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„Bol prvý máj . . .  bol lásky 
čas. . .“ Ej, milý básniku „Máje“, 
Karle Hynku Mácho, bol bys ty sa 
veru čudoval, ako sa tvoje slová nám 
na Myjave dnes vyplnily, kofko tu 
bolo všade lásky! Ale všade, všade 
jej bolo plrsíčko, na nebi, vo vzduchu, 
v žiari slnečnej, v obličajoch chlap
cov, dievčat, mužov aj žien, tých 
najstarších aj tých docela malučkých, 
batoliacich sa v teplunkých pofubkoch 
slniečka pod prahy domov.

Ako by aj nie? Však sám Pán 
Boh prvý si vzpomenul, že je prvý 
máj —  lásky čas, a rozdával nám 
dnes tej svojej lásky plnými rukami. 
Kdo by si bol p >myslel, že po tých 
nekonečných dň >ch zimy a ď ž ď * 
rozkvitne nám dnes také jasavé, bla
žené ráno, plné slnka, rozlievajúceho 
svoje vlahé vlny po kraji, ľuďoch i 
tom p< slednom zvieratku, túliaceho sa 
v bielych kvietkoch rozpučdých čereš 
ni, a vykúzľujúceho všade, kam len 
óko p hiiadio, v likú, úpri * nú rad. sť! 
Radosť, ktorá výskala, sotva sa d* ň 
prebudil, v tujných tónoch myjavských 
muzikantov, ktorá hlaholika vo smiechu 
Chasy, rgpňujucej svojím pestrým 
shonom ku j v a p hyň v ulice, ktorá 
ševelila v> vttierku, kó'.í sajúcom sa 
v mladých ze ených !i ttcocn vŕo, a v 
pleskotu vlajú ich ručníkov na vyso
kom, v>s k „máji“, ktorý nám tu 
pred obecným hostincom cez noc 
vyriastol. . . . .

Myjavský prvý máj.
Tak teda k nám prišiel prvý máj, 

ako by sa celých tisíc rokov bol chy 
stal na tú chvíľu, kedy poprvé bude 
ho vítať slobodný, voľný Slovák vo 
svojom vlastnom dome, vo svojej če
skoslovenskej republike. A pekne si 
ho u nás Slovák privítal! „Pekne ťa 
vítam, milý máj“ mu riekol, zástavu 
mu z obloka vystrčil na pozdrav, 
zarostlú bradu c holil, sviatočne sa 
obliekol a : „Pcďme“, vraj, „milý máj, 
pozref sa po Myjave!“

Pekná si ty dnes, Myjavenko na
ša ! Čistučká, obliata svitom slnečným, 
plná faborov a zástav, sklepy a šen
ky zatvorené, a tie tvoje tetičky, ale 
všetky, všetky, či veľké, či malé, ko
pia sa pred kostolom na Masaryko
vom námestí, a net pezíivo čakajú. 
Ako v mraveniske je tam, plno ruchu 
a nedočkavého napiatia. Naraz, sme 
rom od dolného konca, ide pod 
slovenskou zástavou sprievod. Vo 
štyrstupocb, „raz, dva, raz, dva“, 
vykračujú Sokolici pádnym krokom a 
chytro sa blížia. Potom: „Zastaviť, 
stáť!“ — „Zástup pravo v bok!“ a 
už stoja, starí, mladí, členovia aj do
rásť, v dlhom šiku čelom ku kostolu. 
Vedľa nich — impr nvisované rečnisko, 
pred nimi — dve mlíďučké lipky, 
pripravené ku vsadeniu do zeme. A 
už zástup zanôtuje: „Nad Tatrôu sa 
blýska.“ Posledná sloka doznie — fa
rár Lacko vystupuje na rečnište. Sláv
ne okamžiky predrevolučné a revolu-

B E S E D Nt CÄ
Ku dňu  1. k v t tn a  1919.

Čo to za  zástupy idú s hora s dola ? .
Čo že to za  oheň v ich očiach plápolá? 
S náď  sa navrátlly tie pohanské služby  
Kde p i l  svätej lipe vylievali túžby  
K dárcoví všech tvorstva k  bohu Svan'ovítu, — 
Aby ich sám  chránil, doma, v bon km itu !  -  
O j! čo to môže byt?  — Čo sem shn>maždllo 
Tento veľký zástup, — že až duši milo. — 
Veď Slovák p o ko rn ý! T ich ý ! O h ! — až beda! 
V tlsic ročnom jarme — hlavu ťažko zvedá. — 
K  radosti a k  sláve zvy m u tý  on nenie!  
Snáď  m u Ducha túžby došty tiež splnenie ? !  
No predsa raz dočkal, hľa tu deň vzkriesenia, 
Že tá jeho túžba došla mu splnenia. — 
Pravda zvíťazila ! — Už Slovensko vstáva 
Z  tisíc liet poroby putá  si strháva!
Preberá sa z ’ spánku. — jako krásna Vila 
Ktorá tisis rokov v kliatom zám ku žila  — 
A ž prišiel bohatier! -  Strhal všetky putá, 
Čo s nim a viazala ju  ma ocha k r u tá ! 
Slovák je slobodný ! —  Nenie to slavný deň ? 
Či nemá zazvučuť tá všeslavská p ie seň : 
Všetci sme Slovania tam od sňažnej Tatry, 
Rus, Poliak, lllýr, Čech to sú naši bratrl 
č i  nemá zajasať, zavýsknuť z  ra d o sti:

D osť bolo poroby! Ž im e  v blaženosti!
O /!  svitol deň, svitol, zašlý zlosti mraky  
K  nebies všehomiru Slovák svoje zraky  
Obracia a vzdáva vďaky Hospodinu 
Že mu doprial dožiť slobody hodinu.  ̂
Slobody hodinu t  — Svoje ľudské p rá va !
Vo tri vrhy v o lá : Sláva B o h u ! S lá va !

Však vy viete, moji m íli 
Že Maďari tiež sadili 
Lipky tuto, — kde škola.
V tisíc ročnú — vraj — pam iatku! 
No mail ju, — ale krátku  
Zostala len zem  h o lá !
Sadili ich \ —  oj \ -  sadili 
Ale len tak v kratochvíli 
Slovákom ku záhube.
Nevpustili tam korienky 
Libo našej slobodienky 
Boli ony k  potupe.
Ku potupe, — ku posmechu 
K  vyzývaniu a ku  hriechu 
Sadili ich z  rozkazu.
A  jak to maďarské panstvo  
Sam á lož a samé klamstvo  
Všetko vyšlo na zkazu. —

Lipky sadíme tiež, — pred bránou kostola 
I rád bych mal zvuky jemných strún Aeola

čné idú nám znovu pred očima. 13. 
apríl, 28. október, vzkriesenie nárcda 
a sriadenie republiky, povýšenie po
tlačených a zdeptanie zofročovateľov, 
naši hrdinovia, Masaryk, Štefánik, le
gionári. . .

Ako pohádka sa to počúva, čo 
pred rokom bolo len tajeným snom 
a dnes — krásnou skutočnosťou. A 
dnes si to všetko uvedomujeme a 
sadíme lipy — lipy slobody! Tu v 
ľavo, hľa, lipa Masarykova, tu v pravo 
Štefánikova. Nech nám zkvifajú ako 
večná pamiatka prvého mája, prvého 
v našej milovanej republike!

Veľkým dôjmom pôsobila táto 
dôtklivá reč, každé slovo zapadalo 
ako kapka sviežej, rosy do dychtivých 
duší. „Kto za pravdu horí“ zapelo 
množstvo a už učiteľ Kubány stál vô 
výši a recitoval svoju báseň „ku dňu 
1. kvetná 1919.“ Kto boli prítomní, 
nezabudnú dôjmu, akým tieto srdečné 
verše pôsobily. A kto nebol prítomný 
nech prečíta a posúdi sám. Obecen
stvo naviazalo na nadšsné konečné 
hluky piesňou „Všetci sme Slovania“ 
a potom sl. Kňazská predniesla roz
košnú báseň Sládkovičovu „Lipa“ S 
oduševnením a citom.

Rychtár mesta Myjavy, p. Martin 
Kovarčík, vrelými slovami potom pre
vzal lipy do ochrany mesta a vyzval 
všetkých občanov, aby s láskou ujali 
sa ochrany týchto pamätníkov nášho 
oslobodenia. Hymnami „Kde domov

Piesne by rád spieval, — tie plesne ľúbostí 
A by nás učlly, lásky k  národnosti. —
Iste m ôj hlas slabý, — nemá moci, sily,
Aby nás povzbudil, by sm e poprosili 
Otca nebeského, — by sme svorní boli 
Vďačne pracovali na národa roli.
Práca a len práca, dá nám ten žltla  zdroj 
Ktorý zabezpečí nám Slovákom pokoj;
Ona nás dovedie, ku  našemu cieľu 
P o ňom ž sme túžili, k  človečenstva dielu.
A lipky už s to ja ! — Boh da j sa chytily,
B y ná m  ptipom nely vždy tento deň m ilý,
V  ktorom  zasvätíme zla tú  nám  slobodu
V  ktorom  prisahám e večnú lásku k rodu .

*

Dvoch m užov lipky tie, jedna M asaryka  
Nech nám  pripomína, druhá Štefánika, 
K torý ruka v ruke, navzdor nepriateľom  
Víťazstvo ná m  dali, úctu v svete celomv 
l u  pri týchto lipkách, ruky si podajme, 
N ašej vlasti m ilej tri kráľ zavolajme 
N a slávnu budúcnosť, verným  synom rodu  
Zvlášť legionárom, ktorí tú slobodu 
Vydobyli krvou, v všetkých čiastkach sveta 
Česko-Slovenská vlast nech ž ije ! Prekvetá l

L. Kubány.



í .

môj," „Hej Slováci" a „Marseillaisou“ 
zakončila sa táto pôsobivá sláv nosí, 
predchnutá láskou k národu, úprim
nou radosťou všetkých nad tým, že 
sme sa týchto krásnych časov do
čkali, a pevnou vierou v rozkvet a 
prospievame našej republiky.

Ano, to bolo na Myjave. . .S rd 
ce prudko búšilo, hrdlo bolo plné niečoho 
neznámeho a duši by sa bolo chcelo 
vyspievať nejakou čarovnou melódi
ou . . .  ale niečoko predsa mi bolo 
futo. Viete čoho? Toho, že som ne
mohol zároveň videť aj tú radosť v 
druhých obciach a dedinkách nášho 
sličného myjavského okresu pri sa
dení lipiek slobody. Lebo to, čo sme 
videli na Myjave, zároveň dialo sa s 
malými zmenami všade po kraji. A 
tak som myslel a myslel . . . . .  až 
mi nariastly krídla, nič sa nesmejte — 
mžíkom bol som v Kostolném, za 
chvíločku vo Vaďovciach, vo Višňo- 
vém, v Hrachovišti, v Krajnom, na 
Podkylavej, na Brezovej (ioj, tam vám 
to bolo pekné!) a na Bukovci a na 
Turej Lúke a na raz opäť na Myjave. 
Ej, veru mi všetci môžete závideť môj 
výíet! Všade rozžiarené tváre, radosť 
v očiach, spev, pevná viera a nadše
nie, nadšenie! A predstavíte-li si k to 
mu všemu ten rozkošný, samou Božou 
rukou stvorený kraj myjavský, kopce, 
hory, údolia a slniečko, slniečko — 
nuž, ešte raz, môžete mi všetci zävi- 
deť môj prvý máj. . . , ák.

Reč Pavla Lacko ev. farára pri sadení 
líp slobody dňa 1, mája 1919. na Myjave.

Drahí Bratia a Sestry! Prostriedkom 
minulého m esiaca minúl tom u rok, čo če
skoslovenský národ precítnul z omráčenia, 
do ktorého ho bolo uvalilo IOOO, poťažne 
300 ročné utlačenie, utrpenie. Precítnul k 
povedomiu seba samého a vlastných síl a 
ústam i českých poslancov na viedenskom 
snem e vyslovil svoje štáíoprávné požiadav
ky, ktoré vrcholily v tom, aby nepriaznivou 
sudbou rozdelené dva bratské n á ro d y : če
ský a slovenský, boly spojené v jeden štát
ny celok pod korunou Habsburgovcov. 
Nechceli sa oni pomstiť nad svojimi dosa- 
vádnym i utlačovateľmi, nechceli oni odpla
tiť tie m nohé súženia, utrpenia, ktoré oba 
národy po celé stáročia znášať musely. 
Boli ochotní žiť pod správou dosavádneho 
panovníckeho domu, boli ochotní žiť v 
štátnom  spolku s Nemcami a Maďarmi, 
spoločne ruka v ruke s nimi pracovať, len 
žiadali, aby Čechoslováci boli uznaní za 
rovnocenných a rovnoprávnych údov v 
novom štátnom sväzku. No, vďaka Bohu, 
nadutí svojimi víťazstvami opojení Nemci a 
Maďari nechceli uznať ani pracovitých, ale 
pri tom sebavedomých Čechov, tým menej 
usilovných, ale tisícročnou porobou aj d u 
chom  úplne zotročených, pokorných a p o 
slušných Slovákov za seberovných a za 
rovnoprávnych. Odmietli ponúkanú pravicu 
mieru, zavrhli požiadavky Čechoslovákov, 
chceli ich mať aj ďalej len za otrokov pra
cujúcich, daňujúcich a poslúchajúcich. Ale 
v Písme sv. je napísané, že s a  Boh pyšným  
protiví, alé pokorným dáva milosť. A nikdy 
v dejinách sveta sa zjavnejšie nesplnila tá 
to pravda, ako v tomto prípade. Boh p y š
ných, nadutých tyranov pokoril až do pra
chu zeme a pokorných, krotkých Čechoslo
vákov povýšil vysoko nad nich, povýšil do 
radu prvých, vzdelaných národov sveta. V 
posledných dňoch m inulého m esiaca minu 
lo tomu pol roka čo československý národ, 
povzbudený bezpríkladným hrdinstvom  na-

SLOBODNY SLOVÁK.

ších legionárov, ktorí na všetkých bojištiach 
neodolatelne potierali po boku našich spo
jencov : Francúzov, Angličanov, Amerikánov 
a Talianov zpupných otročitefov a  donútili 
ich k vzdaniu sa na milosť a nemilosť, ve
rejne vyhlásil svoje odlúčenie od Rakúska 
a Maďarska a sriadil sa v sam ostatnú, ne- 
odvyslú republiku na čele s tým  mužom, 
ktorý vzdor svojmu vysokém u veku neú 
navnou pracovitosťou, nedostižiteľným or
ganizačným  talentom sriadil nášm u národu 
v cudzích zemiach m ocnú a rm á d u ; ktorý 
povzbudil svojím neodolateľným vlivom v 
cudzine, zvlášť v Amerike žijúcich Č echo
slovákov k práci a k obetovaniu za slobo
du národa a tak zaopatril potrebné hm otné 
prostriedky k vydržiavaniu aj arm ády, aj 
vlády, ktorú tiež v cudzine utvoril s dr. 
Benešom a s našim rodákom, dr. Štefánikom; 
ktorý vymohol to, že túto vládu, ako pred
staviteľa túžob, vôle a snažení českosloven
ského národa uznaly aj dohodové štáty a 
tak spolu uznaly aj samostatnosť českoslo
venského národa, na čele s presidentom  
Masarykom.

Aká to prem ena behom  jednoho pol
roka ! Pred rokom národ náš bol by pova
žoval za dobrodenie a s najväčšou rado
sťou a vďakou bol by prijal od svojich u- 
tlačovateľov uznanie tých najprirodzenejších 
ľudských a národných práv, Bohom mu 
daných, ale ich nedostal darmo prosil o 
ne — a po polroku už sám vyhlasu
je úplné odlúčenie sa od neprajníkov, 
svoju samostatnosť a  diktuje prem ože
ným  tyranom  svoju vôľu, svoje požiadavky, 
svoje ro zk azy ! Sme voľní, slobodní 1 O 
svojom osude, spôsobe života sami bude
me rozhodovať. Sami určim e ako a načo 
vynaložiť ovocie našej práce, aby nám  s lú 
žilo k povzdvihnutiu blahobytu, k zdoko
naľovaniu, vzdelaniu, obveseleniu.

Československý národ, aby mal stálu 
upomienku na túto nenadálu zm enu svoj
ho osudu, upom ienku na  prvé blahé dni 
svojej slobody a sam ostatnosti a na tých 
svojich synov, ktorí najviac pracovali na 
oslobodení národa temer na celom ním 
obývanom území vo svojich osadách, m e
stách sadí pamätné s tro m y : slovanskú lipu. 
Ten strom nech predstavuje jak mohutnosť, 
rozvetvenosť, tak aj peknú ústrojnosť, plo
dnosť, užitočnosť, príjemnosť a jemnosť náš - 
ho národa. T en  strom nech hlása oživenie 
dvoch už-už zlomených ratolestí na kmeni 
národa slovanského, ich slobodu a sam o
statnosť. Aj my sme prišli sem  dnes, aby 
sme tiež zbudovali takýto pam ätník našej 
mladej, polročnej slobody, zasadením  dvoch 
líp na počesť dvoch najvýznam nejších m u
žov národa československého, na počesť 
Čecha presidenta Masaryka a Slováka mi
nistra války generála Štefánika, ktorí naj
viac pracovali na vym anení národa z ťažkej 
poroby.

Kedykoľvek padne zrak náš na tieto 
lipy, nech vždy hrdosťou a radosťou zahorí 
nad tým, že sme príslušníci českosloven
ského, prácou svojich výtečníkov, krvou 
svojich najlepších synov: legionárov vysvo- 
bodeného národa a spolu aj m ohutného 
Slovanstva; nech sa vždy vzbudí v nás 
túžba: za príkladom našich osloboditeľov 
neúnavne svorne pracovať, majetok, život 
obetovať za slobodu, blahobyt a slávu n á 
roda, tak, ako svorne, bez závisti a  pohŕda
nia druhými pracovali, obetovali oni, Nech 
pohľad na ne vzbudí v nás úctu  a vďačnosť 
oproti týmto našim osloboditeľom, lebo jestli 
by sme boli nevďační, nuž nie sme hodní 
ich práce, obetí a toho d>brého mena, kto
ré oni pre Čechoslovákov v cudzine vydo
byli, nie sme hodní ani našej slobody. Ale 
jestli si ich uctíme a ich príklad nasledovať 
budeme, nuž svetovládny Boh, ktorý národ 
náš v ťažkom, dlhom otroctve od zahynutia 
ochránil a k slobodnému životu zase navrá
til, ochráni národ náš vo všetkých búrach 
tajomnej budúcnosti a udrží ho v rozkvete, 
slobode a sláve na m nohé a  m nohé po
kolenia.

(Sialo 19.

Lipa.
Lipa naša, v bránach Slavianov kostola,
To buď aj potomkom, čo si otcom bola 1 

•L ipal tichým šumom zvestuj otcov deje,
Že z vekov zapadlých zrodia sa nádeje 1 
Lipa ! s výškou tvojou, s  letkom tvojej vôni 
K sláve neba duch náš nechže sa vyroní 1 
L;pa! darujže nám  peň svoj iräkkobiely, 
Spravíme varitá, čo by milo znelý 1 
L ip a ! daj nám kvetu, liek z neho navarí 
Boh, že zastydnuté srdce sa rozjarí 1 
L b a ! dajže medu, osladíme lieky,
Ktorými nás prísne uzdravujú Vckyl 
L ipal v kôre tvojej upevníme päty,
Majúce obuté nohy v pokoj sväíý 1 
Lipa! z haluz tvojich nrpáram e lyká,
N ;ch roda kmen s kmeňom svorne žiť privyká! 
L ip a ! v poliach našich pozakladaj háje,
Že v chládku ich slávsky bojovník okraje! 
Lipa! tvoje tône n n hy ly  ovinú 
Tých, čo žili, mreli za svoju otčinu!
Lipa naša, v bránach Slavianov kostola 
Buďže vnukom aj to, čos’ otcom nebola!

R e č
povedaná Martinom Kovarčlkom, rychtárom  
m yjavským  na Myjave dňa 1. kvetná 1919, 

Vysokocteni občania a m ilá  m lá d ež!
Dnes po prvé oslavujeme tento náš 

národný sviatok, aslce sviatok našej túžobne 
očakávanej slobody. D.ies po prvé sme sa 
sišli k tomuto h o d u : a dá Boh, že sa ešte 
mnohé a mnohé roky k podobném u hodu 
schádzať budeme, Tiež dúfam a pevne ve
rím, že aj naši potomci za nami tento výro- 
čitý deň svätiť bu iú . Už niet tej moci, kto
rá by nám to zabránila, aby nám našu zlatú 
slobodu vyrvala. A ja ak j rychtár našej ob
ce prejímam menom našej obce tieto dva 
stromy slobody, ktoré za tak hojnej účasti 
všetkéno druhu zdejšieho obyvateľstva boly 
zasadené, a považujem si za česť a povin
nosť povedať k vám niekoľko prostých a sr
dečných slov.

Som hrdý na to, že si postavíme tento 
pamätník nad iné významný: pamätník nášho 
oslobodenia a osamostatnenia.

Vy všetci, aj tl, ktorí ešte pridu z vás 
nech sa dl-ajú na tieto stromy slobody, ja- 
ko na posvätných svedkov dejinných radost
nej udalosti, na ktorú náš národ vyše tisíc 
rokov čakal, za ktorú dobu trpel pod jar
mom maďarských vykorisťovateľov a utlačiteľov.

Až sa rozložia nad nami tieto dva stro • 
my slobody, z ktorých jeden bude mať me
no: lipa M rsarykova, a druhá: Štefánikova, 
keď s s  rozvetvia tieto stromy, jejich listy 
nám šepkať budú v tichom vetre milú spo
mienku na našich osloboditeľov. Nech šum 
týchto listov vnikne až do nnšlch s ŕJc  a 
upomenie nás na nesmrtelné činy našich 
osloboditeľov.- nášho drahého otca Masary
ka a hrdinských legionárov našich jak z 
Ameriky, z Francie, z Itálie a ešte dosiaľ 
sa nevrátivších z ďalekej Sibírie, a našich 
dobrovolnlkov, ktorí išli obetovať svoje vlast
né životy za našu zlatú slobodu, bárs aj 
mohli poniektorí už doma sedeť v tichej do
mácnosti svojej po mnohých útrapách pol- 
piata roka otrockého života.

Nech vzpomienky na tento slávnostný 
de1! posilňujú všetky vaše skutky, nech vás 
posilňujú vo vašich chvíľach žalosti a sm út
ku, nech sú ony vzpruhou k novému života.

Prejímam ti;, to stromy v poctivú ochra
nu a tu  pred vami sľubujem, že obec naša 
pečovať bude o stromy tieto a  žiadam v še t
kých občanov, aby tieto stromčeky bedlive 
chránili pred jakýmkoľvek poškodením. Dú- 
i m ,  že sa nenájde človeka, že by najejich 
vzrast čihai, že neni madzi nami takého 
o phna , aby jakýmkoľvek spôsobom chcel 
zničiť tieto znaky našej slobody. Drahí b ra
tia! My Myiavci už máme dva upomínajúce 
znaky na našu milú slobodu. Prvý znak m á
me na niektorých tunajších budovách, tabul- 
ky s  nápisom : M asarykovo námestie, druhý 
znak budú tieto dve lipky.
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Kto by si len bol pomyslel poviem 
len pred rokom, jaké znaky budú okrášľo 
vaí naše námestie. Kto by si bol pomyslel, 
že tí, ktorí sa už p o  Bohu prvými u nás 
považovali, že od nás hanebne zutekajú a 
že nám  do roka naša slobodienka zavila, 
na ktorú sme už takmer celú nádej boli 
ztratili. Hľa, jasé divy, jaký prevrat! Teda 
dnes, kecf sme už cd týchto hyen slobodní, 
tak si aj vážme tú našu slobodu. Nepred
stavujme si ju tak, Že keď sme zostali s lo 
bodnými, že už nám mali padať pečené ho
luby do huby 1 My musíme byt trpeli i, mu
síme ešte vyčkať. Predstavte si, keď sa ten 
to prevrat nestane, čo by len s nami už 
bolo bývalo I Boli by nás už odrali o všet
ko čo máme. Na jakú biedu by sme boli 
už dosiať hľadeli, že si je to s hrúzou len 
pomyslel. Mnohí sa nazdávajú, že keď je 
slob da, že už mal mať všetkého hojnosť. 
To tak chytro nejde 1 Aj Pán Boh potrebo
val šesť dní kým tento svet stvoril, tak aj 
my potrebujeme o mnoho viacej času, než 
sa sdadi ne. Tedy nerobme si zlú vôľu pri 
stavbe v budovaní našej republiky, ale sa 
chyťme do práce vše;ci, spojenými silami 
vpred, potom sa prv dočkáme aj toho do 
bra a blahobytu.

Ď ikujem  vám všetkým, ktorí sle sa 
tejto dnešnej slávnosti zúčastnili. Žehnám 
vzrastu naším stromčekom, nech si hlboko 
zapustia korene do tejto pôdy draho vykú
penej a krvou našich legionárov posvätenej. 
Nech aj naša dnešnia slávnosť si zapustí 
korene do hlbín vašich sŕdc a upomína vás 
na význam dnešnieho dňa.

Podobne prajem vzrastu » rozkvetu 
našej draho vykúpenej Rspublike Ceskosio 
v tn sk ej: Na zdar!

OHLAS? ZO  SLOVENSKA.
M yjava. Z  telocvičnej jednoty Sokol 

na Myjave. — V deň 1. mája súčastnila sa 
naša jednota prvý raz verejným vystúpením 
slávnosti sadenia líp svobody. V Sokolovni 
sa  shrom aždiac, vyrukovali sme za velenia 
náčelníka brata Schreiera pred kostol,  ̂kde 
už m assy shrom aždeného ľudu nás očaká- 
valy. Po obede usporiadali sm e prvé pocho
dové cvičenie na Poriadic, Za zvukov hud
by a za poradového spevu kráčali si naši 
Sokolici spolu i s dorastom cez celú Myjavu 
obdivovaní súc na uliciach čakajúcim a 
nadšeným  obecenstvom . Veselo, nenútene 
s mysľou povznesenou, so sokolskou ra 
dosťou na tvári prešli sme cez celé Poriadie, 
aby sme sa  i našim bratom kopaničiarom 
ukázali. T u  rozdeliac sa, — dorast ostal 
na Poriadí a starší Sokoli kráčali ďalej cez 
horu až do hostinca pani K lčovej;  ̂ tu po 
krátkom občerstvení sa na povel náčelníkov 
vyšli sme na blízku lúku pri zelenej hore, 
a tu  keď si naša mládež zatančila krásny 
tanec: besedu, odfotogratoval nás brat Suchá- 
nek všetkých i Sokolíkov i obecenstvo. 
S tarosta jednoty v krátkej reči k bratom i 
k shrom aždeném u ľudu prehovoril o význa
me 1. mája, nášho sviatku slobody a vyz
val tiež bratov kopaničiarov, aby vstúpili 
do radov našich Sokolských a pomáhali 
nám  v práci národnej vymaniť Myjavu do
siaľ spustošenú a zotročenú z ríše tmy ku 
svetlu, ktoré zasvieti nám  všetkým, keď 
všetci sa pričiníme v práci za celok — 
lepšej budúcnosti, blahobytu a osvety ná 
roda nášho. Pochodom zase za nadšeného 
spevu prišli sm e do mesta, kde shromaždiac 
sa na dvore štátnej školy na povel brata 
náčelníka o povznesenej nálade sme sa 
rozišli. — Prvé naše vystúpenie bolo dô 
stojné a milé; som presvedčený, že sme si 
rázom  získali priazeň celej našej Myjavy ; 
a  aj tí dosiaľ našej jednoty sa  vzďalujúci 
pridružia sa k nám a pil ne súčastnia sa 
spolkového života. — Svornosťou a jedno
tou  posilnení budeme a spoločnou prácou 
privedieme k rozkvetu našu milú slovenskú 
Myjavu. D r. J á n  Slabej.

J  B uk o v ec . Sadenie lipy. Svitol 1. kve- 
ten. Slováci prvý kveten svätievajú od n e 
pamäti, jako deň, ktorým sa otvára jaro a

mládež stavala máje, — Tohto roku, keď 
otvára sa jaro nášho národného žitia, za
svätilo tento deň celé Slovensko a v každej 
obci sadila sa lipka, aby hlásala ďalekému 
potomstvu našu radosť nad vzkriesením ná
roda, bola monumentom slobody a doku
mentom heroickej doby nášho národa. —

Bukovec zasvätil deň tento nasle
dovne :

Ráno shroíraždila sa mládež stárež ku 
kostolu a žiadala aby tento deň svätil sa^i 
v chráme so službami božími. Pravdaže 
v.íačne sa žiadosti íudu vyhovelo.

Vyjdúc z kostola, zastali sme nad 
miestom, kde zasadená mala byt lipka.
Ž actvo zaspievalo našu hymnu : „Hej Slo
váci . . .“ . Sotva doznely podetíné hlasy, 
prehovoril miestny farár, vel. p. Julius Bod 
nár vysvetlil ľudu význam a účel dnešného 
sviatku, načo zahlaholila p ie seň : „Vitaj u
nás slobodienka . . Prevzala slovo 
miestna učiteľka, — zastupujúc koltegu, kto
rého smrť jeho milej sestričky odvolala. Na 
krátko vzpomnela naše utrpenie a teraz tým 
radostnejšie z mŕtvych vstanie na pamiatku 
ktorého sadíme dnes lipu, ktorá bola a je 
posvätným stromom Slovákov. — Potom 
rečnil žiak j. Sloboda báseň od Sládkoviča: 
„Lipa*. — Sbor spieval: „Kde domov múj.‘ 
Žatým žiačka K. Babincova predniesla bá
seň : „Stojí lipa.* — V mene obce preho 
voril p. starosta j. Gavlas a sľúbil, že ju 
bude chrániť. — Na konec prehovoril zase 
vel. p. farár J. Bodfiár, kladúc na srdce 
obecenstvu nielen opateru našij lipky ale i 
našej slobody, ktorú sme nedostaly darom, 
ale krvopotne musela byť vydobitá. — Za- 
klúčili sm e zvukami piesne „Nad Tatrou 
sa . . .

Srjadšac sa v pochod prešly sme celú 
dedinu so spevom národných piesni. — 
Prijdúc na drnhý konec, tam voľačo zmene
ným programom priebehu slávnosti zasadily 
sme diuhú lipu, ktorej význam menom našej 
statnej mládeže Pavel Cermak a Betka Lon- 
dák vrelými a oduševnelými slovy vyzdvihli. 
Pri speve nábožnej p iesn e : Hrad prepevný 
jest Pán Bfih náš, bola krásna slávnosť 
ukončená. X .

B rezo v á . Prvého mája je. Slniečko 
už za včas rána svieti, rozosiela svoje lúče 
po vrškoch, dolinkách^— akoby na povel 
po tak chm úrnom  počasí, — aby obodrilo 
prírodu, dodalo jej krásy, pôvabu. _

Máj je pravý obraz jara, ktoré znam e
ná nový život, ale nie len v prírode, ale 
aj pre nás Slovákov. Tisíc rokov šm e trpe
li, ale nám už svitnul deň radosti, slobody, 
ktorý zasvätili sme dnes.

D nešný deň je opravdovýrn sviatkom, 
lenže nie cirkevným, ale národným. Brezo
vá obliekla sa do sviatočného rúcha. Práca 
zastala, obchody sa zatvorily ; miesto toho 
však každý sa bral na námestie.

Ešte pred siedmou hodinou ráno 
schádzalo sa žiactvo vo Svojich školách, 
všetko s malými uzlíčkami, to potravinami 
do hory lebo má byť »majáles.« Už ráno 
prišly dietky z Jandovej s vedením p. Idy 
Rathoničky.

Kým by sm e však boli odišli do hory, 
na pamiatku oslobodenia národa y nášho, 
zasadili sme »lipky slobody.* Žiactvo v 
dlhom rade zo zástavami a spevom prešli 
mestom a pred cirkevným hostincom  — 
kde sa maly sadiť — zaujali miesto v pol
kruhu. Ako pri každej príležitosti, kde je 
reč o národnom hnutí, brezovské obecen
stvo i teraz bolo zastúpené v hojnom počte. 
V prostred polkruhu stál stolík, s oboch 
strán vialy prápory i Markovlčova, ktorá 
upom ína nás na boje pri voľbách. Na stolí 
ku zjavila sa postava pána rychtára H úsku.

Ako predstavený obce privítal v*et- 
kých prítomných, prízvukoval, aby každý 
zachoval pamiatku tohoto dňa slobody, aby 
sme si ho chránili a aby sme si ho uctiť 
vedeli.

Nasledovný rečník bol p. farár Ján 
L ichner, ktorý vysvetlil význam  1. mája, 

I objasnil i význam  >lipy«, ktoré teraz po 
celom Slovensku sadia.

Lipa je už od dávna slovenskou. Naši 
predkovia pod lipami sedávali a radili sa 
ako majú oslobodiť svoj n á ro d ; tu sa 
oduševňovali, tu  čerpali novú silu k boju. 
Na Ducha obsekávajú mladé vetvičky lipy 
a okrašľujú nimi svoje príbytky, Chrám Pá- 
ne. Poneváč je to »lipa slobody* vyzval 
pán farár obecenstvo, aby ich šetrili, hájili, 
aby nechali ich rôsf, nech sa vyviňujú 
krásne koruny našej zlatej slobody.

Potom  Betka Tvarožkova, žiačka me- 
šfanky, predniesla báseň »Lipa« od Slád
koviča.

Spevokol mešfanky zaspieval n á m : 
»Lipa . . .< to táže báseň, ktorej nápev a 
harmonizáciu složil J. Valašťan. '

Naposledy však v mene bratov Cechov 
prehovoril p. J. Čečetka, prednostaželez.stani
ce, ktorý prízvukoval bratskú svornosť. Spo
menul aj »Sokola«, ktorý sa má tu  založiť v 
krátkom čase.

Po sadení líp a speve »Hej, Slová
ci 1 . .  .« mládež, ako aj predtým, v radoch 
pod zástavami prešla cez horný konec. Na 
predku niesli Markovičovu zástavu, pod 
ktorou skúpila sa dospelá mládež, spievajúc 
mestom národné piesne.

Celý sprievod so spevom tiahnul do 
hory, do Klobúkovej. Práve dnes bol k rá 
sny  deň, čo veľmi prispelo k podareniu 
prvého školského majálesu, kde sučastnili 
sa v hojnom počte aj starší, ba aj z kopa
níc. Prišli žiaci z Košarísk s p. u. M. Kr- 
košom a po obede p. farár Bodnár a sl. 
učiteľka A. Novomestská doviedli bukovské 
deti, aby sa tiež súčastnili tejto radosti.

Majáles je sviatkom žiactva, lebo veď 
vo sviatočnom rúchu sa v hore pod holým 
nebom, kde každý dľa svojej chúťky sa 
zabáva, veselí. V každom kúte bolo videí 
sk u p in u : tam dievčat, kde sa hrali »na tre
tieho* ; tam zase chlapcov okolo kolísok a 
iné. . . I spievalo sa, tan č ilo ; no a po 
obede, keď prišli aj mamičky, napakované 
potravinami, dobrým pečivom, zase sa jedlo.

Dosť pozde prišla myjavská hudba. 
Kolo medzi jedličkami obvinulo sa vencom 
dievčat a mladíkov, ktorí netrpezlivo čakali 
ten prvý valčík, aby odtrhli s neho jedon 
kvietok a vykrútili ho.

Keď sa priblížila šiesta hodina, opusti
li sme krásnu horičku a v radoch s hudbou 
vrátili sme sa domov. Na námestí dievčatá 
si ešte zatančily a potom po reči pánov 
farárov, Jána Lichnera a Juliusa Bodnára, 
ktorí so srdečnými slovami ich povzbudzo
vali ku práci a zaspievajúc »Dobiú ncc . . ,«  
sa  rozišli.

Milý dníček nám to bol, a myslím 
všetkým  čo boli účastní tohoto sviatočného 
výletíku. Teraz však sa zase chytíme do 
práce, novou silou, novou chuťou v tej 
nádeji, že onedlho sa zase uvidíme v našej 
krásnej prírode. Geryk.

Úradná časí.
Okresný komisariát na Myjave.

Č. 578/919. 12/1V. 1919.
Všelkým obecným predstavenstvám.
Día nariadenia ministra plnomocnika 

pre správu Slovenska zo dňa 20. února č. 
34/919 neni dovolené zamestnavatelom ze- 
medelského robotnú D a samostatne alebo 
pomocou gazdov najímať zemedelské praco
vné skupiny, jestíi Leto majú pracovať mimo 
svojej domoviny.

A , Zamestnávatelia usadlí na území 
Slovenska obstarávajú si zemedelské praco
vné skupiny pre svoje hospodárstva týmto 
spôsobom.

1. Prihlásia sa o sm lú-y pracovné u 
„Slovenského úradu práce pre zemedelské 
robotníctvo v Bratislave," ktorý úrad žia
dosti tieto pridelí jednotlivým župným úra
dom práce.

2. Župný úrad práce v Nitre sriadený 
pri zemedelakom inšpektoráte župném odov
zdá takéto pracovné smluvy jednotlivým 
g ízdem  s vyzvánlm, aby táto pracovná 
smlúva všetkými robotníkmi, jako a jg rzd  m
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v prítomnosti predstavenstva obce bola p od
písaná a od starostu potvrdená.

3. Ku smlúve priloží gazda legitimácie 
alebo pracovné knižky a pošle smlúvu 1 s 
týmito doklaim i župném u úradu práce v 
Nitre. —

4. Župný úrad práce odošle bezprost
redne pred dohodou robotníctva pracovnú 
smlúvu i s týmito dokladmi zamestnavatelo-
vi a postará sa o dopravu robotníctva na 
miesto pracovné.

B., Gazdovia  sm ú najímať pracovné 
sily na prácu len vtedy, ked opatria si k 
tomu povolenie od Župného úradu práce 
pre zemedelské robotníctvo v Nitre a ked u 
tih o  istého úradu složia predpis.anú kauciu 
ktorá o b n á ša :

Pre skupiny robot, do 30 osob K. 200.
* .  „ 50 „  „ 500.
% * .  100 „ „ 1000.
„ n n nad 100 „ „ 2000.

Povolenie bude sa vydávať len^ tým 
gazdom, ktorí dokážu, že sú príslušníkmi
československéh > štátu o ktorých sa zisti, 
že sú ľudia politicky, mravne bezúhonní
a spolahliví. Najímanie je dovolené len na 
vyša spomenutú pracovnú smlúvu, župným 
úradom práce gazdovi doručená a úradne
schválená.

Všetky až posiaľ súkrom nou cestou 
uzavreté srnlúvy pozbývajú platnosti.

Priestupky týchto ustanovení trestajú
sa pokulou kor. 2000. v prípade nedobytno
sti väzením do 3 mesiacov.

Okresný komisár.

T

Ohlas.
Na základe zmocňovacieho zákona zo 

dňa 25. februára 1919 č. 84 sb z, a. u , 
nariadila vlada súpis vkladov a podielov 
(účastín) v dobe od 10 marca do 10. júna 1919.

Súpis vyťahuje sa na všetky vklady u 
bánk, záložien, spnritelieň, poštovného šeko 
vého úradu v Prahe ^tcľ, ak sú na vkladné 
knižky, lebo listy, na bežné lebo žlrové 
účty, ak sú to pokladné poukážky lebo 
bezúročná depozita.

Vklady a podiely, ktoré neboly ve sta  
novej lehote prihlásené, prepadajú  v pro
spech štátu.

Úradovať sa bude :
12. a 13 mája pre > bec Brezovú (v 

Brezovej) 15 mája pre obec Kostolné, Viš 
ňové (v Kostolnom) 16. mája pre obec Hra 
chovište a Vadovce (v Kostolnom) 19. a 20 
mája pre obec Krajné (v Krajnom) 20. mája 
pre obec Pndkylavu (v Kr.jnom) 22. mája
pre obec Bukovec (na Bukovci) 23 mája
pre obec Turá-Lúka (v bernom úrade) 24
26 27. a 28. méja pre obec Myjavu (v
bernom úrade)

na Myjave, dňa 30. apríla 1919
Karol Schreler, 
berný správca.

CHýRNIK.
K o n cert. Znám a česká umelkyňa, 

speváčka pani Olga Bórová-Valoušková 
usporiada v mesiacoch máj a jún pod pro- 
tektotárom slovenského ministra v Bratisla
ve veľký koncertný zájezd na Slovensko. 
Program  venovaný je českej a slovenskej 
piesni umelej i ľudovej a doplnený je 
ukazkami klavírnej tvorby Smetanovej. S 
radoi fou oznamujeme obecenstvu Myjavy a 
okolia,, že vzácna táto um elkyňa zavíta aj 
k nám, na Myjavu. Myjavský koncert bude 
dňa 20 m á ja  (k v e tn á )  večer

Pani Borové-Váloušková bola dlhé 
roky členom Národného Divadla v Prahe a 
spieva aj teraz ešte na tomto divadle často 
ako hosť. Rani Borová patrí medzi najlep
ších predstaviteľov československého peve- 
ckého um enia a tak nepochybujeme, že 
obecenstvo naše s radosťou privíía um elky
ňu v našom mestečku a  húfnou návštevou 
zaistí skvelý výsledok prvému koncertu 
českých umelcov na Myjave, jehož čistý

zisk venovaný bude dobročinném u účelu, 
ktorý určí slov. .ministerstvo v Bratislave.

Národný sviatok 1. mája bol dô
stojným  spôsobom zasvätený i na Turej 
Lúke. Obecenstvo sišlo sa vo veľkom počte 
pred budovou ev. školy. Pri sadení troch 
pam ätných lipiek povedal m iestny p. fárár 
Ludevit Semián vzletnú reč, v ktorej vy
svetlil význam  tohoto pam ätného dňa. Na 
to školské dietky recitovali príležitostné 
básničky. Mládež bavila sa pri hudbe a 
tanci až do pozdného večera.

Sjazd slovenských obchodníkov 
odbývaný bol dňa 22. apríľa v Trnave pri 
ohromnej účasti interesovaných. Veľká sieň 
mestského domu bola preplnená účastníkmi. 
Sjazd zahájil predseda slovenskej expositnej 
Obchodnej Jednoty, Pábry z Turč. Sv. 
Martina. V svojej reči pripomenul, že Slo
vensko po tisíc ročnom  otroctve konečne 
sa prebudilo politicky'-, ale musí sa prebudiť 
aj hospodársky, musí vybudovať svoj ob 
chod, ktorý neni v jeho rukách cele. De- 
bätty zúčastnili sa viaceri. Na konci Ivan 
Jurenka z Myjavy podal rezolúciu, ktorá 
bola s niekoľkými dodatkami prijatá. Rezo
lúcia znie, aby Československý štát na 
úkor sam ostatného obchodníctva nezakladal 
a neprotežoval len samé družstvá a spolky 
bez ohľadu, či v meste lebo v okolí je 
slovenský obchodník. — Tiež aby zásobo- 
váci ústav pre Slovensko svoju spôsobnosť 
zmenil v tom smysle, že by obstarával 
vykupovanie a dodávanie len toho tovaru, 
ktorý nem ožno dať do voľného obchodu, 
ako obilie, cukor, petrolej, šatstvo ovšem 
len dotiaľ, pokiaľ nebude vyšezm ieneného 
tovaru na dostač, ale aby vypustil ten tovar, 
ktorého je už dosť, ako soľ, bryndzu, maslo, 
cigóriu, ocot, zápalky atd.

A lb e rt A pponyi h lá s i a a  d o  n a š e j 
re p u b lik y . Sľubuje byť verným občanom. 
Bývalý maďarský m inister výučby, znám y 
maďarský Slovákožrút Albert Apponyi po
slal našej vláde, jak sa z hodnoverného 
pram eňa dozvedáme, prípis, v ktorom 
žiada, aby mu bolo dovoleno usadiť sa v 
našej republike. V dopise sľubuje, že bude 
verným  občanom. Chce slúžiť každém u za 
vzor vo vykonávaní občianských povinností. 
Prípis posial Apponyi z Viedne, kam sa 
vysťahoval hneď po vypuknutí maďarského 
bolševíctva. Apponyiho žiadosť z novu 
dokazuje, jako špatné sa darí veci maďar
ského národa. Ked i takýto streštenec ako 
je Apponyi hlási sa medzi nás, ktorých tak 
z celej duše nenávidel. Naším Maďarónom 
odporúčame, aby si tohoto povšimli.

O z n a m .  Všetkým tým žiakom a žiač 
kám, ktorí by chceli koncom tohoto škol
ského roku súkromnú ?kúšku skladať na 
brezovskej mešíanke, sdeľujem, že si m aú  
svoje príhlasy na škôidozorcu adressované 
na nižepodpísaného doposlať. Prosby prijí 
majú sa áz  20. mája. Ku prosbe treba 
pripojiť: 1. rodný list; 2. posledné šk Iské 
svedectvo; 3. svedectvo štepenia osýpok;
4. obecné svedoctvo svedčiace o prislušno 
stí. Prosby treba opatriť 1 K kolkom. 
Tefmin zkúšky bude v tomto časopise poz- 
dejšíe sdelený.

Na Brezovej, dňa 30. apríla 1919.
Ján Lichner, správca.

Na šfmoaovičove siroty.
Sbierka na svadbe Pavla Valášek s Alžbetou 
Gálik, zavedená p Jánom Bučencom 144 
kor. Sbierka na oddávkoch u  Gálikov, 
zavedená p. Jánom Reptom 61 kor. spolu 
205 korún.

F r a n t i š e k  S m i č k a ,  klempír 
na Myjave,

odporúča sá na stavby: strechy, okná,
šparhelty (sporáky) a kuchyňské naradie 
všetkého druhu. Prvá československá firma 
na Slovensku. Lacné ceny. Za dobrú prácu 
sa ručí.

S Ú B E H
Riaditeľstvo Československých štátnych žele
zníc v Bratislave dáva do prenájmu nasle

dujúce nádražné hostince:
1.) G a lán ta .
2 .] T rn a v a .

Tieto hostince dajú sa do prenájm u 
na základe , všeobecných prenájomných p o d 
mienok nádraž ých hostincov štátnych drah“, 
ktoré podmienky sú na patričných staniciach 
alebo pri správe čsl. štátných železníc v 
Bratislave za 3 koruny k dóstániu

Tieto žádosti treba pre každú reštau
ráciu s udánlm nabidnutého ročného pre- 
nájomného osobitne v obálke zapečatené 
pri riaditelstve štátnych železníc (:odd. 2.:} 
najďál j do 10. kvetná 1919 dopoludnia 
podať s poznačením : „Nabidka pre reštau
ráciu v (méno žiadateľa.)

Bratislava, dňa 22. dubna 1919.
Rladitelstvo československých štátnych  

železníc v Bratislave.

3 B E

P o  la sk . p o z o r n o s t i!

K n í h v ä z a č s k é  o d d e l e n i e  
Daniela P a M é h o  na Myjave
uvádza v známosť, že prijíma 
všetky do oboru toho spádajúce 
práce, ako: väzbu obchodnlch 
kníh, denníky a iné knihy pre 
obecné úrady. Ďalej opravu mo- 
— dlitebnlch kníh atd. — 
C enyľavné. P reveden ie  vkusné.
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P o r t l a n d  C i m e n t
výtečnej jak o stl d o s tan e te  b á rs  v ja 
kom m nožstve. T ak tiež „ ž e n iť ' a 
— — falcovií šk rid licu  — —

u Š T E F A N A  ADAMCA
^  Myjave. '

Svoj k  svojmu!
ÍP

O b c h o d n í c i ! !  Ku p c i ! !
OiLoeiô© iro-arti lacné
-  z á p a l k i y  -  

?
Objednajte a dostanete ich
v Ústredni Zápaliek pre Slovensko
ú č. sp o l. v R u žom b erk u

a sice;
1 bedna 50 balíkov švédskych (škatul 
kové) K 332.50, 1 bedna 50 balíkov
paraífinovaných (v papierových paklíkoch) 

č. 49 K 510.— 
č 52 K 535.50 
č. 54 K 561 -  
č. 56 K 576 50 

Ceny rozumejú sa s balením, (bedna 
zdarma) na železničnej stanici v to ár- 
flach na Slovensku pri platení vopred 
bez akejkoľvek srážky zápalky odosielajú 
sa na nebezpečia odberateľa Všetky pe 
ňažné zásielky prosíme posielať na adresu:

Ústredňa, Ľudová banka
ú č. sp o l. v R užom b erku .

Vydáva a tlačí Daniel Pažický na Myjave.


