii mnoho sa vyváža kapusty (viičšínou do Podkar" 
patskej Rusi a Mor. Ostravy}. Jakostne dobrý je chreu z po
vodia Torisy, ktorý sa tiež vyváta '10 vefkom množstve do 
Prahy, Karlových Varov a iných spotrebných stredisk v re: 
publike. Z ovocia zasluhujú zmienku hlavne čereŠlle a v menše) 
miere tiež slivky, produkcia ktorých je vefká, kvalita zodpo
vedajúca, ale bez organizácie odbytu. 
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Z vefkých ovocných školiek zasluhuje zmienky školka št 
rofnickej školy v Sabinove, Št. výš. hospodárskej školy v Koši
ciach, št. ovocinárska školka v Slov. N. Meste a 'lk. Komenského 
ústavu v Košiciach. 

Horské okresy Zemplina a Šariša majli charakter výrobne'Í 
oblasti zemiakárskej a pícninárskej. Bafavou otázkou týchto 
oblastí je úprava pastvin, zrušenie zbytkov viazaného hospo

, dárenia v obci, rešp. urbáru a odstránenie 1ihorov. V tomto 
smere je treba dlhej a sústavnej práce výchovnej i vefkých in
venstícií ako so strany zemedelcov, tak i verejných orgánov. 

Zvefaďovacía činnosť. 

Aby sa rofníci na východe soznámili s modernými sposobmi 
hnojenia a prípravy pody, výberu vhodného osiva a sadby" 
ošetrovama kultúr behom vzrastu, skfudzne úrody a jej predaja, 
usporiadaly hospodárske inšpektoráty, výskumné ústavy, ho
spodárske školy a Zemedelská rada, rešp. Župné hospodárske 
jednoty celý rad pokusov s r6znymi IUlOjivami, šfachtenými i 
domácími odrodami zemedelských plodin, ničením buriny, mo
rením osiv, obilných prehliadok atď. Takto pomaly zvýšila sa na 
východe spotreba hnojiv, naima fosforečných, uživa sa vo zvý
šenej miere hospodárskych stroj ov (sejací stroj, trieur, železný 
pluh, kultivátor, v ostatnom čase i kosací stroj a vyorávače) a 
dobrých šfachtených osiv. Propagácia prevádza sa prostred
nictvom vonkovských Úverných družstiev, ktoré týmto sposo
bom rozširujú svoju posobnosf z rudového peňažnictva na šir
šiu hospodársku činnosf, vykonávajú tak pripravu pre špeciálne 
spolky a organizácie v budúcnosti (nákupné a predajné druž
stvo, strojné družstvo, miesmy hospodársky spolok). 

Poneváč je východné Slovensko od západu republiky vef
mi vzdialené, hospodársky, klimaticky i p6dne odlišné, bolo 
potrebné starať sa o vypestovanie dobrých krajových sortalebo 
aspoň o rozmnoženie originálneho osiva a originálnej sadby, do
vezenej zo západu. Za morálne; podpory Zemooelskej rady 
sprostredkovala Župná hospodárska jednota v Košiciach na ja-
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seň 1925 uzavretie smlúv na množenie origínáinej pš,e!lÍce 
Hatvan č. 121 a 123 a originálneho žita Udvarnok č. 1395. Mno
žitefských stanic bolo vtedy založených 17 s pšerucou a 6 so 
žitom. Hatvanská pšenic a sa udržala, množitelia z roku 1925 
prihlasujú sa rok od roka k uznávaciemu riaderuu a docieí'ujú 
pri uznávaní 9.6 bodov (maximmn je 10), ačkofvek sú začiatoč
níci. Množenie udvarnockého žita z roku 1925 nedoznalo takého 
rozšírenía .ako pšenica, tiež sa neudržalo v uznávacom riadení, 
takže bude potrebné pokus znovu opakovať, vybrať svedomi
tých množitefov a otázku detailnejšie študovať. Podobne zakla
dajú sa množitel'ské stanice jačmeňa, ovsa a zemiakov s vý
sledkom pomerne dobrým. 

Pestovanie obchodných plodin. 

Cukrovka. 

V oblasti východného Slovenska a Podkarp. Rusi je dosínf 
jediný cukrovar v Tr·ebišove. Bol postavený v rokoch 1910-12, 
prvú kampakmal v roku 1912, vyrába kryštálový cukot, cu
kornú múčku a melassu, má tiež sušiareň rízkov. Cukrovar je 
zariadený na denné zpracovanie 15.000 q cukrovky, takž" 
k využitiu svoje'j kapacity potrehu;e ročite 1 a '):4-1 a '12 mil. q 
cukrovky. 

Pri založení cukrovaru počitalo sa hlavne s repou z vlast
ného hospodárstva, nakofko cukrovar mal v pr'enájme vo svo
jom okolí 21 veIkostatkov v 1ihrrmej výmere asi 30.000 k. j. ze
medelskej pody. Na druhom mieste boly dodávatefmi cukrovky 
verkostatky v Zernpline a z malej čiastky i rofnici. 

Štátnym prevr.atom nastaly V'eTké hospodárske presuny. 
Cukrovarské hospodárstvo ztratilo asi 9000 kj. odlúčením 
štátnych hranic, rozparcelov.ané bolo -nsi 15.000 k j., takže 
dnes zostáva 11 dvorov vo výmere 6000 k j. zemedelskej pódy. 

Zmenená hospodárska situácia vynútila si zmenu v hospo
dárskej politike cukrovaru. Keďže nebolo vlastnej repy, mu
sela sa pozornosť SÚSÍ!'erut na repu kontrahovanú; keďže ne
stačila oblasf Zernplína, počalo sa kontrahovať vo vzdialenejšich 

103 



okresoch župy košickej, župy podtatranskej i PodJkmp. Rusi, čo 
znamenalo pre hospodárske pomery cukrovaru neudržitefné 
finančné zafaženÍe. 

Poneváč pozenlková reforma zmenila pomery držebnostné, 
bolo potrebné obracat pozomosf k menšim a malým producen
tom cukrovky. 

Dnešnými dodávateTmi cukrovky sú malí a strední zeme
delci a je správne v záujme trvalého zaistenia cukrovaru, aby 
sa robily zákroky na udržanie a zvýš'eltlÍe produkcie repy v prvonl 
rade u malých a stredných z'emedelcov. 

Čakanka. 

Důležitou obchodnou plodinou je na východe čakanka, 
ktorú zpracúva továrňa na výrobu cikorky fy Frank v Koši
ciach; fa má tiež' sušÍareň v Čope. Híavnými dodávatel'mi sú 
malororníci, ostatok menší statkári a vlastné hospodárstvo to
váme; teritoriálne sú to najma roviny v okolí Košic, Moldavy 
a Čopu. 

Konečné údaje o odvozu čakanky z vlastného hospodárstva 
F ranckoV'ej továrne dokazujú, že východ má prírodzené pod
mienky pre pestovanie tejto obchodnej rastliny. výnosy kontra
hentov dajú sa zvýšif zlepšenim obrábania pOdy, vačšim hnoje
ním .a hlavne lepším ošetrovapjm. 

L'an. 

Vermi zanjimavy je pokus, ktorý previedla Župná hospo
dárska a lesnícka jednota v Košiciach s pestovaním fanu. L'an 
ako obchodná plodina mal nahradiť cukrovku a čakanku v kra
jo ch vyššie polož€iIlých a v miestach od železníce vzdialených. 
Na týchto predpokladoch uzavretá bola smluva na pestovaní-e 
ranu z župe XX. a to s továrňou na zpmcovanie fanu v Kuchel
nej pre rok 1924 a Prvým tatranským fanárskym družstvom 
v Poprade pre rok 1925. PestovateI zaviazal sa Tan z dodaného 
semena pestovať, rastline' náležitú pozornost venovať a celú 
úrodu za smlnvných podmienok továrne, rešp. družstvu odo-
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vzdať; odberajúci zaviazal sa za smlnvných podmienok celú 
úrodu odkúpiť. Župná jednota zaviazala sa propagovat pestova
ni€, vykonávať vliv na technickú výrobu u pestovateTa, ríadiť 
spoločný abtransport ranu a dbať o riadne splnenie všetkých 
podmienok smluvných. 

Poneváč bolo potrebné prakticky ukázať rorníkom i stat
károm, že pestovanie lanu je v pomeroch našich rentabilné, 
prenajal si k tomu cieru úradník Župnej jednoty v Michalovciach 
20 k. j. pády. Na celej výmer'e pestoval vo vlastnej režii v roku 
1925 ran, docielil veTmi dobrej kvality, dobrej ceny a aktívneho 
výsledku, aékorv~,k pracoval celkom s najatými silami Tudskými 
i potahovými a v pomeroch nepriaznivých. Pokus zlskal plné 
uznanie a doveru. 

Dokaz o rentabílile fanu v zemplínskych pomeroch tu je, 
škoda len, že sa nenašiel, kto by pokračoval a ťažíl z fažkých 
začiatkov, ktoré boly' už prekonané. 

Záver, 

Východné Slovensko má prirodzené podmienky pre chov 
hospodárskeho zvieractva a pestovaníe zemedelských plodin, 
čo potvrdzuje výrobná schopnost krajiny, ako i bližšie študium 
výrobných podmienok. PokiaT sa týka intenzity výroby zeme
delskej, je východné Slovensko málo hospodársky využité. 

Dra štatistiky z roku 1925 pripadá na 100 ha oráčiny, lúk a 

pastvin 
a.) v čechách 7'3.3 kusov hovadzieho dobytka, 
b.) na Morave 59.3 
c.} na celom Slovensku 35.6 " 
d,) v bý". župe košickej 31.6 

dosiahlo teda východné Slovensko len 43 % stavu v Čechách, 
53 % st.avu na Momve a 88 % stavu celoslovenského. 

Dra štatistiky z roku 1925 pripadá na 1 km' 
a.) na l\rlorave 
b.) vo Slíezsku 
c.) v čechách 
d.) na celom Slovensku 
d.) v bývalej župe košickej 

27.8 kusov veprového dobytka, 
25.6 
21.1 
13.1 
7.0 " 

" 

" 

" " 
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má teda ~~chodné S~ove~sko len 2696 stavu na Morave, 28 % 
stavu va Shezsku, 33% v Cechách a 53 % stavu celoslovenského. 

. Dra štatistiky z roku 1925 obnáša priemerná úroda pše-
mce po 1 ha: . 

a,) na Morave 19-9 q, 

b.) v Čechách 19.5 q, 
c,) na Slovensku 15.5 q, 

d.) na východnom Slaven,sku asi 12.5 q, 

takže. výcho~é Slovensko -dosahuje len 63% úrody na Morave, 
64% urody v Cechách a 80% úrody celoslovenskej. 

v ~ uved:ných p~iemer~ých dát intenzity chovu a výroby 
psemce: z ,:,ysledkov Jednothvých chovov ,a jednotlivých dobrých 
h?spodarshev na východe je zrejmé, že vysokej výrobnej inten
Zlt~ na východe Slovenska sa za prvé desafročie republiky ne
dosla~lo. Po odstránení _ nepriaznivých pomerov vodných, zce
r~Yanl pO,zemkov, zanechaní zbytkov úhorenia, pri úprave a 
oset:ovam pastvin, lepšom obrábaní pody etc., dala by sa in
te,nzlta chovu dobytka aj pestav.arua zemedelských plodin na 
~ychodnom Slovensku zvýšÍ'f aspoň o 30 %. Ťažište sebestačnosti 
Ceskoslovenska vo výrobe živočišnej i rastlinnej leží bezsporne 
na Sl~venskyu a najmii na Slovensku východnom, poneváč má 
d?slaI nevycer,panú možnos"( vačšej intenzity, chovu i pestova
ma zemedelskych plodin. Využitie tejto intel1zity na Slovensku 
by malo byť programom zvel'ad'ovacích prác na druhé d ť y' 
republiky. . . esa rOCle 

Činnost štátnych výzkumných ústavov 
zemedelských v Košiciach. 

štátne výzkumne ústavy zemedelské nie sú v Košiciach 
inštitúcíou novou. Prvé ich počiatky datujú sa od roku 1883 a 
1884, kedy vznikla kontrolná stanica chemická a seminárska, 
k nim r. 1901 bola pridružená stanka liehovarská. Tieto tri 
stanice fungovaly v Košiciach až do prevratu, kedy kh prevzalo 
ministerstvo zemedeľstva Republiky Československej ako 
štátne objekty. Ministerstvo zemedefstva, ktorému sú ústavy do 
dnešnej doby podriadené pre haspodárske potreby východn.ých 
oblastí štátu nielen že nesnížilo kh posobnosť, ale začalo je po 
prevrate ihneď rozširovať a pričleňovať k nim nové ústavy. V r. 
1.922 boly tieto stanice a ústavy novo organizované ako štátne 
výzkumné ústavy zemedefské a bola vymedzená ieh kompeten
cia odborná i územná. Všetky ústavy pod týmto titulom sdru
žené boly postupne vybavované ako zariadením, tak aj odbor
ným personálom. lch vybudovaníe vrcholí práve letošného roku 
prístavbou a n",stavbou ústavnej budovy v parku na Letnej 

ulici. 
nkolom ústavov Je sústavné výskumníctvo v obore vedy i 

prakse všetkých odvetví výroby zemedelskej. Majú jej dosia!L'1úť 
sústavnou prácou vedeckou a uvádzanim poznatkov vedou 
získaných do prakse zemedelskej v obore Výroby rasmnnej a 
kontrolou pomocných látůk výrobných v zemedelstve užíva
ných, "ko aj kontrolou výrobkov zemedelských. lch p5sobnosť 
sa rozprestiera na územie b5'Valej župy košickej a na Podkar

patskú Rus. 
V dnešných štátnych výskumných ústavoch je spojených 

celkom sedem odborných ústavov so spoločným administratív

nym vedením. Je to; 
'I. ústav' pre agropedologiu a bioklimatologiu, ktorý pre-
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vádza všetky práce v obore vvšetrovania pod a zemin 80 sh .. -
noviska chemického, biol9gického, fyzikálneho, technologického 
a pedologicko-hydrologického, ako aj vykonáva klimatické 
šetrenía na podklade prevádzaných agro-meteorologických po-
zorovaní. Ďalej prevádza pedologické mapovanie a všetky po
zorovania ku vymedzeniu klimatických oblastí a vegetačných 
obvodov. 

2. Ústav pre chemickú kontrolu skúma všetky pomery, sú
visiace s fyziologiou rastIinnou najma nakol'ko sa týkajú vý~ 
meny látok v rastiine, úpravy vegetačných faktorova ich vli
voy na vývoj ku!túrných rastlín, ďalej p~evádza rozbory, vyše. 
trovanie a odborné ohTadanie všetkých pomocných a výrobných 
látok v zemedelstve používaných, ako aj všetkých výrob kov ze
medelskýc h. 

3, Ú&tav pre kontrolu semenársku zaoberá sa kontrolou v 
obore osiva a semien rastlín kuItúrných, ako aj srovnávacími 
pokusmi s odrodami. 

·4. (lstav ovocinársko-vinársky sledu;e všetky otázky, tý
kajúce sa pečlivosti o zveradenie vinárstva a ovocníctva po 
stránke technickej, ďalej prevádza kontrolu všetkých výrobkov 
vinárskych a ovocníckych prostriedkov pomocných. 

5. Ústav potravinársky má za úkol k doziadaniu úndov a 
orgánov pmTerených zdravotne-policajným dozorom nad poží
vatinami, potravinami a niektor)'111í predmetmi dennej potrcby, 
skúmať odborne Heto predmety a vydávať o tom právoplatné 
nálezy a posudky. 

6. Ústav fytopathologický študuje všetky otázky, týkajúcc 
sa chorób rastlinných a opatrení na ochranu kultúrnych rastlín, 
kontroluje pomocné prostriedky. 

7. Ústav pre zemedelský priemyseT zaoberá 53, všetkými 
záležitosťami liehovarského priemyslu, nakol'ko sa Heto týkajú 
práce v liehovare. 

Aby bola umožn€ná práca ústavov v pridelenej oblasti II 

získaná ieh spolupráca so širokou praksolč zemedelskou, boly 
k týmto pričlenené po stránke odbornej a výkonnej štátne vý
skumné stanice zemedelské a štátne pokusné objekty. I\a týeh-
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to miestach prevádzajú ústavy SVO:ie vonkaišie pokusné práce a 
šetrenia so zreterom k špedálnym potrebim dotyčnej vý

robnej oblasti. 
Do konca roku 1927 boly k ústavom pripojené: 
1. Pokusné hospodárstvo v Barci 11 Košíca:ko priamo pod

liehajúci vlastný pokusný objekt. - štátne výskumné stanice 
zemedelské v Sabínove, V. Bakte, N_ Vereckách. 3. Pokusná 
záhrada v Košiciach. - 4. Štátna pokusni vinica v M. Toroni.--
5. Štátna ovoe. školka v Slov. N. Meste. - 6. Štátne pokusné 
objekty zemedelské na Podk Rusi, podliehajúee administratívne 
správe štátnych pokusných objektov v Mukačeve. 

O svojej rozsiahlej činnosti vydávajú ústavy ako aj pričle
nené objekty výročné zprávy s podobnými výkazmi o vedeckej, 
kontrolnej, verejne] a inej činnosti ústavov, tak že každý intere
sent najde v nich poučenie o všetkých práeach, ktoré ústavy 
pre zemedelskú praksu a obchod so zemedelskými plodinami 
vykonávajú ako inštitúcia vere:jnoprávna. 
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nc: 

Peňažnícluo na východnom Slovensku. 

Prevratom a obnovením samostatnosti bo10 prevedené oslo
bodenie Slovenska po strállke politickej, nie ale po stránke 
hospodárskej. 

Tak, ako sa muselo dokončovať oslobodenie aj na poli ná
r~dno,~! , na. kto:-om madarizacia zanechala značné stopy, týln ' 
Vl,ac uSlha Sl vyzadovaly pomery hospodárske, starým reŽimo.ffi 
v oblasti slovenskej si/ne zanedbávané, lebo Maďari dobr,; ve
deli, že hospodársky silný l'ud je neadvislejší a schopnejší boj,,
za národné a občianske práva. 

Po prevrate bol na tomto poli na východlOom Slovensku 
vel'ký úhor, ktorý premeni! v nivy úrodné a plodné, bolo treba 
v záujme i slovenskom i štátnom. 

Do prevratu účinkovala na východnom Slovensku iba jediná 
filiálka slovenského peňažného ústavu a to bala filiálka Tatra
ba~ky v. Prešove, kde pasobil za istý čas i spisovatel' Gregor
TaJovsky. Po prevrate sa poč,o{ filiálok bankových ústavov 
značne rozmnožil, ta!kže dnes je v Košiciach 9 filiálok vel'ko
bánk - medzi nimi najviičších bánk slovenských a českých _ 
a expozitúra bratislavskej filiálky Hypotečnej banky českej, 
v Prešov'e sú 4 filiálky a okrem toho je rad mElok bán.!~ v r6z
nych mestách východného Slovenska. Značný hospodársky vý
znam má filiálka Národnej banky v Košiciach. Okrem týchto 
účinkuje na území východného Slovenska na 20 roznych účasti
nárskych bánk domácich, ktoré rózne prosperujú a z ktorých 
sú mnohé v lik.vidácii. Sú tu a.j rózne súkromné peňažné ústavy, 
ktaré ale v národohospodárskom rozvoji a vzostupu khdného 
významu nemajú. 

Okrem týchto ústavov je v Košiciach 22 filiálok alebo 
zastupiteTstiev raznych .poisfujúcich podnikov, z ktorých sú 4 
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ústavov bratislavských, 1D pražských, 2 brnenských a 6 
cudzích, zahraničných. 

Jestvovanie bankových peňažných ústavov neznamenalo 
ovšem ešte zlepšenie situácie hospodárskej, lebo hlavným pro· 
blémom na výcb. Slovensku bola otázka úveru. A tu práve spo
menuté ústavy vynešiť nemohly najmii z dvoch príčin: neposky
tovaly úver dlhodobý a mohly ponúkaf len úver drahý. Tieto d:ve 
okolnosti boly v priamom rozpore so skutočným stavom zvláš,ť 
živnostníkov a rol'níkov a tak potrebného zlepšenia sa nedo

slahlo. 
Zainteresované kruhy výrobrné, nervidi.ac žiad.neho výcho

disk1a z neutešenej situácie a pri tom nútené k rozvíjaniu svoje] 
činnosti, odvážili sa na cestu svojpomoci. A tak prichádza k za
kladaniu družste\"ných peňažnýGh ústavov, ktoré behom nie
kofkých rokov vykázaly výsledky ozaj znamenité. 

Medzi prvými došlo r. 1922 k založeniu "Čsl. obchodníckeho 
a živnostenského družstva pre Košice a okolie«, neskoršie pre-: 
meneného na ŽiV110Jstenskú zálot!ňu ako j:e;dn,ého z prvý-ch úst,avov 

tohoto druhu na Slovensku a Pod. Rusi. M.yšlienku túto podpo
ruje ministerstvo obchodu a tak r. 1923 zak1adajú sa živnostenr 
ské záloŽ1le v Sabinove a Bardijove, v nasledujúcich rokoch 
v Prešove, KráL Chlumci! v' Gelnici, Michalovcia.ch ,a Sečov
cíach. široké kruhy živnostenské pochopily túto svojpomocnú 
akciu a u:.aly sa jej s plným pochopením, lebo tieto družstevné 
ústavy podporujú úverom, povolovaným za výhodných podrnie
nok, v prvom rade drobných obchodníkova živnostníkov,ktorí 
nemajú dostatočných prevodzovacích prostriedkov a krátko
dobý a drahý úver bankový potrebovaf l1'2mÓŽu. 

Myšlienka úverných družstiev preniká aj na vidiekua sice 
_ berúc do ohradu založenie povahy nášho dedinského človeka 
_ vel'mi úspešne. Veď koncom r. 1919 bolo úverných družsti"v 
na území východného Slovenska iba 8; ktorý počet sa tak po
dvíhol, že dnes máme 28 ú:verných družstiev s r. ob. a 45 s r. 
neob. Uvážime-lí, že celkový vklad týchto družstiev obná~a viac 
ako 3 mil. Kčs a to [ko tiež póžičky - nemažeme hovoriť o ni
čom inšoID, ako o prenikavom úspechu. 
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Hospodárske osloboďovanie na vidi"ku pokračovalo potom 
v rozvoji dxužstiev potravných, ktorých je z póvodných 88 v r. 
1919 dnes na 168, sdružujúcich viac ako 10.000 členova v za
ložení družstiev skladištných. Tieto sú na úz'emÍ východného 
Slovenska tri a účinkujú prvotriedne. Nesplnily sa pochybnosti, 
že Tud po prvých družstevných nezdaroch v poprevratových 
rokocl1 nebude mať viacej dóvery a pre myšlienku družste,vnú 
sa získat nedá. TerajšÍa situácia družstevmctva východosloven
kého tvrdí pravý opak a hovorí k prospechu nášho dedinského 
rudu, predstavujúc ho ako fud podnikavý a schopný organizácie 
v obore zdanlivo na;chúlostivejšom. 

Ohrorr>Jlý pokrok v etap" hospodárskeho oslobodenia zn a
menajú družstevné Rol'nícke vzájonmé pokladnice f určené pre 
vrstvy zemedelské. Nielen živnostnictvo a obchodníctvo, ale aj 
roTnictvo trpelo ukrutne nedostatkom Tacného a dlhodobého 
úveru. Situácia rornictva bola skutoČlle kritická ,a keby neboli 
významni hospodárski činiteli .. slovenskí rozhodli o svojpomoc
nej akcii, bol by býval zvlášť východoslovenský Tud roTnicky, 
klorý tvori vačšinu obyvatefstva a je teda významným činite
Tom v ceTom hospodárskom živote, zostal pod jhom ťaŽikých ma
terielných starostí a v otroctve neproduktívnej chudoby a dlžo
by, zabraňujúcej rozvoj v ktoromkorvek obore inom. 

Myšlíenka svojpomocnej akcie rol'níckej na poli peňaž
níctva bola skutočne šťastná a jej uskutočnenie stalo sa pravým 
dobrodením a možno povedať oslobodenim rofnictva. Dokazlljú 
to .skvelé výsledky rýchleho rozmachu týchto peňažných 
úsmvov . 

. Od 1. decembra r . .1924 do dneš:néno dňa boly založené na 
území východného Slovenska Rol;nícke vzájomné pokladnice a 
ich expozitúry v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Barrujove, 
Sobráncoch, TrebIšove, VeTkých Kapušanoch, Vranove, Humen
nom, Vyšnom Svidniku, Medzilaborciach. 

O oprávnenosti k ich založeniÍl a o ich význame pr2' hospo
dárske pomery na východnom Slovensku hovoria tieto dáta: 

K 20. septembru 1928 obnášalich podielový kapitál 1,545.100 
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Hasičský naukobeh v Prešove. 

Dobrovolný hasičský sbor v Kysagu. 



Dobrovolný hasičský sbor v Ť ahanovciach. 

Hudba hasičskej okres. jednoly v Košiciach. 



Divadelný krúžok dpbrovolného hasičského sboru 
v Tahanovciach. 

Divadelný krúžok dobrovolného hasičského sboru v Kysagu. 

Kčs, vklady 39,188.511 Kčs a p6žičky pri reeskontnom úvere 
13,126.293 Kčs obnášaly 54,099.385 Kčs. 

Uvážime-li že všetky RoTnícke vzájomné pokladníce na 
Slovensku shromaždily k 31. aug. 1928 plných 157,325.880 Kčs 
vkladov, ktorých sa použilo len k svojpomocnej akcii malých 
zemedelcov za najvýhodnejších podmienok. t. j. pri najvyššom 
úroku a najTacnejšom úveru - okrem toho, že každá špekulácia 
je vy lúčená a všetky požičky sú dokonale zaistené - musíme 
hovoriť o jedinečnom úspechu a o práci, ktorá hospodárske 
oslobodenie značne priblížila. 

Neslobodno pri tejto príležitosti zaMdaťani na filiálku 
Hypotečnej banky českej, ktorá od začiatku účinkovanía v Bra
tislave t. j. od júna r. 1924 umožnila zad.ováženíe' dlhodobého 
úveru rofníckeho a povolila RoTníckym vzájomným pokladni
dam reeskontný úver. Má o zlepšenie hospodárskych pomeroY 
na Slovensku nepopieratelné zásluhy, o čom svedčí, že do 3.1. 
mája r. 1927 povolila 746 póžičiek vo výške 119,642.000 Kčs 
žiadateTom bez ohradu na národnú a náboženskú príslušnosf, 
lebo 57 proc. póžičiek bolo poskytnutých žiadatefom národ
nosti slovenskej a v niektorých pripadoch aj českej, 23 proc. 
nemeckej (židovskej) a 20 proc. mad.arskej. Súčasne snížením 
úrokomeru na 7 proc. (t. j. priemerne o 5 proc. menej ako bol 
bežný u iných ústavov) umožnil" najširším kruhom malých ze
medelcov použiť výhod ňou poskytovaných a umožnif im upev
niť a zlepšifexistenciu. Okrem toho povolila drobným prídel
com p6žičky na vyplatenie nedoplatkov na pozemky, pridelené 
pozemkovou reformou. 

Uvedený stručný obraz vývoj a nášho peňažníctva družstev
ného na východnom Slovensku, trpiaconi ·emígráciou a de
díctvom staréhó režimu, DLastieňufe ,vefmi. oslre a jasné úžasný 
rozdiel medzi mínulosťoU: a prítomnosfou f medzi pomermi za 
otroctva a za slobody a opravňuje k optimizmu anajlepšim 
nádejám na d.alší rozvoj a rozkvet najvýchodnejšej častí re
publiky a na ozajstné hospoclárske oslobodenie, ktoré hude zna
menať nový a lepší život. 
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J. S.: 

Úvaha o vývoji organizácie hasičsvfa 
na východnom Slovensku. 

Od okamihll, keď prvý človek ohen k svojim službám prí
nútil, i tento ,.šuhaj vofnej prírody" protestoval proti putám a 
keď sa mu podarilo refaze strhnúf, bleskurý'chle sa premenil 
takto verný spolupracovník člove ka v najzúrivejšieho nepíÍa
te!'.a a prÍnútil ho v tvrdý boj o jeho žívot a majetok. 

Ako každé zariadenie ťudské j t.ak i hasenie ohňa započalo 
sa spósobom najjednoduchším. 

Z počÍatku bolo pravda ve1'mí prímítívne, takže ťažko bolo 
odolat stále hroziacemu nehezpečiu, No postupom času, kecl už 
nebezpečie nadobúdalo vačších ,8. vačších rozmerov. stala sa 
ochranná práca proti tomuto zhubnému žívlu úlohou nie len jed
notlivcov, ale i širších vrstiev a celého štátu. 

Riešenie ot.ázky zveľadenia hasičstva a celej organizácie 
hasíčskej stalo sa aj u nás veImi dó!ežitým. 

Keď dra štatístíky za mk 1926 v župe košickej horelo na 
243 miestach, roku 1927 na 203 míest,o.ch a spósobené bolo tým
to v roku 1926 8,652.000 Kč a v roku 1927 9,154.450 Kč škody, 
čo poukazuje na zanedbávaníe preventívnych požiaropolícaj
ných opatrení .a nedosfaiočnú pozornosť, venovanú hasÍčstvu 
so strany najpovolanejších činít·eTov. 

Sítuácia hasičstva po prevrate bola žalostná. Volalo sa po 
náprave a ozývaly sa hlasy o tejto veci, no značnejší rozvoj ne~ 
bol badatel'ný nikde, čo možno pripísaf povojnovej situádi. 

Nová doba hasičstva začína sa len koncom roku 1922, kedy 
bol a založená krajinská hasičská jednota na Slovensku so sídlom 
v Ture. Sv, Martine a to zásluhou Miloslava Schmidta, zvole
ného hneď aj za velitel'a. 
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Hned' na to započne sa hasičská organlzacla rozvíjať a 
upevňuje sa r. 1923 a r, 1924 najviac v Spiši a postupuje na vý
chod. Do konea roku 1925 zorgfu-úzované boly jednoty v okre
soch: v Prešove na čele s bratom okresným velite1'om Kapralčí
kom, bratmi Síkulom .a Feketom, v Gelnici, kde na čelo jednoty 
ochotne sa postavili usilovní bratia okr·esný náčelník Mareš a 
brat Práda, ktorí v krátkom čase zorganizovali okres do tej 
míerYj že rules p.atrí medzi prvé. Tam bola opora va sbore me
sta Krompachov a níe malú pomoc poskytli v organizačných 
prácach činovníci hasičského sboru margecanského. Po tomto 
sa lOarredovalo v práci organizačnej už lepšíe, lebo príklady 
tiahly. Hneď za tým založila sa H. O. J. č. 49 v Michalovciach, 
č. 50 vo VeIkých Kapušanoch a č. 51 v Sabinove. Tu bola práca 
vefrnÍ fažk.á, kecl'že v_mestách ,ani sborov nebolo a vedúci činov
níci jednót nemalí sa na koho opierať. Potom. nasleduje zor~ani
zovanie H, O, ,J. Č. 53 v Starej L'ubovni a potom č. 56 vo Vra
nove a v Košiciach č. 58, kde v prvom rade sa chytili práce 
haHa Ladislav Birčák a organizátor hasičského dorastu L'udo
vít Pavel Sýkora. z K ysagu. 

V roku 1926 založené boly H, O. J. č. 60 v Snine, č. 64 v 
Humennom, č, 67 v Baraiove, č. 68 v Medzilaborciach, č. 70 v 
Moldave, č, 73 v Sobranciach, č; 74 v Kr. Chlumci, č. 7S v Gi
raltovciach a ako posledná jednota na východnom Slovensku 
založená bola H. O. J. č. 76 v Sečovciach Z tu uvedených v 
prvom rade treba spomenúť jednotu sobraneckú, ktorá pred 
svojím založením usporiadala TI'2.ukobeh pre výcvik hasičs!kých 
d6siojníkov. Pri založení na čelo jedrnoty ochotne sa postavil 
okresný náčelník Števko a výkonnou, hybnou silou jednoty sa 
slal neúnavný brat Studenovský. ZaJožením okresnej jednoty č. 
74 v čisto mad'arskom okrese krár. chh!;meckom dokumentovaná 
hola opatovne spolupatričnosť hasičstva, ktorá nepozná žiad
nych rozdielov stavovských, náboženských a národnostných. 

Nemožno nespomenúť fažkostí pri zakladaní H, O. J. č. 75 
v Giraltovcíach. Zakladajúce valné shromaždenie svolal sám 
okresný úrad, na ktoré K H. J. vyslala brata krajinského "eli
te1'a' Schmidta a tajomníka Hedánka a aké bolo prekvapeníe, 
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keď po reči v·elitefa Schmidta starostovia z celého okresu ako 
jedon muz postavili sa proti tomu, aby jednota bola založeTI.á, 
odovodňujúc toto svoje rozhodnutie tým, že obce hasičstvo 

nepotrebujú a ani nechcú. Jednota sa síce založila, no pod.tles 
je bez života. Za vzor posledne založených jednót móžeme po
stavit jednotn č. 70 v Mo1dave, vedenú okresným náčelníkom 
Galasom a úradníctvom okresného úradu. Nic v osbtnom rade 
zasluhuje zmienku jednota č. 75 v Sečovciach. 

Takto boly okresné jednoty na východnom Slovensku síce 
pOZalkladané, ale to ani z ďaleka nevyhovelo tým požiadavkám, 
ktoré sa na naše hasičstvo k1ád1y, keďže stále vzrastajúce hro
madné požiare vyžadovaly, aby hasičstvo bolo odborne vycvi
če"é a hlavne dobre vedené. 

Prevrat nastal v druhej polovioi r. 1926 a najmii v roku 
1927, keď župný notár Julius Sutóris z Košic vzal na seba ťažké 
poslanie zorganizovat hasíčstvo na východnom Slovensku sl'u
bujúc verejne na va1nom shrom.ažde';í krajinskej hasičskeJ jed
noty na Slovensku v máji 1926 v Žiline, že so. osobne postará o 
to, aby hasíčstvo do roka bolo zorganizované, za čo žíadal, .aby 
najbližšie valné shromaždenie K. H J. na Sloven~ku bo10 od
bavené v Košiciach, pri ktorej príležitosti by mal byť usporia
daný v Košiciach sjaz.d hasičstva východného Slovenska. 

Brat Sutórís skutoi"ne 5a postavil na čelo ho,sičstva na vý
chodnom Slovensku a už v krátkom čase viclime ho ako okres
ného velite!'a H. 0, J. č. 58 v Košíciach, kde za pomocí osved
čených pracovníkov brala Bírčáka, Sýkoru a Jána Veškrnu 
chytá sa práce. 

Od tohoto okamihu vstúpíl" košická jednota do sféry ra
pídneho vývoja. Brat Sutáris z úradnej moci nabádal okre~né a 
notárske úrady, aby zasiahly do lejto práce. Z intelígencie boh 
to zvlášť učitelia, ktorí poznajúc fud podporovali Sutórisa. Práca 
naráža1a na ohromné fažkosti a to rre nepochopenie samotného 
obyvatefstva a pre nedostatok odborných pracovníkov, ktorí 
by hasičskú myšJienku propagovali a činovníkov dedinsk.ých 
sborov odborne vycvičili, Bratovi Sutó1"Ísovi a jeho neúnavným 
pracovníkom sa podarilo fud pre5vedčif, že hasičstvo je jednou 
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z najpotrebnejších organizácií, leb o má chránit životy a cez de
safročia fažkým potom nadobudnuté majetky občanovo 

Význam organizácie hasíčskej iaví sa aj po stránke kultúr
nej, leboaž dosia!' neprístupná mlG.dež. v rámci dobrovo!'ných 
hasičských sborov začala zakladať spevokol, čitáreá, divadehlý 
krúžok, začala teda vyvíjať kultúrnu čimlOsf na našich dedi
nách potrebnú. 

Na mnohých dedinách koná už dnes hasičský sbor pri ta
nečných zábavách bezpečnostnú stráž a varu mnohý bitkuchtívý 
a horkokrvný parabok práve hasičstvll mOže ďakovať, ž·e dnes 
nesedí pre zločin zabitia č10veka v ža1ári. Toto by dosvedčila 
štatistika, dra ktorej počet dedinských ruvačiek značne kle sol. 

So strany vereino~ti dlhé časy pozcralo sa na hasičstvo, 
ako na niečo podradného a slovo »haslč« bolo uráikou. V minu
losti takéto naZÍeranie malo vad podklad, bc nedlscíp10vané 
hasičstvo takmer cvičenia a požiare dokonCievalo v krčme, ale 
dnes, keď každý sbor má svoje prísne ste_novy, ktoré ho i mimo 
služby nútia dástojne vystupovať, dr. es, keď hasičstvo vykonáva 
i kultúrne poslanie, je potrebné toto podceňovanie vyvrátiť, 

širokú verejnosť o tomto mýlnom nazÍeraní presvedčif a hasič
stvu patriacu česť na každom kroku ,-,hájit 

Aby konečne nielen úrady ale i široké vrstvy rudu pocho
pily poslaníe hasičstva, aby sa jednotlivé sbory bližšíe 1)oznaly, 
v práci otužily a v hasičských odborných vedomostiach zdoko
nalily, pripravovo.l y máji 1927 okresný veliteT H. O. J. č. 58 
brat Sutóris župný hasičský sjezd v Košiciach. 

Napríek mnohým prekážkam a tomu, že bolo v pokladnici 
len 38 Kč, odbýval sa sjazd 14. a 15. mája 1927. 

Bola to krásna prehliadk'3 pohotovosti vojska, ochotného 
bojovať v každom okamihu proti oháu, nepriaterovi fudstva. 
Verejnosť mesta Košíc mimoriadnym spósobom bola vyrušená 
príchodom niekoTko tisíc hasičov pod početnými prápormi v 
sprievode vlastných hudieb. Bo1a to neob"yklá demonštrácía, 
ktorou sa mala verejnosti dokázať láska k blížnému, vyspelosť 
a disciplina. Na čele sprievodu kráčala malá, ešte sotva jedno-
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ročná hudba jednoty košickej rekrutovaná z parobkov mysl'av- , 
ských a kavečanských. 

Verejné cvičenie odbavovalo sa v Gajdových kúpel'och, kde 
usporiadaná bola zároveň aj hasičská výstava. 

Cvičiace sbory dokázaly verejnosti, že v čase nebezpečia 
spokojne možno sverif na ne životy a majetky. Zvlášť vynikol 
svojou zručnosfou a pohotovosfou ženský a mužský doras! 
z Kysagu. 

Sjazd až na niektoré maličkosti bol dóstojný a zanechal 
v dušiach hasičstva trvalú siopu. členstvo sa posilnilo k ďalšej 
práci a verejnosť prijala tento sjazd s porozumením, čo nech 
bude odplatou tým, ktorÍ sa o sjazd pričinili. 

Po sjazde sa myšlienk" hasičstva rýchlym tempom vzmá
hala a počet organizovaných sborov zvýšil sa na východnom 
Slov'eusku na 600. V každom okrese chopili sa intenzívnej 
práce, usporiadajú sa okresné a obvodové cVÍčby a je čo najlep-
šÍe postarané o disciplinovanosf, pohotovost: a odbornú vzdela
nosť hasičstva. 

V súvÍse s hasičskou organizáciou považujem za potrebné 
zmÍe.niť sa aj o organizácii samaritánske,j služby, ktorá je v úzkej 
spolučinnosti s dobrovofným ha,sičstvom a ktorej cÍeI'om je po
skytnúť prvú pomoc pred príchodom lekára pr; úraze, alebo 
náhlom ochorení a, rýchle dopravil postihnutého do špitál". 

Za. týmto účelom konajú 80. pre členav hasičstva, samari
tánske kurzy, na ktorých lekár poverený Československým Čer
veným Krížom členov vycvičí a poučí, ako poskytnúť prvú po
moc, ako ohvazov.ať rany a zlomeniny, slovom vycvičí ich na 
tie najnútnejšie zdravotné služby, ktoré naše dediny dosiar ci
terne postrádajú. 

Po organizovaní samaritánskej služby ne'OceniteIné zásluhy 
si získali brat Bodnár, samaritánsky dozorca H. O. J. Č. 58 a 
br,at Novák, tajomník Čsl. Červeného Kríža v Košiciach. Zá
sluhon týchto je, že v okrese košickom máme 84 a prešovskom 
270 riadne vyškolených sarnarit:inov. letorí už í do teraz v ne
sČÍselných prípadoch poskytli prvú pomoc. 
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Dnes. keď slávime 10. výročie samostatnosti našej oslobo-

d . I t' has1'c' <tvo na vy' chodnotn Sloyenskn nemože urobiť eneJ v as 1,·... -' _ 

. k ]"b'f s' z'e v svo)'e)' čestn O)' ušTachtilej a nadovšetko V1ae, a o s II 1 1, -~ 1 

potrebne! práci bude í v dalšom desiaťročí vždy verne a svedo-
't ) t pre blaho ru~u národa a mi!ovanej vlasti. Preto ml e vracova u I 

každÝ, kto pomáha hasičstvu, pomáha budovať i p;,vné z~klady 
tohoto štátu, ktor)T jedíne maže byť pevnou a vecnou zarukou 

našej národue] mravnej sily a slobody. 

Zemedelská výstavka v Parchovjanoch. 
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Tnž. B. N eumann: 

Rozvoj priemyslu a živností. 

N eutešené pomery, v ktorých sa ocital priemysel východ
ného Slovenska po prevrate, treba pripísať ni';kofkým príčinárn. 
Vážnou prekážkou priemyse!nej výroby bola nedostatoČTIá že
lezničná síef, ktorej trati nad to ešte boly vedené radiálne k Bu
da?ešt.i. Prevrat zastihol tiež mnohé priemyselné podniky v ne
pnazlllvých pomeroch zavinených vojnou. Významným fakto
rom poprevratových nesnádz v niektorých odvetviach priemy
selných, gravitujúcich svojim odbytom výrobkov do Uhorska a 
opatrujúcich tam potrebnú surovinu, bol a neistota úpravy hra
níc a nádej návratu bývalej .;;tátnej príslušnosti. Táto nádej bola 
silnou brzdou potrebného prispásobovania sa novým pomerom. 

Níe je TIložné uprieť maďa.rskej vláne zásluhy o vývoj prÍe
myslu a živností východného Slovenska účinnou podporou za
kládajúcei sa na róznych úfavách, výhodných peňažitých póžič
k~ch a daroch a poskytovaní potrebného strojného zariadenia. 
Ale podporovanínl priemyselného rozvoja neboly sledované len 
cíele hospodárske, lež aj maďarízačné, t. j. prostredníctvom zá
vodov pósobiť na rodiny svojou obživou na nich odkázané a 
pozvolna ich odnárodňovať. Je preto pochopiteTné, že mnohé 
podniky za lakých okolností založené a )1držované dlho túžily 
po návrate bývalých pomerov. Srovnaníe novodobých zásad 
hospodárskych. s bývalou hospodárskou politikou maďarskou 
nás presvedčí! že umelé udržovanie podnikov, ktoré rue sú vy
budované na zdravom základe, nemůže zaÍstíť za dnešného bez
obl'adného konkurenčného boja trvalú ieh existencíu. Umelé 
predlžovanie života podniku, odsúdeného k zániku, bolo by ne
zodpovedným plýtvanim peňazí. A k"dy bol prijalý názor, po
kia!' sa týče fínančnej podpory priemyslu, opačný, potom je treba 
uvážit, či hospodárske pomery poválečné dovolovaly v niekto-
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rom šitáie (maďarský nevynímajúc) vojnou postiženom také lllÍ
moríadne zaťaz,eníe. 

Značne oslabená výrobná čipJlosť priemyslu vých. Sloven
ska 'z uv·edených d6vodov sa zotavovala pozvolna. Príčmou 
toho boly nie len okolností, ktoré brzdily i výrobu priemyslu 
zemí historických (nestálos" valuty, nedostatok prevádzacieho 
kapitálu a drahé bankové úvery a p.) a ktoré dte citeTnzj.'He 
doliehaly na jednotlivé odvetvia priemyselné bývalej vel'kej 
župy košickej, ale mnoho ráz tiež nedostatky po stránke tech
nickej vyspelosti podnikov. Moderné snahy sledujúce zhospo
dárnenie výroby neprenikly dosiarna východné Slovensko žia
dúcou mierou a mnohé podniky pracujú dosiaT na zastaralom 
zariadení s m,alou výkonnosťou. Nie je ani dokonca ríedkym zja~ 
vom priamo tradícionálny odpor proti technickým pokrokom 
vo výrobe. PotešiteTnú výnimku tvorí niekol'ko vačších ziivodov 
najsilnejších odvetví priemyselných (drevospracujúceho a po
travínárskeho), ktoré svojim zariadenim a spósobom výroby 
stoja na výške doby. Tlak neúprosnej súťaže vykonal v posled. 
ných 3 rok och ncl. poli technického zdokonalovania výroby i v 
býv. veTkej župe košickej nie sice veTký, ale predsa istý pokrok 
a v nie'ktorých podníkoch menších i vačších prevedené boly re~ 
konštrukcie, ktorých účelom je zlepšenie výrobkov a zvýšenie 
výkonností. Bolo by žiadúcne, aby tempo pokroku technického 
holo urýchlené a aby priemysel dosiahol va svojům vývoji stup
ňa, ktorý by ho post"-vil na roveň vyvinutého priemyslu západ
nej častí tepublíky. Aby pokrok techniky mohol však prenikať 
i dO' odrahlých mk-st tunajšieho kraja a aby tak boly pripravené 
podmienky hospodárskeho rozkvetu, je treba v prvom rade ďal
šieho vybudovaní a kornunikačnej siete. Len tak móže priemy
sel vóbec a zvlášť podniky odkázané na vývoz bez obav sa pri
pravovať na dobu, kedy upustené bude od stupilovaného col'ného 
ochranárstva výrobkův a uskutočnená bude nová organizácia 
svetového hospodárstva. 

Jak vyví;aly sa pomery v priemysle bývalej župy košickej 
v poslednom desaťročí, vysvitne z konkrétnych dát o závodoch 
prevádzaných po továrnicky. V roku 1919 bolo v oblasti býv. 
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vefkej župy košickej 109 podnikov továrnych, ktoré zarnestná
valy 6330 robotníkov, V jubílejnom roku 1928 pracuje v tom 
ístcm počte závadov už 7540 robotníkav, Zo vzrastu počtu za~ 
mestnancov možno sÍtdiť na vzostup výrobnej čÍ1mosti v prvom 
desafročí hvania republiky o 20% (presne 19,11 %), 

V prvej polovicí desaťročia neboly podmienky pre zakla
daníe nových podnikov priaznivé. Až štabiIizácia valuty, uvol
nené napatie vyplývajúce z nedostatku. peňazi a z drahého úveru r 

p6so bily priazIlive na ustálenie hospodárskych pomerov a 
vzpružily opa'ť podníkanie, Za.ložené bolo celkom 2.'5 tov3.rnI, 
ktoré poskytujú obživu 1300 robotníkom. Je treba ovšem pre 
úplnost obrazu uvies"E, že v tom Ístom čase za.t'liklo 12 závadov 
továrnych, v ktorýC'h bolo zamestnané 1450 robotníkov. Do 
počtu zrušených závadov sÍl počítané tiež bývalé ždczárne v 
Krompachoch, za.mestnáv8<júce v r. 1919 už len necelých 1.000 
robotníkov. Vezmú~lí sa pre ceYkové posúdenie v -úvahu nové 
a zrušené továrne podniky, sú v prHomnom čase v obvodJch 
býv, župy košickej 134 továrne s 8840robotnikmi proti 121 to
vární so 7780 robotníkmi v r. 1919. Srovncmiu počtu rohotpjcfv3. 
odpovedá skutočný' vzoslup "ýrobnej činnosti v posledno;n de
saťročí asi 14?[. 

Z dobrei konjunktúry posledných 2 rokov nezastal ,mi prie
mysel vých, Slovenska vylúčený a vplyv toho prejavil sa v upev
není jeho hospodárskych základov, takže očakávaJ do budúcna 
možno dOa1.~Í, hoc p01nalý rozvoj príemyslu býv. veIkej župy ko~ 
šickej, Východné Slovensko nemá vel'kých priemyselných zá
vodovi ponevá.:; mu chýbajú pre vznik týchto prirodzené pod
rniellky (uhlie a p,j, Podklad hospodárskeho života bude tu vždy 
tvoriť malý priemysd, ktorému je treba preto venovať ?vláštnu 
pečlivost v prvom rade zakládaním nižši-2ho odborného školstva. 

Približný počet živností, prevádzajúcich práce v rozsahu 
malého priemyslu. je asi lG,OOO (obchodné podniky, kloTých je 
asi 6,650, nie sú v tomto počte zarátané). Aj keď nie je možné 
uviesf presnej;ie dála o živnostenských podnikoch netovárnych 
z r. 1919, lnožno bezpečne súdiť na kh značnejší vzrast ako čo 
do po.čtu tak aj čo do ieh hospodárskeho rozvoj a, Nemalú zá-
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sluhu o hospodársky a odborný rozvoj živností remeselných tre
ha prípo,:"ítať novému živnostenskému zákonu, ktorý odstráni! 
nedostatky býv, maďarského príemyselného zákona (zák. člá
nok XVII. z roku 1884), Starý zákon svojou lihcrálnosťou 

brzdil vývoj remeselných živností, ponevac dovoloval 
samostatné ich prevádzanie len na preukaz žíadatel'a., že bol v 
dotyčnom obore po 3 roky zamestnaný. Uváží-li sa, že mnoho 
ráz ma.jstri s nedostatečnou kvalifikáciou vychovali učňov, 
z ktorých sa. neskoršie stávali samostatní živnostníci, je pocho
pitelné, prečo volané bolo na Slovensku živnostenskými korpo
rácia.mi po novom živncstellskom zákone. Tento vstúpil do plat
nosti 1. júna 1925 a omedzil dosavádnu volnosť pri nastupovaní 
žÍvností remeseln)Tch zavedenLrn preukazu sp6sobílostí a povin
ných zkúšok tovaryšských, Okrem celého radu nových význam
ných opatreni v obore žívnostenskoill, zvláštnej zmienky z.aslu
hujú zmeny v organizácii živnostenských korporádí, ktoré po 
stránke organizaénej oko ai rozsahom svojej pósobnosti boly pri
sp6sobené živnostenským spoločenstvám v zemiach historic~ 
kých. Dosť značný rozsah právomoci .a úzka SÚČUillOS"Í; so živno
stenskými úradmi poskytuje živnostenským spoločenstvám 
možnosť úČ"inne podporovať rozvoj živností. Tento níe je my
slítel'ný bez náležitej výchovy živnostenského dorastu, V tomto 
smere bolo treba odčiňovať hriechy býv. maďarskej v12.dy, 
ktorá pri svojej jednostrannej podpore priemyslu a živností za
nedbávala elementárne školstvo a tým menej sa starala o uč·· 
ňovské školy. Od prevratu založený bol celý rad živnosten
ských šk61 pokr-ai.'ovacich a úroveň tohoto školstva sa každým 
rokom zlepšovala, Význam učňovských škól bol na východe 
Slovenska zvyšovan';' v prvých roko'oh po prevratu tým, ~e boly 
povolal"; budove.' mnoho ráz vzdolanie učňov od základu, 

Keď sa uváži.a mimoriadne ťažk6 pomerYr za ktorých bu~ 
dovaná bola naša republika, potom každý objektívny kritik 
musí doznaf, že ku zvefaďovaniu živností bolo v prvom desať

ročí dosl vykonáné a je na príslušnvch činíteToch, aby v ďalšom 
desa.fročí snažili sa správnym využitím prostriedkov im daných 
stať sa spolubudovatel'mi hospodárskeho rozkvetu našeho štátu, 
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X.: 

Súdnictvo v obvode súdnej tabule 
v Košicžach. 

Kto je dnes prítomný porotnemu pojednávaniu a vidí, že 
sudcovia a advokáti iednajú slovensky a že na laviciach porot
eQV sedía sudcovia z rudu rodom Slováci, zriedka si asi uve
domí, že ešte pred desať rokmi v tých Ístých súdnych sieňach 
znela iha maďarština, že obžalovaný, keď bol Slovákom, s ne
mým očakávánÍm poslúchal, ako sa o jeho osude jedná .jazykom, 
ktorému nerozumel a že porotcom nemohol byť Slovák, lebo 
zákon ho vylučoval z tohlo čestného úradu, keď neveda! ma
ďarsky. 

Táto zmena nastala vznikom slobodnej Československej re
publiky a je preto na rnieste, keď sa slávi jubileum prvého desaE
ľočia nášho štaŤl1, spomenúť aj vývoj súdnictva. 

Možno .melo povedať, že práve v obvode súdnej tabule ko
šickej bol tento vývoj vehm složitý, složitejší ako v iných ča
sHach republiky. Veď územie toto bolo za vojny priamym javi
skom válečných ud.alosté, bolo zvačšej častí obsadené po dobu 
šíestich týždňov maďarskými borševkkyrni vojskami. Značná 
časf Podkarpatskej Rusi, ktorá tiež patrí k obvodu súdnej tabule 
košíckej, bola obsadená až do júna 1920 rumunským vojskom. 

Organízácia súdnictva pokračovala z dvoch strerusk. Slo
venská časť obvodu bola organiwvaná z Bratislavy zvláštnym 
k tomu vymenovaným zmocnencom a Podkarpatská Rus samo
statnýlTI referátom pre súdnictvo pri civilnej spritve v U žhoroďe. 
Hlavné organizačné práce, totiž: prevzatie jednotlivých súdov 
do správy Československej republiky, najnútnejšie doplnenie 
medzier VD stave sudcov a ostatných za.mestnancov, nastavších 
tým, že zn.ačná časť zamestnancov maďarskej národnosti odo-
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prela složil srub poslušnosti a odišla do Maďarska, a čiastočná 
úprava služobných pomerov zamestnancov VD službe ponecha. 
ných, boly ukončené koncom roku 1920, kedy pr,eš]a všetka ,ad
ministratívna činnosf na predsedu súdnej tabule. 

Právomoc predsedu súdnej tabule vo veciach justičnej 
správy bola proti stavu do 28. októbra 1918 rozšírená, najma 
bolo mu priznané právo vymenovania značného počtu zamest
nancov a právo samostatne hospodáriť s úvenní v rozpočte· pre 
súdnictvo povolenými. Správu tabule viedol do roku 1922 se
nátny predseda Ján Ruttkay, od mája 1922 viceprezident súdnej 
tabule Dr. Konstantín Petrovič Mačik a v decembrí roku 1922 
nastúpil úrad terajší predseda súdnej tabule Dr. Martin Mičura. 

V obvode súdllej tabule je sedem sborových súdov 1. stolice 
(sedrií resp. na Podkarpatskej Rusi súdnych stolíc]; z týchto 
siedmich sborových súdov boly dva novosríadené a síce v Už
horode a Chuste. Okresných súdov je 39. Zrušené boly okresné 
súdy v Turni 8. Kosinove, 'lebo takmer celý ich obvod prípadnul 
Maďarsku, ďalej okresný súd v Stropkove pre nevhodné umíest
neníe,; novosriadený bol okresný súd v Medzilaborciach. V roku 
1921 bolo u súdnej tabule sriadené zv!áštne oddelenie pre Pod
karpatsku Rus. Pre všetky Heto súdy i,e systemizové 265 miest 
sudcovských, 40 miest sudcovských čakateTov, 11 lniest účtov
ných úradníkov a 775 miest ostatného zamestnanectva. 

Ťažkou organizačnou úlohou bolo doplnenie schádzajúceho 
osobníctva, najma sudcov. Doplnenie to bolo možoé iba postupne 
a bolo nutné prechodne povolávať na Slovensko a Podkarpat
skú Rus sudcov ako aj kancelárskych úradníkov z ostatného 
územia Československej republiky; z tých časť sa vrátila UŽ na 
svoje p6vodné miestaa časť bola tu trvale ustanovená. 

Hneď po prevzatí súdov bolo nutné previesť upravu služob
ných platov zamestnancov, ktorá sa stala dra tých istých zásad 
bez ohradu na to, či šlo o zamestnanca nove ustanoveného alebo 
prevzatého. Konečná úprava platová bola prevedená dra nového 
platového zákona z roku 1926, ktorý bol aj základom pre teraz 
platnú systemizáciu. Podobne boly upravené aj odpočivné platy 
penzistova vdov. 
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Značné peňažné náklady vyžiadaly si novostavby budova 
technické vystrojenie súdov najmií písacími shojmi. Nove boly 
vystavené budovy okresného súdu v Košiciach a súdnej stolice 
v Užhorode s modernou vaznicou, okresných súdov v Se,:;ov
clach, Medzilabo!ciach (nákladom obcí], okresného súdu vo Vel'
kei Bereznei; prístavby boly prevedené v Chuste s novou vazm
cou, v Michalovciach a Volovom. Ďalšie stavby sú projektované. 

Tiež opa.trenie slovenských tlačív a tlačív' spo;.ených s pre
vádzaním jazykového zákona v menšinových okresoch vyža
dovalo vel'kú prácu a náklad. 

Výkon súdnictva bol privedený, .ačkol'vek v roku 1919 tak
mer v6bec presta! a v ďalších rokoch počel nových ved nepo
merne značne vzrástol, do normálneho behu. Súdy vykonaly 
napríek nedostatku osobníctva aj úkoly novými poprevtato
vými zákDDmi im uložené (účasť pri agrárncj reforme, ochrana 
nájomníkov, úžera, kmdské súdyatď.). 

Rozsah prác javí sa .aj v rozpočt·s, ktorý činí pre rok 1928 
pre slovenský obvod 20,479.410 Kč a pre Podkarpatskú Rus 
13,238.330 Kč. 

Je patrné, že za 10 rokov nebolo a nemohlo ani byť všetko 
vykonané j Ísté však je, že spolo<3nou prácol1 všetkých justičn)1"ch 
zamestn.ancov bol vybudova!1ý pevný základ pre ďalší vývoj, 
ktorým bude dosiahnuté zaiste ideálu súdnictva demokratickej 
republiky. 
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St. Stuna: 

Komenského ústav v Košicžach. 

R. 1896 usnieslo sa krát uhor. ministerstvo pravosúdia zaria
diť v sevemom Uhorsku nový ústav pre výchovu opustenej mlá
deže, a .. ko n.ajvhodnejšie miesío k tomu uznané boly Košice. 
Ústav bol odovzdaný sv oj mu ú,:elu r. 1902. Z počiatku bol za
mýšTaný pre 12.0 chovancov, potom tento stav zvačšený na 240 
.a konečne bol ústav doplnený stavbou a umiestni!o sa v ňom 
720 chovancovo Bol to teda ústav značný'ch rozmerov a stál na 
vysokej úrovnÍ. 

Po preHate, keď boly Košice v decembri 1918 oslobodené, 
zastal ústav ešte v rukách maďarských až do vydania nariadenia 
čsl. vlády z 22. februára 1919, týkajúceho sa premeny štátnej 
polepšovne v Košiciach na Komenského ústav pre výchovu 
cpustencj mládeže. Dňa 15. februára nastúpi! v ústave ako 
hospodársky správca Edmund Borek, reorganizáciou technicke
ho vzdelania a výcviku v škole a v dielňach bol poverený 
technický správca Kašpar Balllška-Meszáros, odborný učiteL 
Tehdy ešte nebol ústav úplne pod čsl. správou, bolo ustanove
ných len niekoYko čsl. zmnestnancov ako vojakov-dozorcov, 
takže bol vlastne len pod čsl. dozorom. Likvidácia ústavu bola 
nariadená hore cit. nariadením ·do 15. marca, Chovanci, príslušni 
na Slovensko, boli prevzatí ako chovanci K. D., kdežto prí
slušníci do Maďarska bolí odovzdaní Maďarsku. 

Doba štyrmesačného dozoru čsl. priniesla pre čsl. živel 
trpkú zkúsenosf, lebo bol v ústave živený odpor protivšetkému 
slovenskému, proti vládnej. moci, demonstrativne sa nosily ko
munistické odznaky, čo všetko malo ovšem zlý vliv na mládež. 

Dňa 15. mája 1919 bolo prevedené úradné prevzatie ústavu 
do ·csl. rúk, začalo sa so súpisom majetkn, ale vpád bofševikov 
Hdo práce prerušil. Chlapci boli odvezeni do bezpečia na Mo-
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ravu, do Uherského Hradišťa. Až v júli, po odrazení bofševíkov, 
vrátil sa ústav po druhý raz do čsl. mod a v tejto zastal až 
dosiaT - a na vždycky. Po odchodu rudých gárd z Košic zostal 
temer p"ázdny, stroje, nábytok a úrad'lé spisy boly odvlečené, 
takže sa muselo zač ať od počiatku 

Ústav oslávi svoje desaťročné trvanie pod čsl. vládou fak
ticky až r. 1929, ale preto niet i prekižok, prečo by sme pri 
všeobecnom jubileu nemohli spomenúť doterajšej činnosti 

ústavu. 

Tomuto bolo na prekážku hneď od počiatku, že hostil 
štátnu nemornícu a inštítúciu ínvalídnu. Až po vysťahovaní sa 
nemocnice mohol ústav účelnejšÍe upraviť svoj prevoz. 

Medzítým dostal ústav nového vedúceho, povolaním sudcu, 
dra Augustina Bělohlávka, ktorý nastúpil 1. septembra 1919. 
Doterajší správca Borek odišiel11. septembra 1919. Rovnako sa 
ukázalo! že póvodná organízácia ústavu ne:vystačí pre čsl. účely 
a preto prdiel ústav z kompetencie min. socíálnej pečlivosti do 
právomoci min. I'",avosúwa. 

Obor pósobností K. G. je vymedzený nasledovne; ústav má 
dve oddelenia: odd. sociá1nej pečlivosti II justičné. Do tohoto sú 
príjímaní pre polepšovaciu výchovu mladiství previnilci, ktorí 
boli odsúdení rozhodnutím ríadneho trestného súdu alebo súdu 
mladistvých k trestu na slobodealebo k polepšovacej výchove. 
Odd. socíáinej pečlivosti je určené: a.) pre výchovu iných 
nezletilých optlstených, vo výchove zanedbaných alebo mravne 
ohrozených, b.) mladistvých osob už trestaných alebo mravne 
narušených, bola-li potreba polepšujúcej výchovy vyslovená .od 
sirotskej alebo policajnej vrchností alebo žiadajú-li si to rodičia, 
zákonní zástupci, spolok, iný ústava, ktorý za súhlasu vlády pe
čujeo mládež. Ústav bol sria<!ený len pre chlapcov - ač takého 
ústavu pre dievče.tá na Slovensku by bolo vel'mi treba - pric 

slušný.ch do niektorej obce na území čsl. republiky, a to na odd. 
justíčné, pokial' neprekročili 18. rok, na odd. sociálnej pečlivostí 
vo veku už od 8 rokov do 18 rokov. Pre príj,atíe chovancov je 
potrebný súhlas min. pravosúdia (ref. min. sociálnej pečlivosti) 
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Komenského ústav v Košiciach. 
(Pohlad z lieladla). 

Chovanci Komenského ústavu 
pri prichodu a pri odchodu. 



Pohrad do jednej z dielní Komenského ústavu. 

Ubytovanie chovancov Komenského ústavu. 



Kapla sv. Michala v Košiciach 

dťa toho, o ktoré oddelenie ide. Nad 21. rok nemože byť chova
nec držau)"f v ústav,e' proti svojej vóIi. 

Sú tedy v K. Ú. vlastne dva ústavy, ale pod jednou admi
nistratívou. Obe oddelenia sú separovane ubytované, takže ne
bezpečie nepriaznivého vplyvu jeduého na druhé je vylúčené. 
Takto svojou strukturou je K. Ú. jediný ústav. v celel repnblike 
a poneváč nie je obmedzený odd. sociálneij pečlivosti len na Slo
vensko, je to ústav celoštátny, 

Tým sa vysvetruje, že v ústave sú zastúpené všetky národ
nosti, oy5c:.n prevláda národnosť slovenská, a všetky víerovy
znanÍa* 

Ústav z povodných asi 25 budov vz,ástol postupom času do 
úctyhodných rOZTIlerOV, má teraz viac ako ,H} buitlovf v systém·e 
na;viac pavilonov, je obklopený sadom a zahradami ústavného 
zahra<Íníctv.a. 

Rozumíe sa, že v prvých rokooh mal vedúci ústavu ťažký 
úkol, úplnú reorgamzáciu ústa.vu. Balo treba vychoval vhodu'; 
zamestnanectvo ,a preto boly usporiadané rózne kurzy pestún
ske, vychovatels!ié, zdra:voínicke, remeselné, telocvičné. Po
neváč ústav pozbyl hanlivého charakteru bývalej maďarskej 
polepšovne, bol o treba i ved'2me' ústavu po stránke vý·ohovnej 
prisposobovať a preto sa robily rozne pokusy, vyzkúšaly sa 
rozne metody výchovnej prakse, napodobovaly sa rbzne podob
né cudzozemské ústavy. Pri tom z.amestnanci prin:išali pre vec 
vefké obeti, lebo ubytovaní" bolo vel'rni úbohé, tiež ieh maŤe
delné postavenie nebolo závideniahodné. Tak prinášala 5a hned 
od počíatku J'"e čsl. myšlienku ober, ktorá bude ocenená len po 
víacerých rokoch. 

Práea v ústave bola ale ovládaná od počiatku radosfoll, 
že sa pracuje pre nový štát a na záchranu jeho ohrož,ených prí~ 
slušníkov. Leho mládež - budúei národ. 

V prvých rokoch prijal ústav mnoho svojich príslušnikov zo 
zemí, ktoré sa neraz staly cudzinou a netrpely v svojích hra
nicíach príslušníkov čsl. Ta.k doši'21 z Viedne prostreoo.íctvom 
Českého 5rdl.,,,. " ČervEného krriía celý tr ... nsport takých bezdo
movcov, pre ktorých sa stal ústav domovom a odklaf po rokooOh 
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vyšlí do. sveta ,ako poríadni občanía. lebo zatíaf sa ieh rocliruné 
pornery sa vybavily. lebo ústavnou výchovou sa osamostatnili. 

Po vysfahovaní sa štátnej nemocnice z ústavu bola sri.idená 
pre ústav tíež samostatná nemocníca, vybavená všetkýmí po
trebarni ,a na jej čelo bol postavený ústavný lekár dr. M.iroslav 
Sedláček, majúci obzvIáštny záujem a pochopenie pre mladistvý 
vek. Rozsahom vyrovná sa ústavná nemocnica okresnej ne .. 
mocnici. 

Na čele ústavného školstva a ako vedúcí padagogkkej vý
chovy mal ústav šťastie v osobe pedagogického daditefa Kon
ráda Práta, ktorý bol nielen dobrým vychovatel'om.ale aj vef
kým. láskavým a obetavým priatefom mládeže a chovancov K. 
ú. zvlášť. 

V šlápajách jeho pokračuje sa í naďalej a teraz o fudovú 
školu ako aj o učňovské školstvo ústavné starie sa 5 členový 
učilefský shor (Jozef Varacli. Jozef Výšek. Václav Štráfel:la. 
Karol Linhart. Fráňo Černota) spolu s hlavným ústavným učite
l'om Bohumilom HloMlom, známym činovníkom na poli čsl. škol
stva v Košiciach. 

Ústavné zahra<lníctvo je sverené odborníkovi Fr. Fojkovi, 
vrchnému zahradníkovi. Prácou v prirode zušl'achťuje sa poblú
dBá ,duša, dosiaľ cel'kom nezkazená, stane sa citlivejšoll, prístup
n"jšou a miernejšou. Preto každý ústav ako K. O. máako dole
žitú složku vo výchove ústavné zahradníctvo. Na akom stupni 
stojí. svedčíviac diplomov. ktoré ústa" dostal na r6znych vý
stavách a od vážnych korporácií, ako na pr. od zemedelskej 
rady. Letošného roku clostal ústav shíebornú medailu na výstave 
ovocia, zeleniny a kvetín v septemhri v Trenčíne. 

Ústa"", hospollárstvo v Opačke, v rozlohe 220 ha ornej 
pády a lúk, bol získaný z pozemkovej reformy a preš;e! práve 
r. 1928 do vlastníctvacsl.justičn"ho eráru. Z intenzívneho ho
spodárstva stalo sa gazdovstvo obhospodarené spósobom inten
zívnym, mó§e závodiť 80 vzornými podníkmi zemedelskými a 
preto budí závisť v šírom okolL To je pri nepatrných ínvestíciach 
dielo a zásluha spr-ávcu Jozefa Vonáskas, zkrtseného hosDodár-

130 

skeho praktika z Ruska. Na gazdovstve pr"cujú í chovancí, 
ktorí majú pre zemedelskú prácu smysel a pochopenie a sú te
lesne schopní. 

Ústavom pre.šlo za čsl, vedenia (až dosiar) chovancov na 
odd. sociálne,j pečlivostí 958, na odd. justÍčnom 796 okrem 218, 
ktod si len v ústave odpykali trest na slobode. Tedy už to 
bol pekuý rad. Uváži-Ii sa však k t.omu, že dIa štatistíky a dra 
evidencie, ktorá sa v ústave vedie i po prepustenÍ, je z prepu
stených na 70 % polepšených a napravených, znamená to pre 
spoločnosť I'udskú a speciálne čsL. značný úspech v prevýchove, 
lebo o tolko menej čsl. príslušníkov stalo sa ob~atermi viizrnc 
a trestníc. 

Stav c'novancov v ústave obnáša vždy viac ako 300 v prí
tomnom čase 335, sociálne oddelenie je temer vždy obsadené 
200 chovancami. justičné je slabšíe, nasledkom poklesu krimi
nality mládeže a stav udržuje sa okolo 130. Nepriamo je to vli
vom úsfavnej péče K. O .• jebo vdmí zríed1;:a sa stane. že prí
chádza do justičného oddelenia t.en. Ido bol už pred tým na odd. 
sociálnej pečlivosti. 

Po práci cvičía sa chovanci v hudbe, speve, prevádzajú te· 
locvik, hry a cvíčía ústavné produkci",. 

N adanejší chovanci pílne čítajú z bohatej ústavnej knižní"e, 
niekol'ko kh každý rok navštevuje školy v meste, zvlášť školy 
občianské a stredné. učitefský ústav. odborné. priemyselnú, ho
spodársku a meliornčnú. 

Ostatní sa pripravia pre žÍvot vyučením sa remeslu V; roz .. 
síahlych ústavných díelňach, v ktorých prevádzajú sa násl edu
júce r-emeslá: stolárstvo 1 tokárstvo, kolesárstvo, krajčírstvo, 
čaÍtLmdvo. rnaliarstvo, lakýrnictvo, elektrotechnika. zámoč
níctvo, kováčsivo, galantería, remenárstvo, obúVTIÍctvo, košikár
stvo, kníhárstvo, pekárstvo a holičstvo. 

S vyúčným resp. tovaryšským Jístom opúšťa chovanec ústav 
a odoberá sa na lniesto, ktoré lnu najviac ústav sám zadováží. 
Vyúčné listy potvrdzuje mestský notársky úrad ako priemy
selná vrchnosf, keď živnostenské spoločenstvo odoprelo túto 
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funkciu. Vo správe rueleň vystríedalo sa niekol'ko vedúdch síl, 
posle dne cd r. 1925 bol poverený správou kontrolór inž. R. 
Eloed. 

Po hlavnom riaditel'ovi dr. Bělohlávkovi prešiel ústav dň.a 
6. sept. 1923 do rúk ministerského radcu Antonína Vlčeka, 
z min. pravosúdia, ktorý pri pokraču:lÍcej konsoliclácii spravo
val úslav tenloaž do 29. máj a j 925, kecly po odvolaní do úshed
ného úradu, oddal vedenie ústavu P. Ottovi Kovatšíkovi, du
chovnému správcovi. Tento spravoval ústav do 30. sept, 1925

f 

kedy bolo sverene vedeníe odborovému radcovi mÍn. pt"avosú
dia Stanislavovi Slun.ovi, klorý v poradí ako druhý menovaný 
hlavný riaditel' a leraz hlavný administrativny rad·:~ je až do
sial' vedúcim ústavu. 

Ústav zame:sínáva po restrikdi na 12'-5 osiH:r, systemizovaný 
stav v,,,k má byf len 87, Nová syslemizácia priniesla islú sta
bilizáciu sÍužobných pomerov, ale i v K. Ú. vyžÍadá si islú reví
ziu. To je prirodzen,z, lebo ústavná činnost nebude nikdy u ko",
cal musí byť vždy vo v-y-voji. Tým f.a vysvetruje

f 
že najma za 

posledně frí roky sa v IÍstave pracovalo na dop!není !Íst,1iVU po 
stránke z::i!ra.votnej a shvebuei [príslavby chovaneckých pavi-
lonov, zariadenie kloz·e'tov a sprch, centrálne kúrenÍe, znovuvy
budovanie kuchyne 1 prestavba pekárne f doplnenie zariadenía 
ústavnej nemocnke zvláš'c roentgenom, zadováženíe školného 
kinoaparátu, prístavby a prestavby koblní, skleníkov, prevzatíe 
gazdovstva v Opacke a zapla.teníe kupnej ceny, doplnenie inven
tára traktorom systém Ě,koda., úprava dest a chodníkov, oprava 
a rozšírenie telefonnej siete, vybavenie dieleň novými strojmí). 
Z toho vidieť, že hospodársky úrad í správa budov K. D., na čele 
ktorej stojí vrchný tajomník vazeňskej správnej služby Rudolf 
Giraschek, maly v poslednom čase llUloho práce. 

Prírodzené zdokonalovanie ústavu má vplyv na jeho roz
počd, Tak na pro r. 1927 všetkv výdavky obnášaly 4,217.128.43 
Kč oprotí prí;mom 2,440.978.69 Kč. Ako príjem treba zd6razniť 
príjem z práce chovancov vo výške 1,224:808,08 Kč a z pal'ného 
a zahradného hospodárstva 952.928.61 Kč. 
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Ošetrovad.a taksa pre jedného chovan'::;a stanovená len na 
10 Kč 60 h, a·;:: dra výkazu vydania a príjlTIU vychádza ll:! 

15.70 Kč. 
Prh:lc.tok štátu nepadt. na pía:no, ako je hore spomenuté a 

keď ústav dočká sa ešte náležítej s.kl:!.,z snromažďovacej, ktorú 
za ms.ďa.rského režimu mal v pavilone dneš~ej štátnej kníhtla~ 
čiar118, pokrOČÍ SCl ešte ďalej k prehlbeniu a zvede·:teniu oGhran
nej výchovy mladistvých. 

NEch sa toho do,:Skáme skoro na začiatku druhého desať
roda lOašej republiky. 

Jasovské jaskyne: Neolitické nálezy, 
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Východoslovenské železnice za správy 
republiky. 

Prevzatíe železníčných tratí na Slovensku po prevrate pre
vádzala žel. obsadovacia komísia, ktorá postupovala súčasne 
s čsl. vojskom. Do Košic pdšla táto komísia pod vedením iuž. 
B. Vořiška bned dňa 31. XII. 1918, teda tesne po obsadeni Košic 
čsl. vojskom. Personál býv. uh. štát. železnic zahájil hned pa
sivnú rezistenciu, ktorá sa premenila v politíckú stávku a roz
šídla Ba aj na koš. boh. ždeznice. Prevoz poclarilo sa však 
predsa udržať za pomoci ž,e;\. stotiny č. 50 a exponov.aného per
sonálu z Číech a Moravy. Na to boly nespoTahlívé žívly ZD služby 
eliminované, mzdy a pomery vyživovacie upravené ,a služba za
hájená v plnom rozsahu. Koš. boh. železníca hola postavená 1. 
III. 1919 pod dozor vládneho komísára iuž. J. Beneša. 

Riadítefstvo štátnych železnic bolo sríadené v Košiciach dňa 
5. II. 1919 a jeho vedením poverený ínž. Křížek. Pretože všetky 
verejné budovy v Košicíach boly obsadené vojskom, bolo treba 
umíestlť riaditefstvo prechodne v dvoch míestnostíach na ná
draží, ktoré slúžily súčasne za ložnice úradníkov. Až po vefkých 
intervencíach prídelené bolo riaditeTstvu 20' míestností v bu
dove súdnej tabule. O neobyčajných ťažkostiach, s akýmí sa 
strdávalo vybudovaníe žel. služby v týchto dobách naprostého 
rozvratu, zmíeňujeme sa v ďalších statíach o jednotlivých od
vetvíach žel. služby. 

Srubne započaté díelo bolo prerušené už v máji 1919 ná
stupom maďarského komunistíckého vojska. Doprava medzi 
Košicíamí a Legiňou-Michalanami udržovaná ,až do noci z 5. na 
6. júna. Medzi tým došlo už k evakuácií Košic, odkial' odíšíel 
posledný evakuačný vlak 6. júna o 11.26 hod. Ríadilerstvo, so
stávajúce vtedy así z 20 úradníkov, bolo presfahované do Novej 
Ží!íny, kde úradovalo prí núdzovom zariadeni. Personál bol 
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ubytovaný v železníčných vozňocha stravovaný z pofnej ku
chyne. 

17. júna 1919 sríadené bolo vojenské ríadítefstvo pre želez
níčné síete na Slovensku a 27. júna 1919 poverilo min. žel. naše 
ríaditeľstvo dohfadom nad správou koš. boh. železnice. Za od
volaného ínž. Křížka prevzal správu košického riaditefstva do
časne dosavádny prednosta odd. III. inŽ. Emmer. 

3. VII. došlo znovu k obsadovaníu staníc na koš. boh. že
lezníce a už 6. VII. vrátílo sa do Košic riadíteTstvo. Návrat bol 
žalostný. Žel. objekty boly vyrabované, nábytok odvlečený, 
celé vnúforné zariadenie .ako aj vedenia s múrov strhané, takže 
zostaly len holé steny. Práve tak zníčené bolo celé zariadenie 
staničné ,a vodárenské. 

Riadítefstvo bolo dočasne umiestené v budove súdne; ta
bule, pozdejší" prikázalí mu niekorko miestností v ínternáte 
dievčenského gymnázia. Riaditefská pokladníea bola ponechaná 
z bezpečnostných dovodov ešte v Žíline. Personál ubytovaný 
bol z častí kasárnicky vo škole v Kováčskej u!ícL 15. VII. 1919 
začalo riaditeľstvo už zase pravíde,l'ne úradovať a 19. VII. za
počalo sa s obsaďovaním tratí na Východ až do Čopu, čo sa pre
viedlo do 22. VII., ked Rumuni Čop vyprázdnili. Dňa 1. VIII. 
malí srne potom" drianí všetky trati na východ .až po vtedajšil1 
pohraníčnú stanícu s RlUnunskom v Berehove. - 15. septembra 
i919 prevzal správu ríadíteIstva nový riaditeT inž. K. Schleyder. 

Pre riadítefslvo získalí sa potom ešte dalšie míestností v 
notárskej škole a po prevzatí koš. boh. železníce do štátnej 
správy aj budova jej bývalej prevoznej správy. 

V 'septembri 1919 prípravovala sa na koš. boh. železnici 
stávka, ktorej za zámienku slúžil nedostatok potravin. Preto 
bola táto železníca prevzatá do správy štát. železnic sláv
nostným aktom 18. III. 1920. 

Správa prevozu bola potom slúčená s riaditefstvom tým, 
že bol personál K. B. ž.elezníce prídelený príslušným oddele
níam ríadíteTstva. Napríek značne ťažkým pomerom v r. 1920, 
keď došlo aj k niekoTkým slávkam níelen na Vrútkach, ale aj 
na celej tratí, ustálené bolo jednotné vedeníe železničnej správy 
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tak, že bolo zrušené vojenské riaditefstvo železníc na Sloven
sku i vojenský dozor dňa 31. XII. 1920. 

V júli 1920 opustili Rtununi Podkapratskú Rus a my pre
vzali trať až po Jasiňu, sjednajúG s rumlliiskými železnÍcami 
peagnu smluvu pre tr.ati Terešva-Trebušany na úzeITÚ rumUll

skom a Halmeí-Kiráfházy-Campolung La Tissa na území 
našom. 

V r. 1921 pokračovalo sa v postupnom vybudovaní adnlÍ
nistratívy, Túto dnnosť rušil náš najbližší sused Maďarsko Od 
28. VIII. 1921 bol železničný prevoz ohrožovaný ozbrojenými 
tlupami maďarskými, ktoré prekročovaly hranice a pr·epad..4-
valy staničné bllciovy a poškoďovaly žel. objekty. Hlavne vý
chodné Slovensko bolo ja"išfom týchto útokov (stanice Salanec, 
Kalša, KuzmiO'e, Somotor, atď.). Toto vystrájanie vyvrcholilO' 
prepadnutím danÍ.ce Ka!še 19. XII. 19211, pd ktorom bol zastre
lený výpravčí Fr. Furst. J.e samozrejmé, ž,e aj mobilizácia v 
októbri 1921 kládla na že!ezničnú spd "U značné úkoly. 

Roku 1922 pokračovala konsoJidácia že!ezničných pome
rov, takže nas1ávajú pomery ako u mimos18v'enský·ch daditef
stiev. Prevzatím vojenskej úzkokofajnej železnice Užhorod
Antalovce a prevzatím hospodárskej železnice v údolí Borže j 

skončilo 1. I. 1923 obsaďovanie železničných sieti nášho ob
vodu. Počiatkom roku 1923 došlo e,§te k za,vedeniu prepr.avy s 
Maďarskom cez Hidasnémeti, potom je však agenda v obore 
adminístratívnom už normálna. 1. L í924 nastúpil nový riadite!' 
inž. Danko. Od 22. VIr. 1925 stojí v .čele riadite!'stva vládny 
radca inž. Karol Dolanský, ktorému sú pridelení ústrední rad
covia dr. Karol Sekyra arko administratívny čt lnž. Ján Slávik 
;Rko technický námestník. 

Služba stave.bne-technická. 

Bol-Ii dezolátny stav žeL tratí fažko pocHovaný Pi) vojne 
v zemiach historických, kde je hustá železničná sieť. umoznu
júca spojenie na ,šetky strany, tým horšie doliehal tento stav 
železníc na želelnjčnú .správu na Slovensku. ktorá bola posta-
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vená pred niekorko ťažkých úkolov, ktorých okamžité nesenie 
bolo pre život lnladého štátu neobyčajnej dóležitosti. Prenes·e
ním obchodného a politického cenha z Pešti do Prahy boly 
dané železničnej síeti slovenskej iné úkoly! než pre ktoré boly 
jednotlivé linie stavané, takže trati, ktoré do prevratu boíy li
nlami hlavn5rmL pozbý-vajú svojho významu a na ich miesto na
stupujú trati smerujúce od východu na západ, z ktorých sa stá

vajú trati prvého rádu. 
Na.jprv bolo te.:lQ treba vybudovat trati Čadca-Žilina

Košice a Košice- .Legíňa Michalany-Királ'hiza, z ktorých tak
reóeno ce-z noc S2. stalo železničné spojenie medzinárodného 

vý-znamu. 
Tieto velké úkoly zvačšovalyešte fažkosti ďalšie, totiž 

oprav.a škód, sp6sobených bolševickou inváziou maďarskou. 
Dfa odhadu mE'ozinárodnej komisie obnáša úhrnná škoda 
28,70D.380 frankov. Náprave muselo byf venované všetko úsi
lie. Prvou starosťou bolo opravH a vybudovat poškodené ob
jekty, aby mohla byť zahájená pravidelná doprava. Najvážnejšie 
starosti p6sobil železnjčnej správe stav železnÍčného svršku, 
lebo behom voíny nebol temer vóbec opravovaný a takmer po
lovica pražcov bola zhníti, tunely, mosty a budovy boly celkom 

za.ne-dbané, 
Prvým úkolom železníčnej technickej služby bola teda sa

nácía svrškov a znovusriadenie poškodených mostov. Bol to 
v prvom rade most cez Hornád v km 1.784 trati Košice-Bohu
mín, pri ústupu pred boTševíkmi poškodený pom-erne slabým 
nábojom. Ďalej boly opravené dva brachové mosty cez Ondavu 
medzi staniciami Trebišov -Bánovce ,a most cez rameno Hor
nádu na trati Košíce-Hidašnémeti. Najvačšiu prácu a nácklad 
vyžiadalo si obnovenie mostu Gez Bodrog u Slov. Nového Mesta, 
ktorý bol 30. IV. 1919 pri boIševíckom vpáde vyhodený rudou 
gardou do povetria. Nlost bol odovzdaný doprave 10. XL 1920. 

pokiar ide o pozemné stavby bolo najsámprv treba vybu
dovaf staničné budovy v Legini Michalanoch a v Jasin", ďalej 
niekoTko vypálených strážnych domkov na tratiach Legiňa
Medzilaborce a Baťu-Lawoczne. Pre udržanie personálu pri-
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šlého konať ťažkú službu na Slovensko zo zemí historických 
musela správa štátnych že!ezníc pracovaf všetkými prostrled
kami, aby bol získaný dostatočný počet bytov a kasárenských 
roiestností. Nie je nložné vypočítat stanice ,a miesta, kde sa 
adaptáciami vodárenských budov róznych skladišť, barakov a 
pod. ziskávaly obytné miestnosti; pte stručnost uvádzame len 
najvačšie budovy, kloré boly zbudované vo vačších ž"leznič
ných uzloch. Tak bolv postavené vefké obytné budovy v Koši
dach, Legini l\1ichalanoch, Užhorode, budovy odborov pre 
udržovanie trati v Mukačcve, Rahove a Ružomberku vedfa c'e
lého radu menších objektov. 

Mnoho úsilia muselo sa venov,ať úprave tratí pre nové pre~ 
vozné potreby a tl! bolo najma treba príze"ať k hlavnej želez
ničnej tepne z Bohumína cez Košice a Kiráfházu do Jasinv. Naj
slabším úsekom tcjto bola časť z Košíc do Legine Michalian, 
ktorá bola za madarskej správy bezvýznamnou a velmi zane
dbanou miestnot! spojkou. Tu chodily vlaky len 30 km rýchlo
sťou a ccz vačšie mosty iba krokom. M11selo sa teda hneď začat 
s výmenou slabého svršku za silnú sústavu, s výmenou 5 sla
bých mostov a s rozšírením všetkých n<odostačujúcich staníc. V 
stanici Opačke, Ruskove, Kalši a Kuzmici boly vybudované na 
mieste starých drevených barákov pekné dopravné budovy 
s náležitým počtom bytov. Aj na tratiach Košicp_Bohumín 
1:>010 treba vymeniť svršok silnejším tvarom, aby bol o možné 
upotrebiť pIe dopravu tažších stroj ov o vačšej rýchlosti a vý
konnosti. Dosiaf bol a vymenená asi štvrtina svrškov cdej koš. 
boh. ŽelezrJce. 

Mimo uvedených r'ekonstručných prác je pre trať Bohu
mÍn-Košice-KiráJ"háza pripravený celý rad daležitých pro
jektov, smerujúcich k umožneniu intenzívnejšej dopravy a jej 
zf,a,cneníu. 

Z nových železníc bola dokončená trať Bánovce-Vajany a 
odovzdaná prevozu už v roku 1920. 

Z davodov národohospodárskvch a strategických bolo by 
záhodné vybudovat traf Červená Skala-Gelnica-Margecany, 
Prešov~Vranov-Michalovce a trať Terešvu-.Trebušany. 
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Kapitolou pre seba tvorí postuné vybaveníe tratí tunaj
šieho obvodu všetkými zariadeniami zabezpečovacími. K ovlád. 
nutiu tohoto úkolu bolo lreba najprv vybudovať navestné dielne 
v Košiciach. Svornému úsiliu všetkého ZameSL"'1anectva sa po
darilo vybavit všetky stanice predpísanými návestidlami, tele
grafnými linkami" traťovými telefonmi; výhybky boly opatrene 
kofajovvmi zámkami, zábrany boly rekollŠtruované a konečne 
sa mohlo prikro<,iť k energickému prevádzaniu úspornej akcie 
rušením shážníckých stanovíšť ,a premenou obsluhy zábran na 
úrovňových pNjazdoch železníce. Všetky práce v tomto o bore 
uvedené boly prevedené vlastným personálom a vlastnoil 
režiou, 

K obvodu ri"dit<oTslva štátnych železníc v Košiciach patrí 
teraz 951 km štátnych železníc a 765 km železníc preváclzaných 
štátom na účet vlastnikov. Obvod riaditeTstva je rozdeIený na 
14 odborov pre udržovaníe trati a jednu správu prevozu, ktoré 
majú dozor na 102 traťmajstrovských úsekov. 

Služba shojne-technická. 

Aj v službe strojne-technickej dosiahlo sa značných výsled
kov. Povodný počet 333 stroj ov, z ktorých 50 % bolo v oprave 
alebo polrebovalo opravy, zvýšil sa v roku 1923 na 448 strojov. 
V ďalšom období venovala sa pozornosf zvýšeniu stavu služby 
schopných lokamotív, takže v roku 192<1 bolo možné sníŽIt stav 
lokomotiv na 393, a r. 1927 až na 335. Počet opráv, klorý roku 
1920 činil 40% klesol postupne tak, že r. 1927 bolo už len 20 % 
stroj ov v oprave. 

Aj pri spotrebe uhlia dosíahlo sa takých úšpor, že na miest" 
41.5 km spotrebovaných na jeden km r. 1920 číní terajšm spo
treba uhlia na 1 km len 28.2 kg. 

Dóležitá bola výstavba výtopne v Košicíach, takže toraz 
svojmu účelu vyhovuje. 

Snahou poslednej doby je, aby pre mieslne železrJce s v,f
kau osobnou dopravou bol dodaný dostatočný počet motoro
vých vozidiel a aby bolo phle vyhovené potrebám obyvatefstva. 
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Okrem toho v úsekoch, kde niet železnÍčneho spojenia, zavá
dza sa spojenie autobusové. 

Tiež stav osobných a nákladných voznov sa vždy lepší. Vy. 
kurovanie osobných vozňov bolo tiež zlepšené- a osvetlovanie 
ieh olejom, ktoré v prvých dobách tmner vobec nefungovalo, 
nahradené bolo postupne svetlom plynovým a na hla vných tra
tiach elektrickým. 

Z najmodernejších zarÍa-dení uvádzame poštové vozne 
s válečkovými ložiskami, ktarých máme v prevoze už 9. 

Aká pozornosť venovaná bola csvetl'ov&"1iu staníc svcnom 
elektrich:ý·:m, vidno z toho, že od prevratu bolo novo zavedené 
,dektrické osvetlenie na 22 stankia-:h. 

K riadnemu udržovaníu vozidiel treba dokonale vyzbroje. 
ných dielní a prevozných dídní pri jednotliv)Th výtopúácil. V 
tomto ohl'ade bol stav v ob-vode ko~í(;kého riaditeTsiva po pre
vrate vel'mi neutešený. 

Na koš, boh, železnici boly len hlavné dieln,z na Vrútkach, 
ktoré vyhovovaly už tesne pred vojnou len faž-ko svej1l1"U "Li.fdu 

a úsek na v)'chod od Košíc zostal odvislym iba od nedostQt{)~
ných a zastaralý·ch di-dní v Novom lvieste pod Šiatrow, ktoré 
však boly v roku 1920 pre svoju ncpriaznivú polohu a ~re ne
spofah1ivosť tamojšieho personŘlu zrušené a úplne vyprá·,::dnené. 
V tejto ťažke-l dobe bol sostavený pro.q,raln !1.a sriadenie pre
vozn~Tch die1ní vo výtopií.ách v Kiráfbáze! v Č.opc 1 Mllkače.ve 1 
v lVledziJa.borciach 1 Košk:i,ach a Prešove. Prevedenie te-jto akcie 
umožnilo použit; shojného zariadenia, ktor'2 sa uvolnilo zruše
ním dJe.lní v Novom lVíeste pod Ši.a.trom. Naprick tejto výpomocí 
nestačily dielne na Vrútkach a prevoz bolo možné udržal len 
vydatnou pomOCOli mimosIovenských dielní ,a najma zadáva.,."'1Ím 
opráv stroj ov do tov:arm škodových. KonsoHdidou personá!
nych pomero-:·, zlcpš0vaním strojnej vý·zbroje, zavedením jed
notného časového úkolu, a in.ýmí org.2~niz;"!.:nými prácami v hlav
ných dielňach na Vrútkach i v prevozných dielnach pri výtop· 
llách pod.arilo sa zvýšiť výkon íeh tak, že kOŠ:lCké riad1tel'stvo 
potrebovalo už len cefkom malý·ch výpomocí mimoslovenskýcb 
dielní alebo súkromého priernyslu. Vybudov3.ním dielní v Tma· 
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ve bolo potom wnožnené odňatie opráv nákladných vozňov 

dielňám ~a VlútLach· a sústredením opráv osobných vozňov ko
šického i bratislavského obvodu v týchto dielňach. 

Služba dopravná a komerčná. 

Po likvidácii boIše.víckeho yoádu omedzovala sa prepr.ava 
len na potreby vnútrozemské, ; cudzími štátmÍ boly zrobené 
'mluvy až v roku 1920. Preprava tovaru trpela tym, že vozne 
boly odovzdávané n.a hraniciach výmenO"!..l, vozeň za vo.zeň. Po~ 
neváč susedné štáty nem,aly pre tento sposob prílišného poro
zumenia, nastávaly vo všetkých prechodných staniciach vefké 
tažkosti, ktoré sa javily menovite počiatkom roku 1920 na ma· 
ďarských prechodných staniciach, v auguste zas v Kirifháze, 
kde sa v tom čase nahromadilo viae ako 900 vozňov. Pomery 
boly upravené provizornýmí úmluvami vaprilí 1921. Definitívne 
bol vyriešený výstup na5::ích vozňov do cud.ziny a vstup našich 
vozňov k nám, až medzinárodnou smluvou vozňovou (R. LV,) 
ktorá vs!úpila v platnosť 1. L 1922, Aký priaznivý vliv mala táto 
úprava vozňovej služby na rozvoj nákladnej prepravy, vyplýva 
najlep.<iie z toho, že od roku 1922 do roku 1927 zvýšil sa obrat 
vozňov o 80 % . 

Osobná preprava bola celkové štabilizovaná už v obdob'. 
jazd.."1ého poriadku 1922 až 1923, V rokoch nasledujúcich došlo 
už len k nepatrnÝ:fl1 zmenám. 

Vy,okými udržovacími a prevoznými mikladmi poklesla 
prosperita temer všelkých rniestnych tratí, bolo preto treba po
stať-ať sa o sanáciu ich hospodárskych pomerov. Najprenikavej
ších úspor dosiahlo sa zavedením zjednodušenÉ'ho prevozu Zá· 
sada zjednodušeného prevozu spo.3íva v tom l že všetku dopravu 
o.a trati riadí telefonicky jeden .dopravný úradník _. diri.gen!. 
Kofajíštia v staníciach sú zabezpe,;5-ené výmenovými zámkami, 
odstavné kofaje výkol'ajkami, kfúče od výmien má vlakvedúci, 
ktorý ieh obsluhuje. ta.kie služba výpravčích í výmenarov od· 
p.adá; tým sa ušetrí vermi nUlOho na osobných výdavkDch, Dal. 
šíeho snížení a prevozných vý-da.vkov sa dosialme· čiastoČTIe mo-
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torizáciou miestnych železníc, čiastočne zavedením koTajových 
autohusov. Zfacneme prevozných nákladov umožní správe že
leznice, aby rozmnožila dosavádny počet vlakov a tym vyho
vela. aj častým požiadavkám širŠ'ei verejnosti. 

S riadnou organizáciou prevozu na vlEčkách mohli sme za
počat až r. 1920. S výnimkou r. 1922, keď pokles obratu vozňov 
zavinený bol napnutou zahraničnou situáciou, zvyšuj,e sa obrat 
vozňov na vlečkách rok od roku, takže vzostup r. 1927 vyka
zuje proti r. 1921 plus 64.8%. V r. 1927 máme 1% vlečných ko
íají, ktorých ceTková dížka je 108 km. lV r. 1921 bolo vlečných 
kofají len 143). 

Po obsadení trati bývalých MAV. bolo treba zaisliť konti
nuitu komerčnej služby, aby nenastaly poruchy v službe pre
pravnej a preto zostaly v platnosti staré nariadenia a predpisy, 
ktoré bolo treba postupne prispósobíť novým pomerom. Ako 
sme sa už zmieniIi, bola ofl1oozená počiatkom r. 1919 preprava 
nasledkom válečných uda!ostí s Maďarskom len na vnútroze
mie a pri n'edostatku vozidiel omedzovaná prepr,a,va na vojsko. 
Prvé počiatky prepravy civilnej boly značne zatažené kráde
žami na železnici, zadržovanÍ1n a zabavovan.í:m, zásielok úradmí 
civilnými i vojenskými. Bolševíckym vpádom Maďarov na Slo
vensko ustala civilná preprava ceTkom. Po novom obsadení 
Košic dňa 6. júla 1919 prevzali sme stanice cefkom "pustošené 
a vyrabované. Nebolo ,ani tlačí", ,ani služobných predpisov, ,ani 
tarifov, razítok a potrebného inventára v skladišti, takže sme 
boli cefkom bezradní. Behom týždňa sa VŠ2_k začalo predsa pra
covať v obore komerčnoffi, poneyac časť ÚIadníctva odišla 
k svojím domovským riaditefstvám a privíezla pom6cky, najmii. 
tla6vá. Obyvatefstvo a zvlášť obchodníctvo prišlo nám zas 
ochotne v ústrety tým, že nám požičalo bezplatne potrebné 
váhy do skladíšť, nakladacie pomócky a ostatný potrebný in
ventár bol zatým zhotovený z dosák. Jazde!liek v staniciach ne
bolo, a preto sa zavíedly útržkové lístky. Nebolo kilometrov
nikov, len skladište v Košiciach mala akúsi jednu púmócku. Ze 
to nebolo službe na prospech, je samozrejrné a preto boly urých
lene vydané poheh!lé pom6cky. Priama doprava na Východ ne-
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bola možná pre poruchu mostu cez Bodrog. Cestujúcí museli byť 
preváž,aní cez deku po provizornej plti. Vš'etka osobna doprava 
vykonávaná bola primitívnYlni prostriedkami, osobné vozne 
boly v zlom stave, dvere a okná rozbité, yozne preplnené, ale 
každý bol rád, že dostaldajaké miesto a že cestuje. F rekvencia 
bola vefmi silná, vlakov málo a tak fudi.a čakali často na sta
nici deň i dva. Dosť často bolo vidíeť cestujúcích na strechách 
vozňov, ženy s baťohami stály na sch6dkoch a plošinách vozňov, 
držiac sa krčovite železných tyčí aj za tuhých mrazov. Rozdiel 
vlakOVých tríed nebol temer žiadny, ba jazdili aj cestujúci 1. 
triedy v služobno1ll vozni. Po obnovení provízorného mostu cez 
Bodrog umožnený priamy styk s trafami za Bodrogom a vlaky 
chodily z Košic až do Berehova a neskoršie po prevzatí tratí od 
Rumunov až po Jasiňu. 

Obecenstvo pozeralo na železnice ako na podnik občanov 
a bolo toho presvedčenia, že mMe cestovaf zadarmo. O Doria
dok a zamedzenie podvodov staralo sa 35 vlakových revi;orov, 
ktorých počet bol behom času snížov.aný tak, ako pokračovala 
uvedomelosf cestujúcich a nastával poriadok, takže mohol byť 
snížený na dnešný stav 9. 

Preprava tovaru bol a po opatovnom obsadeni Košíc ne
patrná. Prepr.avovaly sa len vojenské zásíelky a potraviny pre 
obyvaterstvo. Zásíelky určené do staníc za Bodrogom boly za
sielané do 1vHchalovie:c a odtiaf prevážané vojensky-mí automo
bilmi do Užhorodu. 

Pri obsaďovaní Slovenska a druhý raz po úst.upe borševí
kov, coly v stanicíach uložené zásielky alebo ustupujúcimi Ma
ďarmí odvezené alebo rozkradnuté luzou. Urovnanie pokladníc 
a škód bolo vel'mi ťažké. Tým bola sťažená aj služba reklamač
ná; nebolo zapr.acovaného úradníctva a potom spisový mate
riál bol Maďarmí odvezený a!ebo z neznalosti roznymi činiter
mi zničený, takže nebolo možnosti pátrať v slaniciach po zásíel
kach dra dokladov. Koncom roku 1920 a behom r. 1921 shrnuly 
sa procesy vyvolané evakuáciou, čím sa služba reklamačná vy
stupňovala až do kr.ajnosti. Tiež preprava kusového tovaru ne
bola v prvých dobách organízovaná, takže zásielky z Bohumína 
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do Sp. Novej Vsí alebo do Košíc šly až 14 dní, kdežto dnes doj
du za 24 až 48 hod. Aby sa zamedzíly krádeže na železnícíach, 
bola sríadená aktivna kontrola; potíerala tíe,ž úplatkárstvo a 
korupcíu, ktoré priamo bujely. 

lvlusel sa stále vyrovnáv.ať a doplňovať stav personálu, a 
práve tak bolo treba stále doplňovať staní,čný ínventár. Aj de
zinfekcía vozňoy a napájanÍe dobytka upadlo vojnou a dezor
ganízácíou a bolo treba tieto zaríadenía obnoviL Mostné váhy 
boly v tak úbohom stave, že sotva desatina so. ích mohla upo
trebiť. Teraz máme rad nových mo.~erných váh mostných o no
sností 40 tún s elektrickým pohonom. Všetky smluvy musely 
byť znovu sjednané s vefkýmí ťažkosfamí, lebo nebolo aní zá
znamov ani opise,v smlúv starých. 

Dnes spravujeme 14,6. staníc, 87 zastávok a nákladíšf, 138 
zastávok, jednonákladište .a 3 výhybne. podra nových pomerov 
bolo zrušené niekol'ko výpravnýc:h miest, niektoré stank:e pre
menené na zastávky ,a náldadištia a otvoren}~(:h bol o 9 nových 
zastávok, 2 ",ast.Jvky a nákladištia a 39 zastávok, ktoré -existo
valy už za MA V., ale neboly otvorené. 

CeIkové pomery vyrovl1ajú sa dnes pomerom zemí histo~ 
ríckých. 

Služba financná. 

Železnice poskytovaly prí cíeTavedomom vedení a úspor
nom hospodárení vždy dobrý zdroj príjmov, ako pre spoločnost! 
súkromné, tak aj pre štát. Tento lakt bol tiež príčinou, že bol 
vydaný zákon číslo 4D4! 1922, podra ktoreho boly ČSR. zaradené 
medzí podniky spravov.ané dra zásad obthodného hospodárenía. 
Ako v každom hospodárstve. niusía aj štátne železníce venovať 
čo najvačšiu pečlivost prevádzaníu a kontrole všetkých opa
trení a nariad'ení, smerujúcich k tomu, aby priaznivý fínančný 
výsledok bol zaručený. 

Túto službu konalo u ríaditeTstva štátnych železníc c.dde
leni" finančné. Hlavným úkolom tohoto oddelenía je poukazovať 
služobné póžitky, dozerať na finančné hospodárenie svojho 
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okrsku v rámci povolených úverov, kontrolovať výdavky a príj
my, revidovať údovný materiál všetkých služobných odvetví a 
vedfajších podnikov ako sú dielne, elektrárne, zásobárne a 
pod. a previesf jeho vyúčtovanie. Akého rozmeru tieto práce 
nabývajú, dokazuje ročný obrat, u košického riaditeJ'stva dosa. 
hujúci pol miliardy Kč. 

Pri sdadení riaditefstva bolo jediným z. prvých činov orga
nizovat riadnu službu finančnú. Bolo pri tom treba prekonať 
vel'ké ťažkosti. Nebolo lu ničoho. Zamestnancí bolí nútení pre 
bezpečnosť pokladnícspať v kancelári'!ch, spoj'enia vlakové 
boly nepravidelné a všade sa narážal0 na živel nám nepria
fel'ský. 

Po bolševíckom vpáde sa pomery ešte zhoršily. Všetko bolo 
bol'ševíkmi zničené a odvlečené. Obsadením Podkarpatskej 
Rusi sa pomery ešte skomplikovaly, poneváč pre Podk. Rus 
bolo zavedené oddelené účtovanie. Z tohoto územia boly pred
kladené k plateniusbiré účty. Ktomupristúpily ťažkosti v dó
sledku kolkovaniabankoviek, .Služobne' často neskladaly me
sačné účty,nepredkla:daly doklady, prevzatý personál nepo • 

. znal účtovného systému čsl. šhítnych železnic, personál čsd. bol 
nezapracovaný -a z vefkej Gásti no ve pri!atý, v d6s1edku čoho 
vznikly závady. K likvidácii póžitkov definitivnych zamestnan. 
cov došlo až v .apríli t920. ])0 tých čias bolivyplácaní dočasnB . 

. Po. ohs.ad"niSloVenska bol v obvode košického riaditeTstva 
personál trojakého druhu. Boli tu zamestnanci bývalých ma
ďarských Št. .žéIezníc (M. A. V), zam"stnanci košicko ·bonumin· 
skejždeznÍJ;e (Kb. dr;) a expono'vanÍ, zamestnan<;i čsl. štátnych 
želez.ilíc. Pr., každý druh personálu platily zvláštne predpisy 
požitkové. J'entoneudrž.at<cTIiýsi'av dO/Íútil zel. sPrávu previesť 
postupne unifikáciupOžitko'vých pr~dpisov ... 

. Z vlášte dóležÍtou.· ótázkou . bolodešenie hmotných pome
rov' z~mesthancov ':na Slo"ensku exponovanych.: Institucia »,ex
ponovaných« ukál.ah sa:však vzáujine konsolidácie pomerov 
neudrža.tefnou. Preto boli tito zamestnancÍ na Slovensko hro
madne preloženÍ. Bola zrušená výplata slovenských diet, a diety 
boly nahradené t. zv. slovenskou úpravou. Tak kle sol už v de-
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cembri 1922 počei exponov,aných zamestnancov v obvode košic
kého riaditeIstva na 36, ačkorvek kh tu bolo ešle v júní 1920 
vyše 1.400. 

Zvláštnej zmienky zasluhuje a.genda dane dachodkovej. Od
lišnosťou daňových zákonov vznikly veTké nesrovnalosti a da
ňové nedoplatky i preplatky. Podarilo sa uviesť poriadok aj v 
tejto veci a nie je nadsádzkou, kecl tvrdíme, že vo veci dóchod
kovej dane prevádzanej srážkou ZD služobných požitkov zaují
ma dnes košické riaclitefstva miesto vedňce. 

Kontrolu výdavkov vied1í na počitku dvaja novo prijatí za
mestnanci, ktorých úkolom bolo preskúmať a defititívne vy_ 
účtovat v ríaditel'skej pokladnici nahromadené cenné doklady. 
Na to však nestačili a nezastalo ako re6istrovať získaný účtov
ný materiál a uschovat ho k pozdejši:nlu zpracovani~. Práca 
táto bola vel'mi nesnadná. poneváč sa používalo maďarských 
tlačív a české úradníctvo muselo si na kvap osvojíť potrebné 
výrazy, aby vabec mohlo pracov.ať. Nebolo tiež predpísov, výj
múc nie·,kol'ko exemplárov rak. šL železníc v nremeckej TečL 

Až kecl sa opatri! polrebný personál, mohla byť utvorená 
v apríli 1920 kontrola výdavkov. Ďalší vývoj b.ol opaf zdržaný 
prevzatim koš. boh. železnice do štátneho prevozu. Úi:tovný 
systém teito železnice bol odlišný od systému štátnych železníc 
a bolo heba prevzatý personál koš. boh. železnice znovu šk.oliť 
a to ako v centrále tak aj na trati. Práce boly značne zťažené 
neustálou fluktuáciou exponovaného personálu. 

Do roku 1920 nebolo možné sostaviť pre riaditerský obvod 
ročný rozpočet výdavkov a príjmov, nasledkom čoho tu nebolo 
ani žíadneho úverového hospodárenia ani kontroly racíonálneho 
hospodárenia v medziach úverov. Prvý rozpočet bol sostavený 
až behom r. 1920 ,ba dra zkúseností, ktoré však nemohly byť 
presným podkladom, pretože všetko bolo vo štádiu vývinu. Aj 
tu sa dosíahlo takého pokroku, že rozpočet na r. 1929 je tak 
podrobný a presný, ako u ktoréhokoTvek ríaditefstva v zemiach 
historických. 

Nakol'ko ide o službu materiálnu, boly po obsadeni vých.od
něho Slovenska služobne zásobované v prvom rade materi;ilom 
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zabraným pri obsaďovani. Najviac materiálu sa získalo v Míš
kolci. Tento a iný zabraný materiál bol koncentr.ovaný v Koši
ciach, kde obsadzovacia kornisia vo februári 1919 sriadila sa
mostatnú zásobál'ňu pre oblasť vých. Slovenska a pozdejšie aj 
pre Podk. Rus. Potrebných budov však tu nebolo, ani perso
nálu. Zásobárňu viedol z počiatku personál staničný. 

Keďže zabraný m,aieriál k zásobovaniu nestačil, bol z roz~ 
kazu min. žel. odoslaný na Slovensko všetok materíal, ktorý 
mohly zasobárne v českých 'zemiach postrádat Priemysel tu
najší, nakorko tu bol, vypovedal službu a pret.o sa muselo naku
povafaj v zemiach historických. Podobne tornu bolo na koš. 
boh. i:eleznici. klorá tiež trpela nedostatkom materiálu, ačkof
vek mala dostatočné zásoby z rokov válečných. Tie sa časom 
vypotrebovaly a nákup bol p.otom obstaraný v Čechách i v por
sku a Ra:kúsku. Staly sa aj prípady, že bol.o zabavené uhlie .odo
slané súkromníkom, aby bol železničný prevoz už z davodov 
vojenských udržaný. 

Pri nápore borševíckom bol materiál v Košiciach nashro
maždený naložený d.o 18 vozňov a odoslaný do Přerova, takže 
Ba do rúk rudej armády nedostal. Z Přerova hola potom tát.o 
»zásobárňa« premiestená do Žiliny, odkial' zásobovala stanice, 
ktoré boly ešte v našich rukách. Po sjednaní primería boly zá
soby znovu premiestené do KošÍc a potom sa prikročílo k orga
nizácii shlžby zásobovacej. Bala to práca nesnadná a vyžadovala 
svedomité a presné plneníe povinností. Na železnici koš. boh. 
bola zásobovacia služba prevedená 1. VII. 1921 na systém štát
nych železníc a zreorganizovaná. Ponechaná bola zásobárňa na 
Vrútkach, pobočné zásobáme boly zrušené. 

Kým bol materiál z vých.odného Slovenska pred vpádom 
bolševíckym cerkom zachránený, nebolo tomu tak na Podk. 
Rusi, kde srne utrpelí na materiále značné ztraty. Tak bolo na
hádzané vefké rnnožstv.o kofajníc do rieky Uhu a mnoho iného 
materiálu .a ínventáru bolo zakopané pozdÍž trati Baťu-La
woezne. Zásobovacía služba ua železnicí koš. boh. vpádom ru
dých gárd mnoho neutrpela, lebo p.adla tu do rúk rudých iba 
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pobočná zásobá.rň-a v Pre'šove. Tam spohebov:a1i rudí komisári 
zásoby papierov k natla6eníu poukázok na životné potrehy. 

Dnes je služba zásobáreňská skonsolidovaná, upravená po
trebe a porúch v zásobovaní níe!. 

. Pri organizovaní služby účtovnej a pokladníčnej v stani
cmch b?lo tr~ba prekonať značné tažkosti, lebo pomery boly 
neusponadane a zapracovaného personálu bol nedostatok. Ti-do 
pomery zhoršily sa ešte bolševíckym vpádom, lebo nebolo 
II'0žné zachrániť vač.šinu účlovných a pokladníčných dokladov. 
Dalšíe ťažkosti nastaly pri okolkovaní bankovíek. V časti ríadi
tel's.kého obvodu platily bankovky okolkované, vo východných 
kraJoch bankovky n"okolkované, mimo pokladníčných pouká
zo~ ~ak. uh. banky po 25, 2()O a 10.000 K Bolo treba stanovit 
rela:1U týchto pIatidiel. Predovšetkým bolo zakázané príjímať 
stare 10 K bankovky a poklaníčné poukázky. Kurz bankovíek 
kolkovaných bol stanovený proti neokolkovaným na 1 Kč za 
1.60 K ~o, bol~ zave~ené v obchode súkromnom. Vzniklo tým 
mn?ho .ťazkostI a ;naJetkových škod. Bankovi"k s falošnými 
kolkaml nahromad,lo sa v pokladnici koš.-boh. železníce za 
4,239.230 K, u čsl. štát. žel. za 1,067.300 K Prí kolkovaní ban
koviek zadržané holo u K-b. žel. 3,464.805 K, u Čsd. 4.005 K. 
Aký prílív bankovíek neokolkovaných nastal z cudzozesmka do 
krajín namí obsaden.ých, kde okolkovanie ,ešte prevedené ne .. 
b?lo, vídíef najlepšie z toho, že .smemali v májí 1919 v žeJ.zz
mčných pokladnicíach čSD. neokolkovaných ba.nkoviek za 
11,914.391 K, kdežto v pokladnidach koš.-boh. železníce len 
za 14.240 K 

Sociálna pzčHvosť. 

. !< 1. aprílu 1 Y28 bolo zameslnané v obvode košického ria
d,telstva 12.222 žel. zamestnancov. PodTa kategorií je stav per
sonálu tento: úradníkov sl. tr. J. ,a II. 743, úr.adníkov a úradníc
kych čakateTov št. III. 1.408, gážístov 270, podúradníkov 2.072, 
výpomocných podúradníkov 44, sriadencov 3.109, výp. sriaden
cov 593 a pomocných zamesmancov 3.983. Po národnostnej 
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stránke javia sa cifry takto: úradníkov je 698 Slovákov, 843 Če
chov, 14 Rusov, 185 Maďarov, 102 Nemcí; gážistova podúrad
níkov je 1.437 Slovák ov, 424 Čechov, 17 Rusov, 133 Maďarov, 
.56 Nemcov; nížších zamestnancov je 4.825 Slovákov, 515 Če
chov, 161 Rusov, 321 Maďarova 59 Nemcov. 

V sociálnej pečlivostí bol učínený prvý krok k unífíkácíi 
v obore poistenia llemocenského. Nemocenská pokladníca čSD. 
zabezpečila zamestnancom býv. MAV. práve také dávky, ako 
vlastným sríadencom čSD. a to za rovnakých podmienok. Tak
tíež zamestnancí koš.-hoh. želez. boli prevedení 1. IX.. 1921 do 
nemoc. pokladnice čSD. Rovnako bola ve'" zaría.dená po pre
vzati hospodar~kci želez. v údolí Bode. 1. VIII. 1926 zavedené 
bolo u všetkých kategorií žel. zamestnancov povinné poisteme 
nemocenské a súčasne zavedená slobodná voI'ba lekárov. 

ZdravotnÍ! službu v obvode ríaditel'stva vedíe šéfIekár, kto
rému je pridelený revizný lekár.a ktorému podlieha 66 žel. 
rayonných lekárov. Okrem toho jeešte 226 lekárov slobodnej 
,orby. _ V ",ku 1927 mala n"mocenská pokladnica čSD. v na.
šom obvode 18.138 členov so 46.213 rodinnými príslušníkmí. 
Ošetrené bolo 11.229 prípadov spojených s neschopnosťou služ
by a 23.432 prípadov ambula.ntne. 

V prvých rokoch bolo treba sa venovať so zvýšeným úsilím 
odstráneniu následkov svetovej vojny a zanedbávanía našich 
krajov maďarským režimom po stránke hygieníckej. Bolo treba 
v~novať zv)'šený dozor člstote bytov, čakámíf kasární a úrad
ných miestn0slí a pre často sa vyskytujúce nákazlivé ChOlOby 
v'enovaná zvI.áštna pozornost studňám a záchodom. 

Od roku 1920 zas venovaná zvláštna pozornost tuberkulóze 
a od roku 1922 prevádzaný pokus sanácie tuberkulóznej. ktorý 
ako na výstave a prvom vedeckom sjazde protituberkulóznom 
v r. 1923 v Prahe, tak na sveto, e'i výstave hygienickej v štrass
burgu doši,,1 uznanía. Boly zariadené díspenzáre pre pTúcne 
choroby, na. ktorých činoosf riaditeI'stvo dozeri a ktorú pod

poruje. 
Po prevzatí tratí býv. uhorských štátnych železníc bol roz

šírený poriad.)k o úrazovom zaopatrení - platný dosiaf v ze-

149 



miach historických - aj na prevzatých zamestnancov. Na 
zamestnancov kos.-boh. železnice bola úrazová pečlivosť roz
šírená 1. januáraI 921. Na hospodárskej dráhe v údolí Bode pre
vedená potom uni1íkácia Úfazovej pečlivosti 1. I. 1923. 

Z"hradníkov fond sociálnej pečlivosti, ktorého príjmy plynú 
z členských príspevkov, darov a úveru, poskytovaného minister
stvom železnÍc j podporuje zamestnancov poskytovaním póžÍ
čiek, peňažitých podpor, šturujných štipendii, vypravovaním deti 
na prázdninové kolonie atd'. 

Stagnácia stav·ebného ruchu za vojny! ako aj preskupení.m 
a nahromadením ťradov v niektorých mestách, vznikla v prvých 
1"Okoch po prevrate katasctrofálna bytová kríza, ktorej ná
sledky sú poci!0vané dosia!'. Na,še riaruterstvo čelilo k;to krize 
tým, že v prvých dobách ubytovalo zamestnancov po kasáren
sky v miestnostiach nádražných, tak aj v miestnostíach naja
tých, a tak, že získávalo prídely by tav v súkromných doma ch. 
Okrem toho ziskdy sa byty adaptácí"mi železničnjich budov. 
Hneď r. 1920 počal,. potom v Košiciach nákladná stavba nie
koTkých blokov obytných budov, v ktorej sa dosialď pokr3čuje. 
Aj v iných miestach vystavaly sa obytné budovy (na pr. v Le
gini Míchafanoch, Trebišove atď.]. Okrem toho podporuje že. 
lezničná správa vydatne svojpomocné stavebné družstvá želez
ničiarov (Košice, Vrútky, Sp. Nová Ves, Prešov atď.). Ďalej boly 
rozmnožené a upravené kasáme pre jazdnv a strojný personál 
a na tratiach K. B. D. pre robotníkov vrchnej stavby. 

P.enzij~é poistenie obstarávalo po prevrate na úze-mí nášho 
riadíteTstva v ceTku ti penzijných inštitúcíí, ktoré sa riadíly 
zvláštnymi stanovami, z ktorých najpriazruvejšie boly stanovy 
penzijného fondu čSD. Aj tu došlo skoro k uniiikácíi. 

Školenie personálu prevádzajú zpravidla prednostovia 
služobní aJebo zvláštní školskí úradnící. Čas od času otvárajú 
sa kurzy pre určité služobné odvetvía. 1. XL 1922 otvorená bola 
v Košicíach odborná železničná škola pre úradníckych čakate
Tov so stredoškolským vzdelaním. R. 1925 bola zmenená na 
dvojročnú stredná železručná škola. 
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Pre spoluposobenie v personálnyc~ a socí~ln~cl! otáz,kach 
zamestnanectva zaviedlo min. žel. r. 19~Q volene vyb~ry d~v.er-

'k ostáva1'úce zo sekcií úradníckej. podúradnickeJ a snade· 
m .ov, s b cl' k 
neckej a cstatných zamestnancov. V našom o VD e Je o rem 
okršlekového výboru ešte 15 výborov míestnych. 

Ačkorvek nic je možné v rámci tejto stati uvíesť vše~ky 
opatrenía, kloré boly prevedené -; ;,-~IY'.:ulých. :ol~och vV ~áUjme 
úXelností zjednodušenía a konsohdacle zelezmcnej sluzhy u ko
š::'kého :iadítefstva štátnych železníc, stačí konštatovať, že na
priek všetkým protívenstvám, ktorým bola táto služ~a v~stav:" 
ná a ktorých príčinou bola okrem mých aj nespofahhvosť male: 
ho zlomku personálu, podarílo sa všetky ťažkostí prekon~ť. 
Konsolidácia že!czničuej služby je nezadržatefne na postupe, co 
iste poskytne morálne zadosťučinenie všet~ým ~o~álne .~mýš:a
... bVonom a aJ' 'y'm kiorí voetku <VOjU volnu ChVLU tejto JUC'lffi o <:'0. ".! ~ 

konsolidá cii venovalí. 
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Výsledky pozemkovej reformy. 

I' Níet sk~:,očn2j slobody tam, kde fud trpí pod jhům hospo. 
aarsky sllneJslch a zvlášf tam, kde táto moc je v rukách odpor
cov p!atného právneho a socíálneho poriadku. Táto stará pr~vda 
bola ,~te rozhodujú~ou hybnou sílou pri vzniku hnutía za pr,,
vede111e pozemkoveJ r'eformy, ktorá svojali živelnos!ou usmerni
la činnosť revolučného Národného Shromawerua bezprostredne 
po p:evrate, takž: ešte v novembrí 1918 bol vydaný prvý zákon, 
ktorym prevedeme pozemkovej reformy - najvačšieho nášho 
revolučného diera -- bol o zabezpečené. 

, . ~oneváč. uzákonerue pozemkovej reformy práve tým úzko 
~UVlSl 80 vzrukom nášho štátu, ktorého desic.te výroěie oslavu
Jem,e', zaslúžÍ si aj toto veľké revolučné díelo _ pozemková 
reforma - ahy v lámcí osláv sme si všimli jeho výsledkov, 

Najvýznamnejším a samozrejm·e I1ajvážnejšínl dósledkom 
~reve~enia pozemkovej reformy Í'e emancípácia širokých máss 
ludovych z hospodárskej závislosti na vefkostatku a v dásledku 
toho i, politi,cká konsolí~ácia zvlášť v tých krajoch republiky, 
k~e narodne . u~~domeme dedinského Tudu sa len pomaly pre
budza. Ked Sl VSl;nneme podrobných dát o rozsahu pozemkovej 
re~~rmy, zistíme: že táto obsíahla skutočne široké massy dedin
skeho ludu. Ved len v okrese košickom bolo pri vydaní záboro
vého. zá,kona 77,000 kat. jutár pády zabranej, z ktorých 23.000 
kaL Jutar bol a p,ida zemedeIská. Pozemkovej reformy n:a tejto 
páde súčastnilo sa dosiar 7.878 uchadzačov, klorí dostali príde
~on; 13.400 kat. jutár pády zemedelskej a 5.800 kat. jutár pády 
mel· AIe až kecl povážime, že z uvedených prídelcov temer 3000 
boli bezzemkovi a, dosial' námezdní zemedelskí robotníci ktorí 
prídelom sa stali vlastníkmi pády a samostatnými podnik~termí 
p~chopíme ohromný sociálny, politický i hospodársky význan; 
teJto zmeny. 
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V rámci prevádzania pozemkovej reformy okrem prídelu pády 
k účel'om zemcdclskýrn riešily sa tíež druhé úkoly s reformou sú
visiace. Bol to pr"dovšetkým prídel pódy k účefom stavebným. 
V okrese košickom použilo ho 771 prídelcov, ktorí doslaJi príde
lom 264 kat. j. Opatrením lacných stavebných mies! bol podpo
rovaný stayebný r'.1ch iste účinne. 

Tiež otázka opatrenia lacného úveru pre prídelcov bola 
vážnym problémom, ktorý bolo treba riešiť. Veď prídelová cena 
v okrese košickom prídelel1ých 19200 k. j, predstavuíe okrúhle 
obnos 25 miL Kč, ktoré v porneme krátkom čase po prevedení 
prídelu musí byť štát. pozem, úradu uhradený. Za účasti Hypo
tečnej banky českej i tento problém bol uspokojive vyríešený. 

lba malá časť zabranej zem-edelskej pády zostala prí vstupu 
do druhého desaťročia republiky nepridelená. Je to vačšinou 
páda roztrúsená v kompleksoch lesných, ktoré budú predmetom 
prevádzania reformy lesnej. V okrese košickom treba previesf 
pozemkovú reformu ešte na 44.835 kat. j. Z tej je iha 1.339 kat. j. 
pády zemede!skei. ktorá vačšinou bude prejímaná a pridelovanit 
sÍ1časnc s lesmi! kton~· vačšinou prevezme štát. 

Bude teda vstup do druhého desafročia našej republiky 
v pozemkovej reforn~e dobou prechodu z obdobia revolučného, 
kedy bola zabraná póaa prejímaná a prídelovaná, do obdobia 
konsoEdácie, kecly bude preváclzaný právny poriadok ohradue 
pozemkov pridelených. Nabyvrrterom prídelu bude toto význam
né jubileum pobídkou k zintenzívneruu zemedelskej výroby, aby 
zvýšením produkcie; dokázali pochybovačom, že prevedenie 
pozernkovei reformy nebolo omylom, ale vel'mi žiadúcnou de
mokratízácíou pody, rozdelením ktorej boly hospodársky osamo
statnené stá tisíce drobného zemedelského rudu, 
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Jan Krpálek: 

Popřevratová práce legionářů. 

Ihned po nánatu čsl. legií do vlasti snažili se legionáři za
ložiti sdružení, které by jednak udržovalo tradice zahraničniho 
bratrství a jednak by rozšiřovalo ideje zahra"Jčního odboje. 

První počátky legionářského života na východním Stoven
sku lze sledovati již počátkem roku J 920, kdy zde bylo umístěno 
několik legionářu ve slátní službě, hlavně u fin. stráže. 

Návratem legií 7 Ruska přibývalo legionářů úměrně i na 
východním Slovensku, takže v prvé polovici roku 1920 jest za
loženo iiž něko1ik legion. organisací. 

Základem veškeré činnosti bylo založení organisace v Ko
šicích, k němuž došlo 18. ledna 1920 za přítomnosti .18 členů. 
Jest přirozeno, že K ošÍce jako centrum staly se během času 
oporou veškeré legionářské organisační činnosti na vých. 
Slovensku. 

V r. 1920 založeno. ještě 6 organisací, a během následujících 
let ještě 23. 

Košická or::1anisace a většina organisací venkovských byly 
zprvu členy Svazu čsl. legionářů v Praze. Tyto organisace po 
vše legionářském sjezdu v roce 1921 přistoupily k Csl. Obci legio
nářské. 

Pouze dvě organisace zůstaly v Družině čs. legionářů, ty 
se však v krátké době rozešly. 

Poněvadž každá org,anisační činnost potřebuje soustředění, 
byla dne 21. prosince 1921 založena župa obce legionářské v 
Košicích, která se rozprostírá od roku 1924 na území od Ru
ž.omberkuaž po hranice Podkarpatské Rusi. 

Pevná organisace legionářská byla oporou úřadů za růz
ných protislátních akcí, kdy se dalo členstvo k disposici. Byl to 
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zejména návrat Karlův do Maďarska a bolševický pt!,~ v roce 
1920 kdy oróanisace vykonaly plně svůj úkol. 

Není IP-o'='žno podrobně popisovat jednotlivé akce a 6n:nost 
organisací, ale povšechná data z celé oblastí ~ostačí k pos~u
zení, co vykonaly a za jakých okolností organIsace obce leglO
nářské~ které což nutno zdůrazniti, jsou složeny většinou z 

drobnv-ch státních zaměstnancú. 
Východoslovenská župa čsl. obce legionářské má ke dni 1. 

ledna 1928 26 jednot, které sdružují 1634 členů. Pohyb č~:n~ 
zvláště z ř"ad Hn. shá-že, která velmi často střídá své stanovlste j 

jest velmi značný. Není výjimkou, že se v roce vystřídá v mno
hých jednotách veškeré členstvo. 

Poněvadž legÍonářské organisace nemají dorostu, jest samo
zřejmé, že počet členů neustále ubývá. Značný úbytek členstva 
v župe j,est vysvětlitelný též tím, že přes 800 legionářů bylo pře-
loženo z vých. Slovenska do čech a Moravy. .. 

Zvlášť dúsledky války, které se teprve nyni dostaVUJ! v 
plném rozsahu, ll1ají za následek, ž:e každoročně tunírá ~načný 
počet legionářů stále se zvětšující. Od roku 1920 zemrdo -
pokud jsou známy v jednotách Čs. O. L. - v rajoně žuPY 64 le
gionářů. l'ři vykonávání svých služebních povinností zemřelo 10 
legionářů a 28 jich zemřelo na tuberkulosu, 

Podle zaměstnání jest z členů obce legionářské na východ
ním Slovensku 75 % státních zamě.stna..~ců! mezi nimiž převládá 
fin. stráž, vojsko, pošta a železnice. Pouze nepatrný počet le
gionářů jest samostatných živnostníki\, obchodníků a ro:.níků. 

Podle legií sloužilo jich 1205 v Rusku, 325 v Italu a 94, ;oe 
Francii. V tůzných spojeneckých armádách sloužilo 11) leglOnart!. 
Podle národnosti jest 12g0 čechů, 341 Slováků, 13 jiných patří 
k různvm národnostem (Maďar, Polák, Němec a Žid). 

Na poli sodální činnosti vykonala čsl. obec legionářská 
značný kus pr:ice. Větší část této směřuje k hájení zájmů členů 
a k podpoře nezaměstnaných. K lepšímu zdoláni všech otázek, 
týkajících se st. zaměstnanců jest založeno několik zájmových 
skupin, které se starají o věci vyplývající z legionářských zá
konů a poskytují radu a pomoc ve věcech odborných. 



Pokud prostředky stačí, staraji se jednoty všemožně o ne
zaměstn.ané. Přes to však, že jednoty se župním sekn~tariátem 
umístily za do bu svého trvání 326 legionářů, jest dosud neza
městnaných 24 legionářů, z nicbž mnozí již překročili 50. rok 
svého věku a není naděje na jejich umísN~ní ve st. službě. 

K zmírnění bídy bylo vyplaceno nezaměstnaným na různých 
podporách 62.000 Kč, v čemž jsou započteny podpory pozůsta
lým po legionářích a podpory v bídě. 

Přes to, že většina členů jsou st. zaměstnanci, možno si 
udělatí úsudek o jejich situací tím, že během doby byl~ jim or
ganisacemi poskytnuto Kč 196.000 zápů:ček většinou bezúroč
ne. Zápůjčky jsou udělovány pouze v nutných případech. 

S hrdostí mohou organisace prohlásiti, že tyto podpory a 
půjčky jsou poskytovány pouze z příspěvků členů a darů člen
stva. Jedině město Košice dalo svého času částku Kč SOOO na 
podpory. 

Přes nepříznivé poměry ve svém okolí! odkázány často na 
sebe, vykonávají jednoty čsl. obce legionářské velmi záslužnou 
činnost kulturní. Není jediné akce, kde by se tyto jednoty svojí 
úč,astí a prací nezúč%tnili a jsou místa, kde kgion. jednoty jsou 
jediným organisovaným kulturním činitelem v kraji. O roz
sáhlostí vykonané drobné práce svědčí číslice. Za dobu trvání 
organisace pořádáno 256 přednášek, 49 divadelních předsta

vení, 57 oslav, 23 veřejných projevů. Všechny tyto akce byly 
usporádány za součinnosti širší veřejnosti a dosáhly svého cíle. 
Řada jednot uspořádala cykly přednášek o revolučním odboji a 
zahr. hnutí čsl. legií. Postaveno několik ponrniků padlým legio
nářům na území Slovenska. Nutno se též zmíniti, že jednoty 
daly ze svých prostředků různým osvětovým a národním orga
nisacím přes 24.000 Kč podpor. Mimo to bylo sebráno na hlado
vějící v Rusku přes 100.000 Kč, z čehož velmi značnou částku 
vydala sbírka ředít. st. drah v Košicích. 

Knihoven má 12 jednot s 1751 svazky dobré a vybrané 
četby. Z toho jednota Košice má přes 80{) sv,azků a její knihovna 
jest vyhledávána i nelegionáři. 

Veškeré jmění složek čsl. obce legionářské čítá ke dni 31. 
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prosÍnce 1927 přes 223.000, které byly získány úsilovnou prací 
všech funkcionářů jednot a fondů, z větší části pouze z člen
ských příspěvků. 

Hospodářské a družstevní podnikání jest omezeno pouze 
na Košice, kde jest filiálka družstva čs. legionářů z Užhorodu 
a Družstvo legionářského domu. Z jednot má pouze jednota 
Košice hospodářský podnik, totiž licenci biografickou spolu s 
invalidy, která nese ročně slušný zisk. Jednotlivci jsou VŠB-k 

súčcastněni skoro ve vš,ech družstvech na východním Slovensku, 
.3. svojí prací zaujÍ1na)í význa.mná místa. 

V politickém životě uplatňují se legionáři rok od roku vice, 
hledíce všude uplatniti ideály, z kterých se zrodila čsl. republi
ka. Ačkoliv legionáři nevystupují jako politická strana, jest 
čsl. obec legionářská na vých. Slovensku zastoupena 23 svý
mi členy v 15 obecních zastup. Ta.ktéž se plně uplatňují podle 
svých sil ve všech ostatních složkách veřejného života. 

Zvláštní zmínky zasluhuje sjezd legionářů v Košicích, ko
naný v roce 1925, který svojí mohutností dokázal, že legionář
stvo stojí vždy na stráži státních zájmú. Sjezdu se zúčastnílo 
200() legionářů a slavností při něm pořádaných nR 12.000 osob. 

Minulého roku byl konán zájezd ke Zborovu, který byl or
ganisován z Košic pro celé Slovensko. Zájezdu se zúčastnilo 
na 500 osob, z nichž bylo přes 300 legionářů. 

Na oslavu 10 letého trvání republiky bude postaven v Ko· 
šicích leg. dům, který bude střediskem čsl. veř'ejného života. 

Družstvo již dnes čítá přes 700 členů s kapitálem 40.000 Kč 
a noví členové se neustále přihlašují. Že dům bude skutečně 
střediskem čsl. života v Košicích, dokazuje to, že 40 čsl. spolků 
a korporací se stalo členy družstva a podporují snahy 
družstva. 

Tyto řádky 8.ni zdaleka nevyčerpávají vše, co bylo vyko
náno, ale snad postačuji, aby si čsl. veřejnost učinila úsudek o 
činnosti a životě těch, kteří plným právem budou letošní jubileum 
oslavovati jako plod svého utrpeni a činnosti, při které tisíce 
bratří položilo svoje životy s heslem vybudování a udržení čsl. 
republiky a lepšího žití čsL lidu. 
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_er_: 

Naše turistika. 

Význam turistiky jest nedocenitelný. T uristíka prokaZUje 
nejen velikou službu pro zdraví našeho národa! nýbrž pomáhá 
překlenouti propast nedorozumění mezi ohYV=1teli města a ven
kova, oživuje obchod a dopravní ruch, jakož i žÍvot v zapadlých, 
chudých horských vískách. Pro sblíže"í Čechů se Slováky v naši 
republice vykonala turistika plně svoje poslárJ, jelikož zVýšila· 
netušenou měrou zájem o Slovensko a. jeho krásy přírod!!!. I po 
stránce národnostní a kulturní dociluje vytóeného cíle ~ po
vznesení lásky k přírodě, vlasti a národu. 

Nelze se proto diviti, ž'e krásná myšlenka turistická našla 
brzo po převratu odezvu i v metropoli východního Slovenska 
- v Košicích.- Dne 13. dubna 1919 založena byla skupina Ta
tranských turistů v Košicích s 28 členy. V květnu 1920 vvdivá 
tato skupina »Turistic.kého sprievodca po. výcll!)dnum Sl~ve-n
sku«, Den 22. července 1920 znamená důle'žitý mezník v turi
stickém životě v Košících, neboť tehdejší valná hrom 'Ida spolku 
Tatranských turistů usnáší se přistoupiti ke Klubu čs. turístů 
v Praze. Dík úsilovné práci agilních činovníků odbor Klubu čs. 
turistů v Košicích roste a mohutní, takže na valné hro.madě za 
správní období 1920 vykazuje již 235 členů. Rok 1921 až 1923 
z3.stihuje obor KeST ve znamení vnitřní konsolidace ,a neúrilorné 
drobné práce turistické. Není neděle, aby nebyl pořádán četné 
navštívený výlet do košického okolí. Bez humbuku a reklamy, 
nenároční pracovníci turističtí konají s láskou práce, značko
vací, jež vyžadují ve špatném terénu nejen námahy tělesné, 

nýbrž i velkých finančních obětí. Jejich práce jest však koru
nována plným zdarem. Košícký odbor KčST roste, zájem o 
krásné okolí Košic se vzmáhá. V roce 1926 nově označkováno 
a přeznačkováno přes 200 km turistických cest a rozvěš'eny pří
slušné orientační tabulky, Hlavní však úsilí košiC!ký'ch turish''t 
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neslo se tím směrem, aby byla vybudována turistická chata na 
Preclnej Holicí. S plánu však sešlo zásluhou maďarského Kar
pathenvereinu. V náhradu za to získal odbor KčST nájem 2 
místností v t. zv. Csákyho chatě v blízkosti Koj,šovskej Haly. -
Na to přichází rok 1927, v němž vyplněno bylo toužebné přání 
všech košických turistů. 19. Č'ervence 1927 odevzdává košický 
odbor Kč ST veřejnosti krásně upravenou chatu v Zadiels.kej 
dolině. Jubilejní rok 1928 zastihl košícké turisty při plné práci. 
Označkován.a iŠtefaníkova cesta, která vede z Košic přes Bradlo 
do Bratislavy. Tímto činem byl turisty vzdán hold dilu nesmrtel
ného slovenského hrdiny gen. M. R. Štefánika. Koncem října 
t. r. bude veřejností odevzdána upravená cesta v Zadielskej do
lině, jejíž úprav. vyžádala si velkých finančních obětí. I tu patří 
vysloviti dík vojenské správě, zejména zemskému voř;enskému 
veliteli p. gen. Šnejdárkovi, který klub ve všech jeho snahácb 
vydatně podporoval. 

Košický odbor KčST neleká se však sebe větších obětí, ne
boť doufá, že naše veřejnost kon.ečně pochopí nezištnou práci 
turistickou a přiloží též ruku k dobrému dílu, neboť krásy ko
šického okolí zaslouží si plně, aby byly turisticky zpracovány. 
Za 10 roků svobody vykonán byl, jak v hrubých rysech rrazna.
čeno, velký kus práce. Odbor, který v roce čítal 28 členů má 
v roce 1928 již 8.00 členů a doufá, že do konce jubilejního roku 
dosáhne prvního tisíce. - Tím ovšem ČÍt11lOst KošíCKého odboru 
Kč ST v jubilejním roce není zdaleka vyčerpána, chystá ještě 
jeden veHký dar milovníkům krás přírody - převzetím Jasov
skýcb jeskyní do vlastniho provozu. JednárJ jest již v plném 
proudu a co nejdříve přejdou Jasovské jeskyně, krásný to pro
tějšek Demiinové do majetku odboru KčST v Košicích. 

Košický odbor KčST se v;;emi odbory východního Slo
venska, Ikteré jsou roze:sety v každém větším městě na východu 
republiky, učinily vše, aby přiblížily srdcím občanstva všechna 
ta krásná místa východního Slovenska. Záleží nyní IlJa občanech 
dobré vůle, by práci jich podpořílí, abychom v příštím deseti
letí mohli naší veřejnosti předložiti právě tak radostnou bilanci, 
jako předkládáme v 10. roce naší samostatností. Hore zdar! -er. 

159 



"Marta". 
DobroC:inn)T spolek v Košicích. 

Světová válka zanechala po sobě hluboké rány, jež těžko 
zahojí čas. Akce humanních .9. dobročinných spolků a sdružení, 
hlavně pak instituce Červeného kříže vykonaly na tomto poli' 
velmi záslužné činy, leč ani ty nedostačují vyhladiti bolesti, jež 
zanechala válka a vpád maďarských červených vojsk na Slo
vensku ,a Podkarpatské Rusi. Však možno upřímně prohlásiti, že 
všechny dobročinné instituce s tendencí filantropickou vyplnily 
v našem kraji poctivě svoje místo. 

Československé ženy v Košicích, příslušníce církve česko
bratrské, uskutečňují svůj ukol v praktickém provádění kfes
ťanských pravidel podporovati chudé, sytiti hladové a nahraditi 
sirotám a vdovám aspoň částečně to, oč byly osudem připra
veny, Uvědomělé československé ženy sdružily se dne 23. 
března 1925 v dobročinný spolek ,MARTA". 

Spolek tento jako organisace nepoliti;::ká má v programu 
křesťanskou dobročinnost, využívá č-asu k práci pro dobro 
blížního, při tom hledí i k povznesení ducha vlastníéh členů. 
Spolek, který byl vybudovaný původně na náboženských zása
dáGh neustrnul :t nezastavil se ve svém výv9:i, rozšířil během času 
okruh svých pracovnic a pojal do svého pro,~ram2 mimo činnosti 
lidumilné též činnost vzdělávací, společenskou a sociální. 
Dnes >MARTU, vidíme všude v nezištné práci při každé akci a 
aktu na odiv nEvystavovaného milosrdenství. Není dnes v Koši
cích podniku, jehož výtěžek je určen institucím humani1.írn a so
ciálním, na němž bychom se nesešli s pomocnou rukou šlechet~ 
ných členek ,MARTY". Skromnost a obětavost, toť jsou cha
rakteristické rysy vzácných žen, sdružených v spolku 
,MARTA". 

Spolek čsl. žen »MARTA« sdružuje v sobě význačné a ty-

pick" vlastnosti našich československých žen. V něm zrcadlí se 
obětavé úsilí k odstranění bídy těch nejpotřebnějších, ale též 
snaha k zušlechtění člověka a povznesení mravní úrovně tam, 
kde končí práce veřejných sociálních institucí, V tomto směru 
má spojek dobré Íntuice a jeho Čill~oSt neomezuje se národ
nostně! nýbrž okru..h jeho působnosti rozšiřuje se i na potřehné 
vrstvy bez ohledu na národnost a náboženství. 

Nutno si vážiti skromné a nenáro,::né práce všech členek 
"MARTY". Kdo měl možnost nahlédnouti do vnitřního spole'
čenského života spolku, súčastní! se pracovních ponclělků to
hoto sdružení, seznal výsledky práce a rozdělené částky v su
mách jdoucích za několik let do velikých tisíců a jak spolek 
tento za své poměrně krátké činností dovedl se uplatniti na 
poli veřejné humanity a neokázalé sociální práce, musí uznati, 
že stal se významným faktorem v Košicích, jehož ohodnocuje 
především bilance vykonané záslužné práce, 
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František Kubíca: 

Z činnosti }} Vol'nej Myšlienky{{, 

»Volná Myšlienka« íe hnutie, ktoré háji slobodu 

Tudského myslenia v obore náboženskom, polítíc

kom, hospodárskom, sociáluom a vobec každom. 

Hájí proste slobodu rudského svedomia a učí rudí 

mysleť a domýšfať.« 

Už od pradávna usilujú sa Tudia vniknúť do tajomstiev prí
rody a sblížiť tak pomer človeka t. j. vedy - s poznanFn prí
rodným. V kaMej takejto snabe, musí byť vodítkom pravda a 
láska k všetkému Tudstvu. Ze veTkl mužovia všetkých národov, 
ktod si vytkli za der, slúžit takto verejnému blahu, boli a sú, 
o tom nás učí histoda f .ako aj vlastná zkúsenosť; vieme však 
že sa doslaT žiadnemu z nich nepodarilo tohoto dera pine' do
siahnuť. Prečo? Sú to príčÍny rózne. 

Naša generácia bola svedkom doby, kedy búrlivé vlny sve
tovej vojny zasiah!y a takrečeno pohltily všetku Tudskú šrachet
nosť a rudstvo uVÍ'edly pomaly k úplnému zničeniu. Svetovou 
vojnou bol a draho vykúpená sloboda jednotlivých národov a 
Tudstva z nadvlády ducha ako aj moci a sily vlivných a neúpros
ných jednotlívcov. 

Spósob, akým bola vojna vedená, ako aj jej dlhé trvanie 
má za následok úpadok rudskej šTachetnosti na niekofko desať
ročí ,a skutočnosť nás učí, že n.epomohla zmen.a ústavy v dobe 
revolučnej r. 1918, ani doslať vydané zákony, lebo nemožno 
preilpokladať, že Tud, v svetovej vojne tvrdo zkúšený, mohol by 
sa vymaniť za jediný deň revolúde' zo všetkých výsad a nespra
vodlivostí. - Tieto okolnosti povzbudily jednotlivcov, ktorí si 
zachovali dobrú vóru uskutočniť fudskú šIachetnosf bez výs.ad 
a títo jednotlivci sdružili sa v rózne spolky, aby tak mohli vy
užiť prospešne svojích síl pre záujem celku. 

Po svetovej vojne nastal pre takéto vzdelávajúce spolky 
úkol o torko fažší, o korko bol pred ňou obmedzovaný. 

Medzi vzdelávajúce spolky, ktoré maly za der povznesenie 
úrovne l'udskej k pomernej rovnosti be'Z výsad a nadprávia jed
notlivca, patrí Varná Myšlienka ČsL - Svetová organizácia 
Volnej Myšlienky vznikla v r. 1880 v Brusellu, rozšírila sa rých
le po celej Europe. - Pred vojnou bola V. M. rak.-uhor. zákon
mi prenasledov.aná a policía sa už postarala, aby jej snahy a 
práca nestaly sa známymi širšej verejnostL Hneď pri vypuknutí 
svetovej vojny bola činnosf V. M. v rakúsko-uhors.kom mocnár
stve zastavená, kancelária zapečatená a čelní funkcionári boli 
nclV'ezení do internačných táborov. 

Na našom Slovensku bola pred vojnou činnosť nášho spolku 
pomeramí znemožnená vóbec. Po obnovení našej samostatností 
vykazovalo však košické sdruženíe ihneď aktívnu činnost Dnes 
je na Slovensku 23 sdružení s dvoma krajml a číta 875 členov. 
V Košiciach započali sme hneď v prvopočiatkoch našej samo
statnosti. Práca bola vel'mi ťažká, lebo meno prezrádzaJo kací
rov - ,alk,Q sa tu pred vojnou »vol'nomyšIienkári« menovali. 

R. 1920 začali Sille pracovat intenzívnejšie a síce prednáš
kamL Nebolo možné získat osoby dostatočnej inteligencie 
k prednáškam a museli sme sa spokojiť naším členstvom rešp. 
jednotlivcami, ktorí vedení súc snahou, porobené fudstvo po
vzhudzo.vať, ochotne sa dávali do práce. Až do r. 1924 nebolo 
v sdružení jediného akademicky vzdelaného občana a ešte dnes 
javia sa medzery v tomto smere. Zo 138 členov sú organizovaní 
len dvaja akademikovia. členstvo pohybovalo sa v počte medzi 
40-140 a skladá sa najviac z robotníctva a nižšíeho úradníctva. 
Každý jednotlivec, ktorý sa usiluje čestne a nenáročne, akým
korvek spósobom a v akomkol'vek spolku prevychovávať dnešnú 
spoločnosť, pochopí, že len mimoriadnym napnutím síl a pri 
uvážení všetkých miestnych okolností sa podarí dospef k cieru. 
My tu v Košiciach móžeme hrdo v tomto jubilejnom roku desaf
ročného jestvovania našej samostatnosti sa obzre!Í na prácu, vy
konanú v prospech všetkých. 

Mali sme cefkom 54 prednášky, všetky rázu vzdelávajú-
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ceho, bez akejkol'vek agítáde organizačnej, Najsámprv srne 
mali prednášky o našich borcoch za slobodu - historické a po
tom hospodárske. Tieto prednášky neboly tak navštevované, 
ako by si boly vzhradom na obsah zasluhovaly, Neskoršie sme 
usporiadúvali prednášky národne-uvedomovacíeho rázu, príro
dovedecké a konečne cestopisné, kloré boly sprevádzané sve
ternými obrazmL Týmíto prednáškami docielí1i sme neočaká
vaného úspechu. V košických kinách bolo premietaných cel kom 
3027 obrazov pred viac ako 7000 posluchačmi, 

Prednášky so sveternými obrazmi boly tiež požičÍavané 
školám, Komenského ústavu a iným korporáciam, takže možno 
súd.it na cerkovú účast nami podniknutých alebo z našej inicía
tívy usporiadaných pre.dnášok na 10.000 posluchačov l~n v Ko
šiciach. UsporíadaJi sme celý rad prednášok i mimo Košíc, bez 
aj so svetefnými obrazmL Naším pričinením boly založené sdru
ženia v Sp, N. Vsi, v Sabinove a v Prešove, a v Košiciach bol 
založený XVI. východoslov,enský kraj. 

Sdruženie zúčastnilo sa v Košiciach všetkých osláv a pod
nikov, usporiadaných mestským osvetovým sborom a inými po
krokovými korporáciami priamou prácou členstva ako aj peňa
žitou podporou. 

Prí celej tejto našej činnosti v Košiciach viedla nás snaha, 
nevybočovat z obyčajov miestnych a prísposobif sa tak všdké
mu obyvatel'stvu, aby nebolo ponos, čo sa nám poda.rilo, Všetko, 
čo sme vykonali, vyžadovalo našej námahy a bolo to v)"ko
nané jednot1ivcami, ktorí ochotne obetova!i varné chvíle. Ne
Tutujeme toho, lebo sme presvedčení, že táto práca bude oce
nená hudúcou generácioú. 
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M. P.: 

Košická skupina 
Masarykovej Leteckej Ligy. 

Účel Masarykovej Leteckej Ligy t. j, organizovanie síl ob
čianstva pre pokrok letectva a pre jeho využitie k obrane aj 
rozkvetu štátu, došlel živého ohlasu aj na východnom Sloven
sku. Nickol'ko jednoilivcov založilo pre organizovanie M, 1. 1. 
prípravný výbor, na čelo ktorého sa postavil podporovatel' le
tectva, zemský velitel' lÍ,enerál Joze! Šnejdárek a usilovní pra
covníci generál Zdenek Novák a podplukovník Quido Matou
šek. Tým sa podarilo účinnou propagáciou ziskať rad členov 
a 11.' decembra r. 1926 svolaf ustavujúce valné shromaždenie, 
V'e!fká účasť širokých vrstíev občíanstva na ustavujúcom val
nom shromaždení svedčila o vefkom záujme pre letectvo a mal 
teda zvolený výbor značný záujem občianstva udržať. Či sa to 
podarilo, o tom svedči vzrast členstva. Neboli však získaní len 
noví členovia, ale účelnou propagáciou ziskal sa aj dorast, vďa
ka obetavej činnosti učitefov a profesorov a za nie celý rok 
vzrástol po·3et členov na 9.135 a dorastu na 1073. 

M, L. L. nie je snáď org'amzáciou len preto~ aby sa ňou zí· 
skávali č.lenovia, ale 'aby členstvo bolo dostatočne soznámené 
o pokroku letectva. a jeho význame, Preto miestna skupina M, 
L 1. usporíadala rad pútavých prednášok, premietala letecké 
filmy, najma však usporiadala letecký deň, ktorý bol vrcholom 
propa.gačn.ej č.innosti miestnej skupiny M. L. L. a získal ďalšÍe 
desiatky členovo 

Účelným usporiadaním administrativy, ktorá sa prevádza 
obetave zdarma, má miestIlJa skupina M, L 1. presný prehfad 
všetkébo členstva a nie je bez zaujímavosti, ž·e níd žiadnej orga
nizácie nirodnej, kultúrnej, socíálnej, hospodirskej a1ebo sa
maritánskej, ktorá by nebola zastúpená niekofkými svojml 
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člemni v miestnej skupine M. L. L. Ale aj všetky úrady sú za
stúpené, takže móžeme smelo tvrdiť, že myšlienka letectva 
v Košiciach trvale zakotvila a priniesla svoje plody nielen po 
stránke mravnej, ale aj finančnej. 

Len ústrediu M. L. L. bolo odvedené za jedno obdobíe trva
nia miestnej skupiny 55.000 Kč a maje tok skupiny dosahuje 
dnes 26.000 Kč. Miestna skupina plni svoju bohatú činnosf 
v rámci najvačších možností a úkoly, ktoré ju očakávajú, budú 
vyžadovať eHe vera práce a obetavých priatefov letectva. 

Nie je možné do tohoto úzkeho ráme" zahrnúť celý rad 
prác a vecí, ktoré síce nie sú takého významu, ale súvísia vefmi 
úzko s programom, aký' si miestna skupina ako odbočka M. L. 
L. vytýčila. 

Pozorujúc závratný beh svetových udalostí a prekotný tep 
duševného i hmotného života dnešnej doby, prichádzame k zá
veru, že treb.a znovu a znovu paučovať svojich spoluobčanov 
o nútnosti vybudovania vlastného dobrého letectva. Pre ďalšiu 
činnost má miestna skupina M. L. L. pripravený celý rad zaují
mavých námetov, ktoré prinesú bohatú žatvu pre zvý§e"íe 
a udržanie záujmu širšej vere'nosti pre letectvo. VýsledJkom 
činnosti M. L. L. je, že je majetníkom troch Iietadiel, ktoré sú 
základom pre ďalšiu propagáciu .. 

Košickú miestnu skupinu vedú v tomto čase funkcionári: 
predseda generál Zdenek Novák, miestopredsedovia: podplu
kovník Quido Matoušek a vrch. oL štát. žel. Jaroslav Ausob
ský, tajomník vrch. ol. štát. žel. Miloslav Petrů. pokladníkom 
por. Jozef Pospíšil, zapisovaterom kancel. výprav. Ján Balcar, 
revizormi účtov: kap. inž. Stanislav J·elinek a ved. úradník Živ
nobanky J. Tichý. 

Z činnosti našich inženierov. 

Ako v živote jedinca, tak aj v živote spoločenských svaz
kov sú chvíle, kedy sa zrak obrada do minulosti, merí vykonanú 
dráhu a vytyčuje nové ciele do budúcnosti. Takým medzníkom 
je radostné jubileum našej republiky. 

,Spolok československých inženierov, odbor v Košiciach«, 
odborová ,a stavovská organizácía inž-eni,erov pósohiacich na vý
chodnom Slovensku, podáv,a v tomto smysle stručný nástin svo
jej činnosti za uplynulé desaťročie. Košický odbor tohoto spolku 
ustavil sa dňa 28. IV. 1920. Z prvých prác tejto inžiniersk"j kor
porácie bolo vypracovanie memor:anda, žiadajúceho založenie 
vysokej školy technickej v Košiciach. Memorandum zaslané 
bolo všetkým smerodajným čiritefom a dra ostatných zpráv 
možno oč.akávať vyriešeníe tejto otázky. 

Mladý odbor pracuje ďaleJ usilovne na riešeni organizač
ných.a stavovských otázok, buduje vlastnú techmckú knihovňu, 
dáva základ svojim financiam .a súčastňuje sa svojimí podniknú 
spoločenského života. 

Organizácía napredov.ala v každom smere takchytro, že UŽ 

v roku 1923 prevzal odbor usporiadanie »III. valného sjazdu 
československých inžinierov a architektov' v Košíciach. Bol to 
prvý sjazd inžinierov na póde Slovenska. Sj,azd odbýval sa vo 
dňoch 2().--24. júla 1923 za účastí 350 inžiníerov z celej re
publiky, absolvoval bohatý pracovný program a stretnul sa vo 
všetkých smeroch s plným zdarom. účastnici sjazdu soznali na 
početných exkurziách význačné miesta východného Slovenska 
a Podkarpatskej Rusi. 

U príležitostí sjazdu usporiadaná bola výstava inžínierskej 
práce, vykonanej slovenskými a českými inžiniermi na východ
nom Slovensku a vydaná hola obsažná publikácia VD forme: 
'Pamatniku sjazdového' o 295 textových stránkach s početnými 
ilIustráciami. 
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Publikácia s<Jznamuje SlrSlU verejnosť s prírodným bohat
stvoru Slovenska, 80 zdrojmi energie, popisuje stav komunikácií 
slovenských a dáva v tom smere námdy pre budúcnosť, dotýka 
sa dóležitej otázky slovenského priemyslu a pol'nohoSDodár
stva a okrem toho popisuje aj umelecké pamiatky a krajinné -
krásy Slovenska. 

Odbor Košice, v ktorom je organizovaná prevážn.a vačšina 
inžinierov v-ý-chodného Slovenska v počtu 170 členov, v ostat
ných rokoch svojho účinkovania súčastňuje sa v spojení s Ústre
dún svojho spolku v Pr.ahe riešenia r6znych otázok rázu národo
hospadárskeho, otázak technických a stavovských, v okruhu 
svojej pósobnosti podáva vo vedach stavebných a stwebne
žÍvnostenských svoje dobrozdanie, sú::astňuje sa svojmi z,i
stupc.ami prác v roznych komisiach technických a tiež' osveto
vých, poriada exkurzie, prednáškya podniky spoločenského 
rázu. 

Týchto niekoIko ríadkov malo za úkol stručne O"'l1sať čin
nost »Spolku československých inžinÍerov, odboru v Koslciach« 
za uplynulé desaťro,::;ie, Opísat: Cinnosť Ínžinierov v jeh ůdbor~ 
nom povolaní vyžadovalo by samostatného pojednanía. 
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Václav štětka: 

Klub fotoamatérov V Košicžach. 

Nebývalý rozmach amatérskej fotografie u nás po prevrate 
žiada si spomenúť r. 1922, kedy sa v Košiciach sdružilo niekofko 
starších fotoam,atéro-v k svornej spolupráci a šíreniu spoločnej 
myšlienky na východe republiky. Boli to najma naši amatéri -
úradníci, ktorí založili klub fotografov amatérov v Košiciach. 
A popílili si. Boli prvými organizovanými fotoamatérmi na Slo
vensku vóbec. Až v nasledujúcich rokoch boly založené kluby 
aj v iných meslách, takže tera.z ich je na Slovensku osem. Pojít
kom všetkých našich klubov je pražský svaz, vydávajúci cenný 
odborný mesačník ;,Rozhledy fotografa-amatéra' pre členov 

sdružených klubov zdarma. 
V prvých rokoeh účinkovania venovali sa foioamatéri ko

šickí prehlbeníu svojieh znalostí vo fotografií vbbee, praktike 
róznych procesov a zdokonalovacej technike obrazovej účinno
sti usporiadovaním odborných prednášok pokročilejšími členmi 
a ziskavaniu nových členovo Začiatky boly skromné a fažké. 
Schádzali sa časom v čitárni východoslovenského muzea, kde 
láskavosťou jeho riaditela mohli odbývat svoje schódzky, ktor" 
neskoršie preniesli do československého domu. 

Povzbudeni sl'ubným počiatkom viditelnej činnosti, prihlá
sili sa do klubu aj niekofkí Slováci, z ktorých jednotliví boli 
ostatným aj dobrými instruktormi. Každoročne tlsporiadované 
kurzy pre úplných začiatočníkov volotogralii, pomáhajú kluhu 
k vždy vačšiemu počtu denov a zaherajú pokročilejším druhom 
jarné mesiace pre poctivú a. záslužnú prácu. Od r. 1927 majú 
v Košiciach svoje členovskéschódzky vo fyzikálnom kabinete 
štát. priemyselnej školy, kde im riaditel'stvo vychádza vďačne 
v ústrety aj pri usporiadaní projekčných prednášok, kurzov, de
monštracÍÍ a pod. 
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Že v posledných niekofkých rokoch bol účinený vefký po
krok vo fotograficke,j amatérskej tvorbe, toho boly dókazom 
výstavy v rDznych mestách republiky. Košický klub zazname
náva vzostupnú činnosť svojich členov VQ vačšom ,merítku od 
mája 1927, kedy usporiadal verejnú prvú klubovú výstavu v sá: 
loch východoslovenského muzea za spoluúčasti in.ých klubov 
z republiky. Reprezentoval sa tam ukázkami niekofkých vý
značných pr.acovníkov tak, že výstava vyvolala niekorko vec
ných kritik v róznych časopisoch, ktoré vyzdvihov,aly úroveň 
košických vystavovaterov v porovnaní s prácami n:ajvyspelej
ších fotoamatérov nášho západu. Odvaha košických je touto 
výstavou nesporne posilnená. Kto pozná pomery v tomto kraji 
a zúčastnil sa podobného podniku bez akýchkorvek podpór 
a prostriedkov, uzná rád túto úspešnú a významnú prácu. V ý_ 
stavu uskutočniio niekorko agilných členov, vedorných blaho
darných výsledkov tejto činnosti v prospech nielen fotografie 
samotnej, ale aj ďalšieho spolužitia Čechov, Slovákov aj Maďa
rov, sdružovaných ideovým zpracovantm obrazov svojich milých 
a miest rózne navštevovaných i videných. Pracovníkov pribúda 
potom v klube rýchlejšie. 

Tieto okolnosti daly v klube vzkrsnúť myšlienke' osláviť 
jubileum štátu. Stalo sa tak usporiadaním II. verejnej klubovej 
výstavy za spoluúčasti i maďarských fotoamatérov v júlí t. r. vo 
východoslovenskom muzeu pod protektorátom mestského osve
tového sboru a v rámci jubilejných os láv. Účasť autorov na nej 
bola ozaj spontánna. Vystavovalo sa na poldruha sta krásnych 
obrazov, ktoré dokazovaly záslužný čin a skutočnosf, že sa 
v košickom klube pracuje metho±ícky. Vystavovali iba "košickí 
fotoamatéri z vlastného klubu a mekorko význačnejších tunaj
ších maďarských amatérov, ktorí sa reprezentov,ali vermi pekne 
svojmi prácamí. Táto výstava bol a teda čiste košickou, čo je 
vermi významné ako pre miestne prostred;e" tak aj pre celú 
československú amatérsku fotografiu vóbec. 

Klub v jubilejnom roku dovršuje prvú stovku svojicb čle
nov, pre ktorých má za pomerne krátky čas svojho lrvania už 
uznávanú tradíciu. Letos usporiada tiež kurz pre pokročilých 
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a má v programe aj klubové súťaže na rózne thematá s ohTadom 
na vyspelosf jednotlivých amatérovo Klubových miestností na
priek všetkému usilovaniu svojho výboru ešte nemá, hoc tíeto 
po každej stránke sú veTmí potrebné. 

V Košicíach je fotoamatérov viac ako dosf, ale treba vač
šinu ich zorganizovat pod jeden prapor, podporif všemožne klub 
ako ceTok a Košice vyrovnajú sa potom najpoprednejším starým 
klubom na našom západe a budú mócf aj závodif s najvážnejši
mi konkurentmL 

Vvchodoslovenské Muzeum. Košice. 
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J. S.: 

Šport a hry. 

Význam športu bol dostatočne chápaný, oceňova.ný a Dod
porovaný Niaďarmi za bývale,j ríše rakúsko--uhorskej, takže' ne
treba. sa čudovať, že po štátnom prevrate r. 1918 bol takmer 
v kažďom meste východného Slovensk" aspoň jeden špodový 
k!.~~: kt~rý sa staral o rozvoj svo 'ho dorastu. Samozrejme, že 
vacs.-lll~ clenstva týchto klubov be1a národnosti maďarskej, 
znacne procento bolo tie .. ž národností slovenskej, nech sa už 
členovi a k tejto národnosti hlásili otvorene alebo nie. Vznikom 
čsL republiky nastala nezbytnosť, aby vedJ'a madars!kého športu 
na východnom Slovensku bol založený tid ŠpOft českosloven
s~ý, ktorý .by alebo spolu so športom maďarským alebo na jeho 
lnleste zaujal postavenie, ktoré mu právom prislúcha. Význačnú 
rolu ,pti tom hra1i českí a slovenskí š portov~i! civilní úra.dníci" 
a, vOJací, ktorí.prišli na východné Slovensko za svojím povola
nIm a venovah sa és. športu s chuťou a láskou bezpríkladnou. 
Ic~ práca bola fažká, lebo narážali všade na zn"čné prekážky. 
Hnska, na ~torých je možné šport sprevádzať, boly v rukách 
s~olkov ~~da~skýc~: ktoré Ba všetkým sposobom bránily kaž
demu smlesanlU 80 zlvlom českoslov'enským. Naši športovci ne
moh:i ,:,stupovať do maďarských športových· spolkov a preto 
YZ~hSl zaúkolzaložiť československé šporL kluby, ktoré by 

SVOJOli verejnou činnosťou hoc aj pomaly prenikaly do radov 
tých ~portovco'V slovenský'ch, lrtorí až dosÍaľ zastávali v maďar
ských spolkoch leb o pre m.alé národné povedomie alebo z dóvo
dov m~te~iálnych a~ebo iných a tak ich prevíedlí do svojich 1'3-
d?v" da~eJ . aby sVOJou vyspelosťou športovou a spoločenskon 
zlskavah a: medzÍ športovcami 'maďarskť-mÍ loyálnych občanav 
čsL repu~~ky. ?kol tento nebol malý a í<eďže sa poda1'íl, stalo 
sa tak pncmenlID a húževnatou pr:icou len. nie,koTký.::h š"Jcrtov
COY, ktorým treba vzda"ť plné uznanÍ-e-. K na.dviazaniu -Š.:Jorto
vých stykův s klubmi maďarskými a. 1: verejnému zápasu~ došlo 
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už začia.tkom r. 1919, kedy ešte čsL šport na vých. Slovensku 
nebol spolkove organizovaný. Tieto styky boly prerušené vpá
dom maďarských bolševíkov na Slovensko, ale po ňom sa v ních 
pokračovalo. Do to'hoto času spadajú počiatky organizácie čsL 
športu na vých. Slovensku. Úradníctvo a vojsko čsL náro.dnosti 
zakladajú alebo spolu športové kluby alebo v míestach, kde ne
bolo dosť civílných hráčov, vojsko samo zakladá naj·viac loot
hanové jedenástky. Tak vzniká v Košicíach v septembri 1919 
prvý čsL športovýklub Čs. S. K. Košice, v Prešove A. F. K. Pre
šov, neskoršie po zániku tohoto klubu A. C. Sparta, potom v Ko
šiciach Š. K. Slavia, P. S. C. (poštovní sportovni klub). Z. F .. C. 
(železniční loothallový klub). Tieto dva sa neskoršie slúčily 
z čiastky s Čs. S. K. Košice, z čiastky s košickou >;Sláviou". Ďa
Jej vznikol S. K. ,32" (vlastne len lootbanová jedenástka pri p. 
pL 32, ktorá odchodom vojakov-lootballistov neskoršie zanikla) 
a A. F. K. »D." (delostrelcov), v Michalovciach a Hmnennom na 
mieste zaniklých maďarských klubov vznikajú Ni. A,. C. a ll. A. 
C. Vo všetkých menovaných kluboch bol zpočiatku pestovan)' 
lootban, až neskoršie aj druhé špodové obory. Šporl, nakolko 
ho pestovalo vojsko, je predmetom iného článku. Treba však 
aspoň toIko podotknúť, že pri všetkých odbočkách »svazu čs. 
d6stojníkov" jestvujú šporlové odbory, ktoré sa pIne účastňujú 
športového života a hrajú v ňom významnú rolu. Ináéej je do
volené vojakom-športovcom vstupovať za členov do ch-ilných 
,podových klubov a za Heto verejne startoval. Medzi všetkými 
mcnovanýmí klub-mi sú pestované čulé športové styky, usporia
aované navzájom zájazdy, pri Č01TI sú prehlbované poznatky o 
krása ch a pamatihocL,osHach miesta okolí, do ktorýcn boly zá
jazdy usporiadané. Ale aj miestne styky s maďarskými športov
cami majú veIký význam, lebo sa pri nich otupuje os trie národ
nostných- praHv, športovci sa vzájomne poznávajú a sbliiujú, 
nastáva pria.telské spolužitie, čo všetko príspieva ku konsoli
dácií. Po stránke hospodárskej plynú značné príjmy clo obec
ných pokladníc z dávky zo zábav (športových podnikov) a ob
chodníctvo a živnostníctvo hež rado vidí zájazdy športových 

klubov. 
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Football: Rok 1921 treba dátovaf ako základňu českoslo
venského športu footballového na východnom Slovensku. Do 
toh~ času ~u jestvovaly čsl. športové kluhy, ktoré sa prihlásily 
za clenov ceskoslovenského svazu foothallového v Prahe. Ria
denie týchto klub ov z Prahy narážalo na veI'ké prekážky a bolo -
lch treba sdružif vo footballovú župu, ktorej sídlo by bolo na 
Slovensku. Program, ktorý si stanovili 17. marca 1921 zaklada
telia východoslovenskej župy footbaIlovej so sídlom v Koši
eiach, ktorej činnost prestiera saaž dosíaI' tiež, na Pod. Rus bol 
daný ~tátnym prevratom. Prvou snahou bolo ustavené čs. ÚUby 
or?amz~vaf tak, aby prosperita ako hmotná, t"k športová boly 
zalstene. S heslom ziskať čs. športu také postavenie, ktoré mu 
v:hfadom k .dóstojnej povesti čs. športu prináleží, dal sa župný 
vybor do prace. Vyzval všetky kluby, aby sa prihlásily za čle
nov. V krátkom čase združovala župa 35 klubov. Postupom 
času sa však počet tento značne zmenšil. Prí6inu toho :reba 
hr~d~af .v tom, ž.e rózne odborové, príp. vojenské kluby sa slúčily 
s ~nYn:l ~~~bml,. ktorých existenčné podmienlky a výzory boly 
pnazmvelsle. NIekolko klubov bolo pre nevyvíjanie činnosti a 
~ekonanie členovských povinností zo soznaIllU škrtnutých, tak-
ze dnes sú v župe sdružené tieto kluby: Jánošík Važec, A. C. 
Nová Ves, Pokrok Krompachy, Čs. S. K. Košice, Slavia Košice, 
A. F. K. »Dc Košice, M. A. C. Michalovce, ,Snaha' Michalovce, 
H. 1>:. C. Humenné, Čs. S. K. Užhorod, S. K. Rusj Užhorod, 
»Umon« Ber'ehovo, S. K. Tíačevo, S. K. HusŤ. Najagílnejšími 
členmi župy a tiež oporou čs. športu IlJa vých. Slovensku sú. $. 
K. Slavia Košice a Čs. S. K. Košice, na Podkarpatskej, Rusi Čs. 
S. K. Užhorod, S. K. Rusj Užhorod a Union Berehocvo. 

Nakolko sa týka košíckej Sla"ie treba zd6razniť, že sa jej 
podarilo z košických maďarských klubov získať temer všetkých 
výkonných športovcov Slovák ov, t"kž'e' svoj úkol po stránke 
n~r~dn?stn~j splni!~ do značnej miery; ča sa týka jej výkonno
sh, Je Jednym z naJlepších mužstiev na východ. Slovensku a 
Pod. Rusi a reprezentuje dobre čs. footbaII na vých. Slovensku 
i za h~ranicamil je majshom župy a v boli o amaférske majstrov
stvo Cs. r'epubliky r. 1927 por,azila S. K. Žilinu a podI'ahla dne'-

174 

nému majstrovi republiky I Čs. S. K. Bratislava len 2 : O. Jej 
agilnosf dosvedčujú aj jej zájazdy do cudziny ako do porska, 
Juhoslávie, Francie a Pobaltska a časté utkania s mužstvami 
z Maďarska. Čs. S. K. Košice pozbyl nic vlastnou vinou hríska 
a odchodom niekoťkých hráčov poklesol niečo vo svojej výkon
nosti. Napriek tomu je ale obávaným a obťúbeným súperom 
všetkých mužstiev na vých. Slovensku a Pod. Rusi. 

Hoc vnútorný život župy trpel časom nepokoÍmÍj illOžnO 

označif uplynulú dobuako obdohie činorodej práce. Bol preve
dený rad intervencií u športových ústredí a mých korporácií, 
u úradov štátnych nech už v záujme len footbalIu alebo vš'ešpor
tovnom. Pre zlepšenie výkonností jednotlivých mužstiev a hlbšie 
sebapoznanie usporíadala župa v svojom obvode' zápasy maj
strovské. R. 1922 bolo sohrané majstrostvo kvalifikačné eidom 
rozdelenia klubov na triedy ,Ua ich výkonnosti. Hralo sa 
v troch okrskoch: novovesskom, košickom a užhorodskom. Vi
ť,azi týchto okrskov A. C. Nová Ves, Čs. S. K. Košic'e a Čs. S. K. 
Užhorod utkaly sa medzi sebou o titul majstra župy, ktarého 
dobyl A. C. Nová Ves. Majslrovského titulu župy v r. 1923 a 
1924 ziskal Čs. S. K. Ko,ice, r. 1925 sa župné majstrovstvo ne
hralo a od r. 1926 je majstrom župy Š. K. Slavia Košice. V'edfa 
toho zúčastnily sa naše kluby róznych pohárových súťaží, v kto
rých vždy čestne obstály. Ďalej boly usporiadan.z župné zápasy 
s reprezentačným mužstvom stredočeskej župy v Prahe s M. L. 
Szo Košice, s M. L.Sz. Užhorod, košickou židovskou župou, s ne
meckou župou v Poprade1 ,a i. Bolo uzavrené povinné poisteníe 
hráčov všetkých klub ov, aby v prípade úrazu, trvalej invalidity 
alebo úmrtía dostalo sa postihl1utým aspoň číastočnej náhrady. 

Ruka v ruke s utvorením tunajšej foothaIlovej župy vznikla 
aj cfalšia dóležitá korporáeia pre správny výkon footbaIlového 
športu: odbočka 'sboru čs. sl1dcov foothaIlových v Prahe' so 
sidlom v Košiciach a sice už v apríli 1921. Pracovala, nemajúc 
na ružách po stlané, ale nečakajúc ani vďaku, ani uznania, plnila 
len svoju povinnosf. F ootbaIlovi sudcovia žiadajú poriadok a 
kázeň v sv ojích radoch a žiadajú ho tiež na hrísku. Zakročujú 
proti ich rušitefom, chránia šport proti nepokojnému obecen-
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stvu, zfanatizovanému nezodpovednýrni živlami, ktoré vidia 
krivdu v tom, čo je diktované nútnou spravodlivost'ou .a prospe- ~ 
chom cefku. Od patdčných činitel'ov žíadajú, aby ieh v tomto 
poslaní podporovali, ako toho nútnosť výchovy vyžiaduje. Tým 
dociel'ujú očisty a povznesenia footballu. Hlavná činnosť sud
covskej odbočky javila sa v obsaďovanía ríadení zápasov foot
ballových, ktoré dra predpisu mažu byť ríadené íba- zkúšanýmí 
foothallovýmí sudcami. Ohsaďovaníe robilo z počíatku vel'ké 
tažkosti vzhl'adom k rozsiahlosti odbočky .a nepriaznívému spo
jeniu vlakovému a vzhfadom k malému počtu členstva. Napriek 
tomu splnili svo:u povinnosť a do konea r. 1927 obse.dili cefkom 
761 hlásenýeh zápasov. Ďalšou činnosťou odbočky bolo ziskanie 
nových členov, aby v.šade, kde, je čs. športový klub bol aspoň 
jeden zkúšaný sudea už z úsporných d6vodov. Akcia táto mala 
čiastočný úspech pre neporozumenie samotných klubov a pre 
nechut značnej častí športovcov k málo vďačnému úkolu sud
covskému. Napriek tomu počet členov z 13tich v r. 1921 vzrá
stol do konca r. 1927 na 33, ktorý počet dnes na obsadenievšet
kých zápasov postačí. 

L'ahká athletíka bola pred vojnou v Košiciach a Ptešove 
na vysokom stupni. Behom vojny bola jediná dobrá závodná 
dráha v K"šiciach na. Rákócziho okrllŽnej znič'errá a všetky dre ' 
vené stavby roznesené. To isté sa stalo v Prešove, kde pa! 
stredných a vysokých škál postačilo dráhu túto udržoval. Naj
lepší athleti býv. Maďarska boli práve z Košíc a Prešovca. 

Po prevrate začalo sa opal' pracovat a už r. 1919 bol v Ko
šicíach Košíckým Athletickým Klubom usporiadai1.ý prvý athle1. 
meding. R 1923 bol v Košiciach ustavený východoslovensko_ 
podkarapatoruský okršlek čs. athl. ,amateurskej unie, ktorý má 

zásluhu o podvíhnutie I'ahkejathletiky na Východe republiky. 
R 1924 usporiadal okršlek v Prešove prvé okršlekové prebor
nictvo s dosl dobrým úspechom. Takmer všetky kluby sdružené 
v okršíe ku usponadaly rázne meetingy a toho istého roku uspo
dacLa! K. A. C. 30 km beh ako pripravu k behu marathonskému. 
Okrem vefkých závodov medzinárodných, národných a okršle
kových usporiadai okršlek v rokoch 1924 až 1927 medzinárodný 

176 

beh rnarathonský, a to po každý raz 28. októbra, ku ktorému sa 
dostavili závodnici z celej strednej Em·opy. T-vmto závodom 
získaly Košiee v celom športovom svete svoje meno. Bežného 
roku uspori",dal okršlek okrem iných závodov desaťboj o maj
strovstvo republiky, trojmatch Čechy-Morava~ Slovensko a 
usporiada ošte beh marathonský. Nepriaznivé zemepisné polo
ženie mesta Košíc bolo vždy prekonané, ako tomu dosvedčuje 
účast zahraničných athletov na všetkých medzinárodných tunaj
ších zá vodo ch. 

Je prízr,ačné, že práve najvzdialenejší okrš!ek od ústredia 
bol ten, ktorý veTmi často svojím zákrokom pomery v rahkej 
a.thletike musel vyrovnával'. 

Okršlek sdrnžuje tieto kluby: A. C. Novi Ves, P. T. V. E. 
Prešov, U. A. C. Užhorod, Čs. Š. K. Užhorod, A. C. Stráž, .Š. K. 
Slávia, K. A. C., Tiirekvés, Čs. Š. K. Košice, K S. C. a K. M. S. E. 
V okršleku je registrovaných pdemerne ročue 120 athletov a 
ročne sa uspodada 14-20 roznych závodov. 

VeTké porozumenie pre šport má meslská rada košická, 
ktorá šport všesiranne podponlje a už sa aj usniesla postaviť 
vel'ký športový stadion. 

Ťažká athletika nezostala pozadu za športom inýrn. Po pre
vrate boly každoročne hlavne K. A. C. usporiadané niekorké 
zápasy l'ažkoathletické, z ktorých treha vydvíhnuf zápas čs. 

reprezentantov s maďarskými, ako aj návštevu finských zápas
níkovamateurov. t,až1<ej athletíke je na závadu, že postráda 
organízáciu, akú má athletika rahká a preto nemaže vykázaf 
vačších úspechov. V dósledku dohody klubov K. A C., A. S. 
Stráž, K. M. Š. E., U. A'. C. a U. M. T. E. bude v Košiciach v naj
bližšom čase založený okršlek čs. ťažko-athletického svazu. 

Hádzaná a ženské športy. Na Slovensku šíril sa ženský 
šport vel'mí zvolna. R 1921 boly urobené prvé pokusy s hádza
nou žien, hrou českého pávodu, ktorá ziskala medzinárodného 
uznanía, v Bratislave a v Košiciach (Čs. S. K. Košice). U športo
vých klubov nebolo však o hru dostatočného záujml1. K tomu 
pristupovaly lleutešené finančné pomeTy a. zvl!išf nedostatok 
zkúsených trenérova propagátorovo Až r. 1923 za.počína. nový 
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život pre hádzanú v Košiciach, ktoré sa staly jediným význam
ným centrom ženského športu na Slovensku. Zvlášť židovské 
kluby ocenily význam športu pre ženy. Odbory hádzanej boly 
založené u klubu 'Hakoah", potom "Čs. S. K. Košice", "KAC«, 
neskoršÍ'e v r. 1924 )Š. K. Slávia«, »T6rokves«, fiHus05-i, Mimo 
Košice vznikly odbory hádzanej u športových klubov "P. T. V. 
E,« .a »Makabi« v Prešove 1 »SlavÍa« Sahinov, »Hagibor« Kežma
rok, "Pokrok« Krompachy. Dňa 11. máoja 1924 bola založená 
'Slovenská a Podkarpatoruská župa Svazu hádzanej a ženských 
športov«. Už na jari r. 1924 došlo k četným zápasom ženských 
družstíev v hádzanej. Poríarlaly sa prednášky pre sudcov hádza
nej a založený bol sudcovský sbor. Z';;láštny zretef bol venovaný 
aj Iahkej athletíke. Župný výbor nerakal sa vefkých obetí, aby 
ženský šport čím "Viac propagoval a predviedol obecenstvu 
v Košiciach i vrcholné výkony. Pamiatnymi zosta.1lÚ zájazdy mo
ravských družstiev do Košic a sice 'A. C. Slováckej Slávie« 
z Uher. Hradišťa, vtedajšieho majstra republiky, v apríli r. 1924 
a moravskej ,Slávie« Brno v dňoch 4.-5. októbra 1924. Najma 
zápas 'A. C. Slováckej Slávie" s 'Hokoah Košice« prilákal viac 
ako 2000 divákov, pre ktorých zostanú nezapomenutelnými spo
mienky na krajne obelavú hru oboch družstiev a na -vÍrtuóznu 
teclmiku ,a ,deálnu .úhru a úžasnú rýchlosf družstva Siováckej 
Slávie. Keďže výsledok zápasu hádzanej ukázal ešte verkú pre
vahll hádzane'j v západllých čiastkach repllbliky nad našou, boly 
výsledky usporiadaných závodov Iahkoathletíckých za účasti 
moravských borkýň pre košické závodnice priaznivejšie. 

Tiež pri župných Tahkoathletíckých závodoch dlía 15. augu
sta 1924 na hrísku »KAC, a pri z,ahr.adne,j sláv:nosti v Gajdových 
kúpeloch dňa 7. septemhra 1924 docíelené bolo pri velmi krát
kei príprave athletiek dobrých výsledkov. Zdášť vynikly členky 
Čs. S. K. Košice, vdaka svojej príprave v Sokok Z výsledku 
uvádzame: skok ďaleký s rozbehom: 4 m 32 cm, vrh gurou 4 kg: 
8 m 57 cm, heh na 60' m: 8 a. 3/5 sek. Zápasov hádzanej muž
ských družstiev zúčastnily sa najma mužstvá vojenské, 'Čs. S. 
K. Košice', ,Š. K. Slávia«, skauti a študentská VII. Poriad",jú sa 
pravidelné prebory hádzane~ vojenských mužstiev v divízíach, 
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r. 1927 dokonca závody armádue. Niektoré zo ženských druž
stíev usporiadaly zájazdy do Maďarska (Miskolcz, Sátorlauj
hély), iné utkaly sa s družstvami stredoslovenskými: ,S. K. Vik
toriou Ružomberok, a »Makabi Lípt. Sv. Mikuláš«. Od vrcholu, 
ktorého hádzaná dosiahla r. 1924, nastal od r. 1925- temer v ce
lej republike čiastočný úpadok. PríčÍlly boly tieto: 1. v záujme 
propagácie českého mena v cudzine vyčerpávala sa čÍnnosf 
svazu prípravami vybraných rahkých athletíek pre časté medzi
národně závody a další vnútorný rozvoj bol tým zastavený . .2. 
Ustavičné súfaže v hádzanej ,a zápasy o ma,jstrovstvo republiky 
prívodíly nielen výstrelky v hre, ale aj llemieslnu TevnÍvos ť, 
ktorá viedla k osobným rozporom v organizácíi a spůsohila ča
sto aj ne'chuť k ďalšej práci. 3. Po prekotnom vývoji hádzanej 
a vefkom záujmu o túto hru v jej počiatkoch, navrátil sa záujem 
obecenstva opaf k footbal!u a obrátil sa nove aj k rahkej athle
tíke mužov pTe jej stúpajúcu úroveň a rnedzínárodné úspechy 
v poslednom čase. Konečne nastal obrat k lepšiemu. Isté zmeny 
v organizácíi hádzanej a ujasnenie pomeru Svazu k Čs. AthL 
Am. Unii sposobily upokojenie. Na jari r. 1928 hlásia sa k životu 
nové kluby. Zvýšený záujem na všetkých stranách je predzve
sfou, že jubilejný rok 1928 hude svedkom nového rozkvetu žen
ského šporiu. 

Lyžiarstvo. Počiatky lyžíarskej orga,nizácie na vých. Slo
vensku vznikly v košíckom odbore čsl. tllristov, ktorého členo
via pestov,ali súčasne Iyžiarstvo v zime 1921-22. Lyžiarstvo 
malo vtedy prevážne turistický ráz, lyže slúžily temer výlučlle 
k poznaniu krás zimnej prírody. Závody a čisto športová 
stránka boly vedl'ajšie. Technicky vyspelejších lyžiarov bolo 
málo. Ale už odhor K. Č. T. usporiadal vo februárí r. 1922 na 
íŠtrbskom Plese závody klubovÉ.ho rázu. 

Už vtedy bol daný podnet k založeniu samostatného klubu, 
poneváč ostatni členovia odboru K. Č. T. poukazovali, že 
priaznivci lyžiarslva žiadajú prílišné výdavky od odborll na 
zimný šporl. 

Myšlienka založí! samostatný klub bola realizovaná v 
oHóbr; 1923, kedy bolo svolané ustavujúce valné shromawerue 
12" 
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do Spiš. Novej Vsi, kde bolo definitívne rozhodnuté založiť 
»Klúb Tatranských Lyžiarov«. 

Klub sdružoval nielen členov vých. Slovenska (Košice; 
Prešov, Bardijov, Sp. N. Ves). ale aj členstvo zo vzdialenejších 
miest, ako z Ružombe,rka, Lipt. Sv. Mikuláša, Vrútok i Brati
slavy. 

PTi počiatku bola daná klubu ministerstvom zdravotnictva 
značná subvencía na vybudovanie vefkého závodného mostku, 
ktorý bol sriadený na južných svahoch Tatier pod štátnymi 
hotelmi na štrbskom Plese. 

Výbor novo utvoreného spolku usiloval sa najsámprv o 
propagácíu. Pre členov boly ujednané výhody pri nakupovan; 
výzbroja, pri ubytovaní a stravovaní v tatranských hoteloch. 
Značná pečlivosť bola venovaná výcviku členov. AčkoTvek 
členstvo 'bolo roztrúsené v roznych miestach; bol docíelený 
dostatočný kont"kt hojnými návštevami Tatier. Stredohoriu 
v blízkostí jednotlivých míest nebola venovaná taká pozornosf, 
ako teraz. 

Rozraďovacíe závody v prvej sezóne boly l1sporiadané 14. 
januára 1923, klubové závody 27. a 28. februára 1923, oboje v 
okolI štrbského Plesa. Z cudzích závodov boly oboslané závody 
Karpathenvereinu v Tatranskej Lomnicí. V prvom roku mal 
klub už 140členov. 

Budúceho roku vzrastol počet členstva na 300. Pečovalo 
Ba tiež o výcvik a organizáciu dorastu. Boly usporiadané mieslne 
závody v Spiš. N. V si a Lipt. Sv. Mikuláši a klubové závody 21. 
januára 1924 na štrbskom Plese. Klub zúčastnil sa medzillárod
ných 'závodov v Tatranskej Lomnicí, kloré usporiadal svaz Iy
žiarov čsl. republiky a závodov Karp,athenvereinu v Kremnici, 
v ktorých sačlenovia čestne umiestnili. 

Propagácíi bol venovaný rad prednášok členov za Spišskej 
Novej Vsi. 

Zima 1924-25 bola bielemu športu krajne nepríaznivá. Aj 
'tí najvačší vytrvalcí 'ťažko sa mohli pochlúbif, že si viackrát 
žalyžiarili. 
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Zimné obdobie r. 1925-26 vyznačovalo sa priazmvyml 
snehOV'\,'1lli pomerami v okolí Košic, Ziskal sa rad nových čle
nov, otvorením chaty na prednej Holící obrátí! sa záujem o Iy
žiarstvo, najma u »PriateTov prírody«, Karpathenvereinu a 
K. A. C. 

Koncom r. 1925 usporiadané boly na Popradskom Plese 
svazom lyžiarov cvičiteTské kurzy, ktoré s úspechom absolvo
valo 7 členov K. T. L. a niekorko členov bratislavského Ski 
klubu. 8. februára 1926 boly usporiadané spoločne s vojskom 
distančné závody pre členstvo a dorast a závody v skoku. 
Účasf miestnych závodnikov bola vermi značná a to zvlášť z 
K. T. L., K. Č. T., 'PriateTov prírody< a Karpathenvereinu. 

Značné zásluhy o rozvoj lyžiarského špertu má tiež vojen
ská správa, ktorá prevážne organizovala Heto aj budúce závody 
v Košiciach a zhostila sa tohoto úkolu príkladným sposobom. 
V januári 1926 vypravil K. T, L. niekoTko dorastencov na zá
vody v Jilemnicí, kde čestne obstáli, ačkorvek nemohli vi
ťazne konkurova'1 zd".tnému dorastu z Čiech. 

Mimo početné túry v Tatrách podniknutý bol o Verkej noci 
toho roku zájazd do Javoriny a na Širokú. 

V zínmom období r. 1926~27 vznikol v Starom Smokovci 
nový klub S. K. Vysoké Tatry, ktorý prevzal časť členstva 

K. T, L. Už vtedy sa uvažovalo o sriadeni samostatnej Iyžiar
skej župy pre oblasť Slovenska. V Košiciach bol vybudovaný 
za pomoci vojska a finančnej podpory K.Č. L. cvičný móstek 
v Črmeli. Závody boly v Košiciach usporiadané 9. januára 1927 
opiiť pTi prlležitosti vojenských závodov. Trať bola obtažná, zlé 
snehové pornery, úč,asf závodníkov tiež menšia. O vzomú orga
nizácin závodov sa opať postarala vojenská správa, ktorá pri
spela aj cenami. O Vianociach bol kurz závodníkov na štrbskom 
Plese. Z· cudzích závodov boly oboslané závody Karpathe'lve
reinu v Korytnid a v Tatranskej Polianke. O Vefkej nocí uspo
ríadal K. T. L., Ski klub Bratislava a S. K. Vysoké Tatry z'Í
vcdy na štrbskom Plese, kde košickí závodnici obs.adilí čelné 
miesla. V tejto sezóne vyviňoval klub intenzívnu činnos, i po 
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stránke spo!očenskej a usporiadal rad spo!očenských ve
čierkov. 

V sezóne práve uplynulej osamostatni! sa klub T. L. a ob
medzil svoju činnosť na organizáciu členstva z KošÍc. Ostatným 
členom z mých miest bolo ponechané, aby alebo založili dastný 
klub, alebo zastali ďalej členmi klubu v Košiciach. Bol tiež za
ložený samostatný lyžia.rsky odbor Tel. Jedn. Sokol. 

Krátko pred Vianocami bola ustavená slovenski župa" Iy
žiarská 80 sídlom v SmokovcÍ l ktorá sdružuje kluby, organizo
vané vo svaze Iyžiarov republiky Čsl. Jej prvé závody v Ko
rytnici boly tiež oboslané členmi K. T. L. 7.-.8. januira 1928. 

7áujem sa rozšíri! v Košiciach aj okolných miestach netu
šene. Ho;ne boly navštevované horské hrebene okolo Minčo1u, 
severne od Prešova. 

Košické závody, odbývané opaf pti príležitosti závodov vo
jenských, boly oboslané slabo pre nepriaznivé počasie. Z pod
nikov medzmárodnému významu treba sa zmieniť I) medziná
rodných závodoch v Tatrách, odbývaných vo februári 1928, 
kedy bol otvorený nový závodný móstek v Mlynici. Sezó"a bola 
ukončená závodmi o župný prebor, ktoré boly usporiadané o 
Verke; noci na ,štr bskom Plese. 

Tofko shučne o vývoji lyžiarstva na vých. Slovensku. 
T,eba ešte upozorniť aj na spoločenskú stránku tohoto športu 
- súdružnosť a vzájomnú podporu. Tieto vla,tnosti pestuje Iy
žiarst\'o viac, ako iné športy a sdružuje tak tým viac všetkých 
priateIov bideho umenia. A vciaka, bolo medz; nami tých 
vlastností dos t. 

Tennis. Českoslovensld tennisti, ktorí prisli na vých. Slo
vensko po štátno~_ prevrate, malí vel'mí málo príležitostí pe
stovať svoj obTúbený šport. Tennisové hríšťa boly v rukách ma
ďarských spol kov, do stredu ktorých nebolo možné sa dostať. 
Niekde boly tennisové dvorce sriadené u vojenských telies a 
okupované tcnnistami vojakmi, takže civilní tennisti vyšli na 
prázdno. V Ko"icíach boly tennisové dvorce v rukách okrašfo
,'acieho spolku j takž,e ten, kto chce! tennis pestovať, bol ml
tený prihlásiť sa za člena tohoto spolku. Naší tennisU neváhali 
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a pristupovali hojne do menovaného spolku, kde tvorili vlastne 
spoločnosť sami pre seba. leh športová vyspelosf zjednávala im 
vždy viac obruby aj v kruhoch maďarských, do ktorých boli 
zvaní. Tak b"ly <portové styky stále prehlbované, takže naši 
hráči brali úb.sf fi.j na tennisových zápasoch, poriado.ných ma
ďarskými tennistami, v ktorý'ch dobývajú prvých miest a tým sa 
vlastne vedenie tennisového športu dostáva postupne pod vliv 
čsl. hráčovo Prví' krok k organizaČTIému soskupeniu na vých. 
Slovensku bol daný utvorenim tennisových krúžkov či odborov 
pri odbočke 'Svazu čs. důstojníkov« v Košiciach, Prešove, Sp. 
N. Vsi a Levoči. V posledných troch mestách zastal tennis or
ganizačne v tomto štadiuaž ,do dnešného dňa, naproti tomu 
išiel y Košicíach vývoj ďalej, takže vlivom vedúcich našich 
tennistov ulvoruje sa koncom r. 1925 Lawn Tennisový Club v 
Košiciach, ktorý v svojom stredu má tennisové odbory všetkých 
košických športových klubov bez oMad" na národnosf a z"ha
juje už ako člen Čs. Lawn Tennisovej Associácie činnosf r. 
1926 ako jeden z najvačších tennisových klubov Čsl. republiky. 
Naši tennisti zúčB.stnili sa s úspechom v tomto čase už tenniso
vých závodov v Tatrách, v Užhorode, Baň. Bystrici, Rim. So
bote v Košiciach a získali prvé ceny a majstrovstvo. R. 1926 
bol v Košiciach prvý raz medzinárodný tennisový zápas, kto
rého sa aj v ďa!ších rokoch zúčastnili významní hráči nielen z 
Čsl. republiky, ale aj zo zahraničia. Lawn Tennisový Club v Ko
šidach získal ďakj r. 1927 súťažou o Rizeleyov pohár _ vypí
saný Čs. Lawn Tennisovou Associáciou - víťazstvorn nad Be
rehovom K. S. C. Košice a Sláviou v Baň. Bystrici prebor_ 
níctva S!Dvenskaa podfahol v tejto súťaži finalistovi S. K. Pře
rov. Důkazom ďalšieho rozvoj a tohoto športu na vých. Slo
vensku je utvorenie nového klubu čs. tennistov v Košiciach r. 
1927. 

Šachy. Šachový život v Košiciach nie je dosiaf na výške', 
na ktorej sa nachádzal už v rokoch 90tych a krátko pred pre
vratom. Bol to syn českého železničiara, ktorý pred 30 rokmi 
hrával v Košiciach šachy s Hermannom, drom Kálnickým a 
dmm. Gádorom. Táto dosiaf žijúca gárda šachistov vychovala 
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z mladého J. R. Charouska vefmajstra šachu, ktorý v 25 rokoch 
svojho krátkeho života dosiahol najkraj,š!ch výsledkov. R. ·1896 
bol na turnaji v Peští prvý so starým Cigorinom a za rok opiU 
prvý na verkom turnaji v Berlíne. Vedel dokonca porazif aj 
exmajsha sveta dra Laskera. R. 1918 ukázaly Košice svoju 
šachovú zralosť usporiadaním majstrovského turnaju, v ktorom 
zvíťazil Réti a ako druhý vyšiel Vidmar. Krátko po prevrate v 
zime 1919/20 zanikol košický šachový maďarský klub, ktorého 
členovia prestúpm do práve sa tvoriaceho československého 
klubu šachistov. R. 1920 bol usporiadaný turnaj o majstrovstvo 
Košíc, vífazom bol starý Charouskov učit·ef Hermann. Na 
róznych šachových podnikoch uvedeného klubu účastnili sa 
poprední šachisti sveta ako Aljechin, Maróci, Réti, Kostič, 
Treybal, Walter, Takacs, Opočenský a i. Odchodom niekorkých 
,aslúžilých členov utrpel klub také ztraty, že sa od r. 1926 ne
zmohol k činnosti a kráfovská hra premenila sa v hríčku o ko
runky, niekedy dokonca s kontrom i 'je!leňom<. Podobne ako v 
Košiciach, je .aj v iných mestách vých. Slovenska, niekde sice 
lepšie, índe zas horšie, takže celkom 1110žno povedať, že šachový 
žÍvot tu živorí, ačkorvek šachových ,mnatérov je' tu vš.ade dost 
Treba len vyčkaf, až sa šachisti sídu a prebudía k čulejšiemu 
životu. 

Hokey. Hovoríme-li o hokey na našom východe, musíme 
v prvom rade začaf s Košicami, ktoré v tomto odvetví špor
tovom dávajú iníciatívu. Hokey na rade (bandy) vznikol v Ko
šiciach na popud niekorkých nadšencov v Čs. S. K. Košice v zi
me 1920. Príkladu Čs. S K. Košice nasledovalo niekorko ďal
ších klubov a tak netrvalo to dlho a košické maďarské kluby 
K. A. C. a K. S. C. maly dobré hokeyové odbory. Medzi uve
denými klubmi sa prikročilo hneď k poriadaníu zápasov, v 
ktorých Čs. S. K. Košice, majúci v svojom teamu niekofko vý
borných bruslárov, starých hokeystov, zvífazil vždy vefkým 
rozdiefom braniek. Behom krá tkej doby sa hokey v Košiciach 
tak vžil, že nebolo priaznivca športu, aby sa nešiel podívaL 
Postupne založily hokeyové odbory ešk: Hakoah, T6rekvés a 
Slávia, takže sa prikroči!o k založeniu miestnej hokeyovej žu-
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py a k poriadaniu majstrovských zapasov, v ktorých Čs. S. K. 
Košice víťazil piH rokov za sebou. Okrem zápas ov majstrov
ských hraly sa ! eprezentačné zápasy medzi mužstvom česko
slovenským a maďarským, v ktorých barvy čsl. hájili vífazne 
hráči Čs. S. K. Košice .a Slávie. Z iných miest nezabálali len v 
Prešove, kde pilne trenovali a hráli. Posledný rok sa účastnila 
tamojšia ,Snaha" lT6rekvés) majstrovstva o vých. Slovensko a 
jej hokeyové družstvo docielilo dobrých výsledkov. Košicki 
hokeyisti účastnili sa tiež turnaj ov v Starom Smokovci, poria
daných Karpathcnvereinom v r. 1924, 1925. R. 1925-26, kde 
zv láš'i posledný bol za vdmi početnej účastí konkurentov do
mácích aj zahraničných. Z domácích účastníkov treba menova1 
najmii Spartu Pr,aha, opavských hokeistov a Strakonice, z 
cudzích dva kluby z Maďarska a Leipziger Eislaufverein z Ne
meeka. Z docielených výsledkov bolo najcennejšie vífazstvo 
kombinovaného mužstva košického nad Spartou, v radoch 
ktorej hrali neskorší niekofkoročný majster profesionálneho 
tennisu Karol Koželuh 4 : 2 a tesný výsledok 1 : 2 s B. K. E. z 
Pešti. R. 1926~27 nebol v Košiciach sohraný ani jediný zápas 
z číastky pre nepriaznivé počasie.a potom preto, že' nova 
správa kluzišfa okrašJ'ovacieho spolku, kde jedine bolo možné 
hraf zápasy, nepripustila žiadny klub ani na training aj keď bol 
rad vel'mi dobrý. 

Nemožno nepodotknúf, že hókeyové branky, majetok 
všetkých klubov košických, boly rozrúbané zamestnancami 
okrašl'ovacieho spolku na drevo ku kúreniu. Tento rok bol 
prvou prestávkou a mnoho športovcov chodilo v ňom iba okolo 
kluzišťa, na ktorom sa sice zrkadlove ligotal lesk, ale po 
hokeyistov nebolo ani pamiatky. Rok 1927-27 znamenal novú 
prácu. V d'aka agilnému úsiliu niekofko málo nadšencov, po
darilo sa .ohrať niekofko zápasov v rámci majstrovstva, ktorá 
nebolo dokončené a kde viedol výtečný K. A. C., doplnený 
hráčmi K. S. C., ktorý tohoto roku nemal hokeyový team 
úplný. Toho rokl! podarilo sa K. A. C. získať na oslavy svojho 
25 ročného trvania pešťský B. K. E., jediný to cudzí význačnejši 
klub, ktorý hral v Košiciach hokey a ktorý aj v tomto záp.ase 
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zvífaziL Priekopnící hokeya na vých, Slovensku usilovali sa tu 
zaviesť canadsk-§' hokey, ktorý je vlastne pravým hokeyom, 
lež pre neprekonateTné prekážky muselo zastať len pri poku

. soch; canadský bokey vyžiaduje totiž umiestnenie drevených 
mantinelov a to na doteraišom klužišti nebolo možné presadiL 
Preto kluby musely sa obmedzif len na bandy a canadu iha 
trenovaL Vedúcím v tomto úsiH bol opaf Čs. S. K Košice so 
strany maďarských klubov javila sa však nechuť ku canade, 
Čs, svaz hokeyov~' poriadal koncom januára 1928 na Štrbskom 
Plese turnaj, v canadskom hokey - ako na prípravu pre Olym
piadu - kam bolo pozvané tiež košické mužstvo, Bolo vyslané 
kombinové z Čs. S. K Košice a K A. C. Zo zúčastnených muž
stíev: Praha A, Praha B, Norimberk, Scharlottenburg, Baň, 

Bystrica a Košice. Boly utvorené dvc kolesá, kde hral každý s 
každým, Košickí ocitli sa v silnejšej (Praha A, Scbar1ottenburg) 
a hneď v prvom zápase nastúpili proti mužstvu Praha A, ktoré 
obhajovalo harvy nášho štátu na Olympiade v Sv, Morici o 14 
dní neskoršie a ktorému mužstvu podTahlí 14: 1, so Scharlot
tenburgom prehrali len O : 2, Mimo súťaž bol tiež sohraný zápas 
s Baň, Bystricou O ,O, ktorý musel byť pre tmu hraný len 
2 X 10 min, Tu treba podotknúf, že Baň, Bvstrica hraje cana
du už dlhší čas a potom za B. B. nastúpil výtečný hráč z Viedne, 

Pri opúšfaní štrbského Plesa opúšťali košickí hokeyísti aj 
zimnú sezónu fadovú, lebo to bola posledná príležítosť k dobré
mu bruskniu napriek tomu, že v Košiciach ešte dlhý ČRS po tom 
boly dlhé mrazy. Želaním našim holD, je a bude, aby malí svoje 
samostatné klužište a aby neboli odvislí od rozmarov róznych 
l>prívržencov« športu«. 

Skauting. Když v roce 1921 počaly první větry ze štrnišť 
foukat 8. školní mládež sešla se po dvouměsíční přestávce ve 
školních škamnách, přišli do Košic na průmyslovou školu óeští 
studenti-skauti. Z právě minulého tábora přinl?sli si nadšení 
pěstovati ve svém novém domově dále lásku k přírodě skau
tingem, Za necelý týden získali slovenské studenty i z jinýcb 
škol a tak vytvořen 1. oddíl čsl. skautů, který se přidruži! k 
svazu skautU. R. Č. S, se sídlem v Praze, Ale i z řad nestudují-
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cích přihlásili se mladí čeští úředníci a utvořili klub starších 
skautů - Old boys, pod názvem "Jánošíkovi chlapci" 

21. září 192; byl velkým svátkem Košic a československy 
cítících občanů. Vítali jsme s nadšením svého osvoboditele, 
prvního presideD ta T. G. Masaryka. Tímto dne-m datuje se první 
veřejné vystoupení čsl. skautů v Košicích a na východním Slo
vensku vúbec. Na čestném místě vítají svého protektora, ta
tíčka Masaryka. Od této doby bylo častěji a ve větším počtu 
vídati chlapce se širáky v zelených košilích. "Janošíkovi 
chlapci« postavili se v čelo tohoto hnutí a bez pomoci veřej
ných činitelů d.ali se do práce, aby šířili skauting mezi sloven
skou mládeží, Když v Košicích byly vykonány nejnutnější orga
nisační práce, učinili v listopadu 1921 svůj prvý zájezd, spojený 
s přednáškou 3. světelnými obrazy, do Prešova a dali vznik 
skautingu v tomto městě. Obětaví pracovníci přispěli k tomu, 
že oddíly prešovské počaly soupeřiti o primát s oddíly košický
mi ve svém rozvoji, Dále učiněny zájezdy do Spišské Nové Vsi 
a Levoče, kde z jara 1922 vyrůstají prvé oddíly, Mezitím v Ko
šicích a Prešově utvořeno opět několik oddílů chlapeckých a 
oddíl dívčí a smečka vlčat. 

Ač skautin~~ zahrnoval v sobě z největší částí školskou 
mládež, přece az na ojedinělé případy postrádal ve svých řa
dách učitele a profesory, kteří přetíženi todinami ve škole ne!je
vili zájmu o toto hnutí, čím hyla stěžována práce vedoucích. 
Skallting ale přes veškeré potíže rostI; každým jarem příhlaso~ 
valí se noví členové, vybíraly se' příspěvky a z těch potom kou
peny stany a veškerý materiál, potřebný k táboření. 

Prvý tábor uspořádán v roce 1922 košickými a prešovskými 
skauty ve Slovenském ráji u Hrabušíc a od té doby tábořeno 
každý rok o prázdninácb. 

Koncem roku 1922 počíná na popud ;,Janošíkových chlapců« 
zajímati se o skautíng širší veřejnost a škola (řed, gymnasia p, 
1I1urgašj, takže 21. led,'1a 1923 vzniká místní sdružení skautské 
(sdružení rodi.Oů), jehož účelem jest zastupovati skauty před 
úřady a veřejností. Současně jest utvořen skautský okres (prof. 
O. Biihm), jemuž podléha'í všechny skautské útvary v Košicích, 
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Pre&ově, Spiš. Nové Vsi a Levoči. Košičtí skauti takto posíleni 
rozhodli ee propagovat skauting slavnostmi. Soustřeďují v 
metropoli východního Slovenska všechny bratry Slovenska a 
Podkarpatské Rusi ve dnech 29. června, 1. července 1923. Celou 
tuto akci řídili vedoucí košických oddílů, kterým za úťadovnu 
sloužil soukromý byt, s věrným pomocníkem starou vysloužilou 
remingtonkou a opalografem. A tak po všech přípravách sleto
vých 29. června 1923 přijíždějí první naší mílí hosté - skautská 
hudba z Jindř. Hradce, aby po celé slavnosti obveselovala 
návštěvníky. Hlavní den slavností hyl dne 30. června 1923. 
Dopoledne pořádány závody v chůzi, lehké athletice, odpoledne 
pak průvod skautů (500 členů) městem na sletiště v GajdOVých 
koupelích, kde hy I předveden velkým počtem diváků př~d_em 
stanovený program. Druhý den opakovaly se slavnosti v Pre
šově. 

Slavnosti získaly skautingu nové členy, avšak nedostatek 
schopných vůdců bránil utvoření nových oddílů a nepřipustil 
šíření skautské myšlenky v ostatních městech východního Slo
venska. Mimo to odchod několika zapracovaných vedoucích 
citelně zasáhl organisací. Celý rok 1924 nepřinesl podstatného 
zlepšení, ,až teprve v roce 1925 nastává obrati zvláště počátkem 
školního roku. Noví činovníci snaží se zanedbané dohoniti. Na 
jejich popud přesídlí 1. února 1926 hlavní orgán slovenských 
skautů - místonáčelnictvo, ze Smokovce do Košic. Dne 15. 
září 1926 zahajuje časopis ,Buď připravený" II. ročník, redigo
vaný redakčním kruhem. »Buď připravený' je jediný skautský 
časopis na Slovensku a jeho vedoucí snaží sel svědomitě, ahy se 
stal rovnocenným co do úpravy skaut. časOpiSŮltl cizozemským. 

16. května 1926 schází se skautská župa Východosloven
ská poprvé od roku 1923 k župnímu výletu k Békeffiho chatě u 
Oružína, ahy po 3 létech opět přehlídla výsledek své práce. 
Výletu, spojeného se závody lehkoathletickými a zábavným 
programem, súčastnilo se 250 členů. V tomto roce vzrostl také 
počet taborl1 jak v okrese košickém, tak i prešovskem. Oba po
řádaly stálé tábory u Velké Lodiny, OružÍlla, Pečovské Nové 
Vsi a u Obyšovců. Na jaře 1927 zakládány jsou nové oddily i ve 
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venkovských městech a obcích: v Michalovcích, Velké Idč 
ŠatÍši, ŠebešÍ, Solnohr.adě, Sabinově. Vedoucími jsou ustanovo~ 
v~ní starší skauti, prošli _ vůdcovskými kursy, pořádanými v 
ZImních měsících 1926.-1927. Učitelé a profesoři ujímají se též 
skautingu a tito všichni jsou zárukou dalšího rozvoje. K letošním 
stálým prázdninovým táborům připojují se putovní tábory. Pod 
heslem 'Poznej svou vlast« jde 1. oddil košický jižním Sloven
skem a pre-šovští napříč Slánskými vrchy. Košičtí Old skauti 
táboří ve Vysokých Tatrách za spoluúčasti skautů ze Spišské 
N~vé :r si a Levoči. Tábory, nejkrásnější složka skautingu, 
neJsou Jen le"ným obydlím na zdravém vzduchu, uprostřed lesů 
a luk, jsou ozdravovnami, praktIckou školou života pro každého 
účastníka. Hrou, pracf a nočními hlídkami utuiují chlapci svoje 
tělo a bystří ducha. 

Dne 29. ledna 1928 přeloženo místonáčelnictví do Brati
slavy a místo něho ustanoven Zemský výkonný výbor za vedení 
přednosty referátu ministerstva školství a národní osvěty Dra 
Maule-ho a tím skauting na Slovensku svěřen v ruce pedagogů, 
což jistě bude v prospěch hnutí. 

První župní porada svolána do Košic L ledna 1928,aby ro
kovala o poměrech Východoslovenské župy skautské a další 
práci. Oblast župy sahá od Popradu až po Michalovce a děli se 
na tři okresy; ko,ický, prešovský a Vysoké Tatry. Stav členstva 
je 960 členů s 80 vedoucími (Košice 360, Prešov 500, Vysoké 
Tatry 100). S tímto členstvem připravila se župa ve dnech 
16.-20. V. 1928 na skautské slavnosti v Prešově, druhému 
skautskému svátku na východním Slovensku, které -byly 
obrazem práce za mÍnulé roky. 

Skauting má za úkol vychovávati mládež tělesně i dušev
ně a seznámiti ji s přírodou. Jak plní svůj úkol, dokazují tato 
data župní statistiky za rok 1927. Výchova duševní děje se na 
družinových a oddílových schůzkách. DružinOVých schůzek 
řádných bylo během roku 1927 v župě 1152, mimořádných 87, 
oddílOVých s"hůzek řádných 564, mímořádných '2; k tomu se 
druží nlzné výchovné kursy pro vedoucí. Výchově tělesn.é jsou 
věnovány vycházky a tábory. Vycházek polodenních vykon.áno 
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171. celodenních 162. vícedenních 38. O táborech byla již zmín
ka. Jak j'e sport v našich řadách pěstován. slouží tato dala: z 960 
členů plavců 397. bruslařů 303, Iyžařú 71. cyklístú 189. K této 
čínnosti řadí se účast skautů při všech veřejných oslavách 
státních, jako: průvodů o narozeninách presidenta Masaryka. 
28. října. osla v štefánikových a jiných. Pří svém mládí snaží se 
skauti státi se užitečnými členy lidské společnosti a proto po
máhají všude. kde jsou o pomoc požádaní. Jen z pořadatelských 
služeb dlužno vzpomenouti v Košicích v roce 1922 hospodářsko
prúmyslovou výstavu. 1923 včelařskou výstavu. 1926 lyžařské 
závody, 1927 letecké a hasičské slavností, V Prešově súčastnili 
se skauti rovněž veřejně, zv:láště v roce 1927 slavnosti čs. čer
veného kříže. protirothermereovské akce,. dále pořada.telských 
služeb na radiov)7stavě a akademii. Vykonávali dozor nad zří
ceninami hr8du ,Šatíš, aby nebyl poškozován. V Spiš. Nové Vsi 
konali pořadatelské služby v roce 1925 při kladení základního 
kamene turistické chaty na Kláštoriskl1, při národopisném dni v 
roce 1927 na Tatran. Lomnicí. Nejsou zde uvedeny i jiné dobré 
skutky, kterými se zapsali skauti v milou vzpomínl~n, neboť 
předchozí výpočet měl půuze dokázati, že skRuti nechodí jen s 
hafochy na zádech po lesích. ale konají bezplatné služby pro 
druhé a největší odměnou je jim vědomí vykonaneho dobra. 
Snad i oní dočkají se v jubilejním roce většího pochopení a 
ooenění práce, vykonané pro zdraví československé mládeže. 

Skauti nezaloží v jubilejním roce ruce v klín. ale povedou 
k svým táborovým ohňúm pod baldachýnem nebes nové zástupy 
mládeže. aby je přijmuli do světového brats!va skautů po vy-o 
konaném slibu: 
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Slibujeme na svou čest jak dovedeme: nejlepe 
mHovatí vlast svou republíku československou 
a sloužiti ji věrně v každé době. 
plniti povinnosti vlastní a zachovávati zákony 
skautské, 
duší a tělem býti hotovi pomáhati s úsměvem na 
rtech. 

J. G. štancl: 

Koncentrácia východného Slovenska. 

Ke:d' som prvý raz asi pred poldruha rokom 1lJadpísal týmito 
slovami úvodník. uverejnený v »Slovenskom Denníku'. bola to 
nielen úprímná láska k východnej časti Slovenska ,a najvýchod

. nejšej čiastke republiky. ale stalo sa tak po uvážení všetkých 
okolností a pomerov východoslovenských, ktoré takúto devízu 
stanoviť dovorujú a príam po nej volajú. 

Už prvý pohfad na mapu musí aj odporcu presvedčiť. že 
východné Slovensko svojou geologickou povahou ,e krajom 
v každom ohrade svojráznym a odkázaným sústredíE všetku 
svoju prácuk prospechu republiky s ohTadom na svoje špeciilne 
vlastnosti 1 Ínáčej pov'edané - sústrediť všetky pramene ener .. 
gie k zvel'adeniu seba samotného,aby sa mohlo o ňom povedaf, 
ž·e nie je najm·enším, najposlednejším, zaostalým a snáď len 
večné starostí robiacim krajom. 

Struktúra všetkého nášho života vzala na seba už natofko 
určité formy I ž'e je možno po odstránení povojnových a zde de
ných ťažkostí a hriechov a po zavedení nových a lepších za
ri,adení premýšfať na prahu druhého desaťročia slobody o ďa!
šom vývoji v smysle základných principov nášho štátneho 
j,estvovania. Nemaže sa nájst nik. kto by neprezretefne moho! 
tvrdH. že skončenie predprác k novému štátnemu životu je 
dostatočným základom. akéhosi prijatei'ného nie práve živore
nia. leho zvlášť dnes je konečným eidom nie len mat čo jest. kde 
bývaf a do čoho sa obliecť. ale v medzíach možností využíť eko
nomicky fudskej 'energie k dosiahnutíu najvyšej hranice eivili
zácíe a kuJtúry a tak aj blahobytu. 

Už toto znamená. že nik nemaže východnému Sbvensku 
odopríeť právo usilovaf sao aby súc posle dnou častou Sloven
ska a republiky na mape; nebolo touto v skutočnosti. Naopak: 
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ponevac Je tu r.ad najpomyslítefnejších možnosti, ponúkajúdch 
sa tvorivosti vhodných pr.acovníkov k zpracovaniu a zfruktifi
kovaniu, je demokratické nie upierať, ale priamo poskytoval 
východnému Slovensku, tak silne pohranične exponovanému, 
možnosf, aby sa pustilo do závodu sinými hajmi Slovenska a 
repubHky, pokúsilo sa súfažií s nimi a kecl nie to, teclaaspoň 
v medziach možností vypracovat: sa k vnútorne:j dokonalosti f 

ktorá by nie málo prospeh cefku. , 
Hovod sa 'ex oriente lux<. Čo sa týk.a východného Slo

venska a jebo poprevratovej 2Jkúšky zo štátotvomosti - už len 
volebné výsledky by ukazovaly, že sa toto rčeníe splnilo. Prečo 
by sa teda nemohlo dokázať aj v íných smeroch ako len poli
tických? A prečo by v ních nemohlo mať úspech? 

Za posledného žup. sriadenía sa zdálo, že východoslov. regio
nalizmus príde k plnej platnosti a rozvínie sa vermi úspešne. No 
zavedená krajinská správa odstránila základnú oporu krajoverj 
centralizácie a tak nezbýva ako s vedomím všetkej zodpoved
nosti venovať sa vážnym úvahám, dosíahnúť dera vlastnými 
silami a cestou sústredenia všetkých produktívnychenergií na 
východnom Slovensku priviesť toto na vysoký stupeň vyspe
lo8tt 

Z ideálneho stanoviska bolo by možné poveclaf, že zruše
níe vefžupy, ktorá tak skvele centralizovala celé východné 
Slovensko, nemuselo by sa brať tragicky, keďže najistejšou 
cestou k ú8pechu je sebavýchova, d6vera v seba a v svoje 
vlastné sily. Prakticky bolo povodné zariadenie o to lepšie, že 
v tomto exponovanom kraji bola nielen centralizovaná štátna 
autorita v osobe župana a jeho úradu, ale bola v tomto zaria
dení aj pevná kostra, ktoTá by bola východoslovenský regiona
lizmus úspešne a v záujme cefku podopierala. 

Konečne - absolventi životných bojov a apoštolovia cie
Tov, dosahovaných len trinistou cestou, nesmú a ani nebudú zú
lať, ale pustia sa do rie,šenia otázky na základe teraz danej 
situácíe. A tá nie je žiadnym smerom dešperátna. 

Štátna správa obTahčila značne tento úkol tým, že povod
ným zavádza:ním svojích zariadenisignovala východné Sloven-

sko za územÍe všestranne význruuné. Preto bol v Košiciach žu
panský úrad, preto je tu policajné riaditeI'stvo, súdn" tabula, 
finančné riaditeI'stvo, riaditel'stvo pošt a telegrafov, riadítel'stvo 
železníc, zemské vojenské veHtel'stvo, veTkolepá štátna nemoc
nÍGa, Pasteurov úslav: Komenského ústav, detský domov, le
tecká staníca, o bchodná a priemyselná komora, radiová vysie
lacia staníca ald'. Východné Slovensko dostalo tiež samostatné 
riadíteTstvo štátnvch lesov v Sol'riohradea obvodnú úradovňu 
štátneho pozemk~vého úradu v Prešove, teraz v Košiciach a 
má aj r. k. biskupstvo a gL k. biskupstvo. 

Pomery sa dnes upravily I1atofko, že sa nechce len spra
vovať, administrovať, ale aj v širokých vrstvách j,e snaha tvorií, 
vydobývať nové hodnoty. Doklady pre to najdeme na všetkých 
stranách. Svedčia o tom nielen široké petícíe a rezolúcie, ale aj 
skutočné činy, 

Pozrime -sa na ktorékoI'vek pole verejnej a llárodnej činno
sH, všade badáme úsilie nečakať na centrá! nebyť na nich zá·· 
vislými aj v lokálnych veciach, ale - postaviť sa na vlastné no
hy a pod zorným uhlom myšlienky štátnej vyvinúť všetku ini
ciativu, aby sa podvíhoI a rozprúdil život tohoto kraja. To do
svedčuje všetko neoficielne podnikanÍe': šporl založil si pre 
východné Slovensko a Pod. Rus župu so sídlom v Košiciach, po
dobne "Sokol", má tu svoje východoslovenské stredisko Slo
v'enská Liga, sú tu centrá organizácíí odborových a politických, 
družstvo Východoslov. Nár. Divadla, Spolok profesorov Slová
kov, Pevecké sdruženie východoslovenských učiterov atd', 
V Košiciach odbývajú sa všctky oficielné podniky národné, ma
nifestácie a verejné prej'avy vobec, tu otvorily svoje filiálky 
vefké banky a závody (na pro drevopriemysel a autopríemysel), 
Košický odbor klubu Čsl. turistov vykonal tícž kus údyhodnej 
práce krajovej všeobecného významu, tak ako čsl. Červený 

-Kríi, ktorý výstižne poukázal na snahy regionalizmu sodálneho, 
nezabúdajúc na špeciálny zja.v vysíahov81ectva, ktoré do tohoto 
spadá. Ako kraj reprezentuje sa výcho,dné SlovenskO' aj svojmi 
slovenskými časopismi., nielen ohvyklými krajinskými týždennik
mí, ale dokonca aj denníkom. VyclavateTstvo tohoto dobre 

13 ~ II. 193 



dosvedčuje! ž,e aj mimo centrum možno pracovať pre cerok. 
Ve!'kú krajovú úlohu s úspechom konalo tiež východoslovenské 
muzeum. 

Nic sme osihotenými ani po stránke umeleckej. Práce 
východoslovenských, najma košických autorov vzbudily pozor
nos! v západných cenhách a slovenský kritik A. Mráz neváhal 
upozornif na priebojnosť a odvahu našich koši~kých Iiterátov. 
Aj maliarstvo máme zastúpené a v hudbe je po ruke dosl síl, 
ktaré móžu splnil naše požiadavky. Potrebné kníhovne - skvelá 
mestská a dokonalá muzejná - móžu krajové potreby pIne 
uspokojiť. 

A zvlášf dokonale položila regionalizmu základy hospo
dárska a lesnícka jednota, ktorá v svojej krajovej organizácií 
pokročila už tak daleko, že ovláda zemedel"kú výrobu a orga
nizuje jej prosperitu a rozvoj na základe podmienok krajových 
s oh!'adom na zemský a štátny cerok. V daka tejto práci vieme, 
že východné Slovensko je' krajom zemedelsky produktívnym a 
už aj zemedelsky exportným a že jeho trhy vzbudily záujem ce
lého Slovenska a dokonca i Momvy a Čiech. V tomto ohrade 
došiel východoslovenský 'regionalizmus najďalej. 

Spomenuté prejavy východoslovenskej agilnosti uznáva 
univ. prof. dr. Albert Pražák, hovoríac: ',Funkce Bratislavy, Ko
šic a jiných slovenských měst vedle Turč. Sv. Martina značí 
posilu slovenské kultury a brzdu je,ji jednostrannosti a pro
vmčnosti.« 

Doterajšie letmé poznámky chcú dokázal, že v mnohých 
smeroch sa regionalistické snahy už prejavily a že je tu terner 
pine vybavené centrmu, súce na vedúcu úlohu, schopné kr,aji 
dávat a umožňoval mu poznat kultúru cefku ,a schopné z kraja 
prijímat a prijaté zpracovávat nie spolkove, nielen organizačne, 
ale metodicky. 

Aby schopnost Košíc, ako krajového strediska, určeného 

k vynikajúcej úlohe aj na Slovensku a v cefom štáte bola do
konalá, treba len, aby toto druhé najvačšie mesto krajiny trvalo 
na vybudovaní techniky, ktorú by rady získaly aj iné mestá 
slovenské a ,aby z d6vodov nielen štátnych, ,ani nie lokálnych, 
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ale všeobecných dostalo expbútúru krajinskej správy, odTahlo
sťou tohoto kraja, kultúrnymí, majetkovými a komllnikačnými 
pomerami jeho obyvateIstva tak pine oprávnenú. Cesta na 
východ ide - a možno peIVne veriť - i pojde cez Košice. Treba 
teda, aby Košice mohly vo všetkých smeroch aj tejto zahranič
nej úlohe vyhovet. 

Je otázka, čo robit? 
K riešeniu vefkých úkolov, ktoré východné Slovensko 

očakávajú a ktoré riešené byť musia, aby se celý kraj podvíhol 
a vyspel, treba mat odve.hu pustif sa do diefa vlastnými pro
shiedkámi, odstrániť chaos, sústrediť všetky sily, nakorko by 
boly dosiaf roztrieštené a spoji! ích k účelnej programovej práci 
v jednotnej linii a za jediným, společným cieťom pri peč!ivom 
výhere zdatných a súcÍch pracovníkovo Vedúcim motivom musí 
byť nezištná a činorodá láska k východnému Slovensku, pre~ 
niknutá ideou národa a štátu. Odstrániť všetky príznaky malo
meštiactva a malichernosti a prisvojit si bez stra~hu ohjektivnu 
kritiku, Postaviť si trebárs širší, ale po etapách dosiahnuteIný 
cie!', povýšiť sa nad malosť udalosU a vidiet len hodnotné, dal 
sa do služieb sústavncj činnosti bez revnivostí a po dokonalom 
zvážlení a zhod.notení síL A nezabúdat f že.aj my všetci na vý-chode! 

ktorým sú ponlermnÍ vzaté možnosti, užívať kultúrnych a spo
ločenských výhod centíer, tiež chceme a máme právo žít a nie 
trpeť marazmom, že chceme v záujrne zachovania svojej pro
duktívnosti svoje síly osviežovať a obnovovať, ,aby sme mohH 
vydávaf svoje tvorivé hodnoty v takej miere, ako si ich žiada 
absorbovF.ť po rozkvetu a rozmachu túžiacÍ kraj, doclavateT no
vých ,energií centrám. 

Zdravého regionalizmu, koncentrujúceho uvedené snahy 
netreba sa bát ,a neslobodno sa ho zriekať. Nemecko stalo sa sil
ným práve svojfnl rozumným regionalizmům, v Halil lVlílán má 
v mnoho ohrade vačší významako Rím. Švajciarsko ďakuj·e za 
svoju exístencíu a vy.sp,elosť len SVOjlTIU regionalizmu.a v Če
chách a na Morave jednotlivé kraje venujú sa myšlenke regio
nalizmu všetkými silami. Príkladom maže byť Králové Hradecko, 
južné Čechy, Haná, Slovácko, kraje zvýzn"mnené aj Iíteratúrou, 
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vcl'a.ka Jiráskovi, NovákŮ'vej, Nemcovej, HolečkovÍ, Vrbovi, 
Herbenovi, Přikrylovi, Mrštíkovcom atd., ktorí vedeli pochopiť 
a preniknúfdušu kraja a vtlačiť mu sv ojím dierom pečaf vý
znamu tak hodnotne, že ho príblížili a drahým zrobili cefku, ná· 
rodu. Konečne aj na Slovensku objavily sa regionalistícké snahy 
varmi silne. Zilina robí všatko možné, aby sa stala jedným 
z najdoležitejších miest slovenských a Turč. Sv. Martin je 
s myšIienkou regionalizmu tak srastený, že chcel byť centrom 
Slovenska. Nemlči.a a nespía rulÍ Zvolen a Baňská Bystrica, pre
búdzajú sa aj No,é Zámky. 

Jednotlivé krajové strediská na Slovensku vycítily teda 
dobre isté sebectvo centier a vyvinuly - správne _ všetko 
úsilíe, aby na seba upozornily. Poukazujú na rozne podniky a 
činnosti rázu čislo regionalistického a na základe nich doŽia.
dujú sa splnenia svojich želaní, odvislého práve od centier. Balo 
by.dobre', keby Košice, centrum veTkej, po mnohých stránkach 
sebestačnej oblasti nepremeškaly vhodnej doby, ujaly sa progra
movej a vážne založenej práce a osvojily si, na čo vcl'mi _výstižne 
upozorňuje spisovateT EIgart Sokol: 

»Nutnost regionalismu je tedy v okolnosti, že centrum pře
devším nedovede zaměstnat všecky dobré síly v kraji a ty 
potřebují práce a musejí pracovat; to je motiv sobecký. Ale 
·druhý vyplývá z toho, že centnun nedovede" nebo nepamatuje 
dost na to, aby oživovalo vešker,en obvod, z něhož ,a pro 'nějž 
žije. A ohvod musí žít, .aby nenastala propast, jako hývala 
v Rusku mezi inteligenCÍ a lidem. Konají-li to lidé do kraje expo
novaní, není to proti centru, nýbrž pro nezbytnost životní. A 
není to sobecké. 

RegiollEJismus však nasazuje ideově ještě hloub. Chce nejen 
život popohánět, ale chce, aby se vyvíjel z přirozených vlastních 
podmínek. I to je správné a nutné. Nic z vloženého bohatství, nic 
z pokladů tradicí na shromážděných nesmí být pohozeno, ne
máme-Ii hospodařit bankrotářsky. Jako se nesmíme vzdát sel
ství, protože snad dnes je v obchodě lepší konjunktura, tak se 
nesmíme vzdát ani v kultuře toho svébytného, co si kraj'e' vy
tvořily jako svůj charakter, byf i nebylo privě modní. 
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Centrum nemá pro odlišný ráz různých svých krajů dosti 
čichu ani citu, bylo by těžko na něm žádat pocLTlětu, jak by to 
mělo být pěstěno a do celonárodní harmonie vtěleno. To je 
krásný úkol krajů. Měly by ovšem vědomě a programově k sobě 
samým hledět, sebe znát a své tak zvané místní vlastenectví 
bez ostychu pěstovat. Ne jako sobecký protiklad centralistic
kého sobectví, ale jako slož-ku do souhry celku. 

Tu jsenl tl stínů, jež můž,e mít regionalismus. Může být 
slerpý, to jest jen slovný, heslový, místo dělný a k svým pozorný. 
Může být malicherně sobecký a partikularistický, který potírá 
sousedovu samobytnost pro své povýšení. Může skončit v po~ 
hodlném šosáctví, jestliže nedbá toho, co se děje za jeho ohvo
dem a chce ne vyvíjet, než pouze petrifikovat. A může i 
zhall-krotit, neoceňuje-Ii svých sil a žene-Ii se výš, než kam 
stačí. 

Obojí samo 00 sobě je slabé, centralismu~ i regionalismus, 
obojí v harmonií může hýt silné. Lze-Ii té harmonie dosáhnout 
dnes j'en zápasem, ať je zápas. Ale moudré hy bylo, aby na obou 
stranách byli vůdčí duchové, kteří by dovedli síly sjednotit.« 
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