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(Pokračovanie.) 

;tí- "Viera, čo chcete pove
dať: 2e tam von nebude asi 
horšie, než tu u nás! — Vsku 
tku, Viola, ja pozde nahlia
dam, že vám musel byť náš 
dom pravým peklom, a pre
to musím sa poponáhľať na
praviť* čo sme previnili. — 
Viola, či môžete nám odpu
stiť? Či chcete odpu
stiť mne, čo som vám zlého 
dokázal? — Ci môžete?" 

Deva cítila, že je nie dosť 
silnou. — Táto otázka našla 
ju nepripravenú. Imrich než
ne prinútil ju sadnúť si na 
stoličku pri obloku, on sám-
volil si miesto na ku£r© blíz
ko nej. 

/'Povedzte, Viola, zbavte 
ma trápnej neistoty; vidíte, 
prosí vás ten, ktorý pri va
šom príchode urazil vás dr-
90, — vás, zronenú, osiralú. 
— Ach, dávno oľutoval muž 
nerozmýšlené slová mladíko
vé, — dávno vás prosil o 
odpustenie; Viola, vy ste to, 
prirodzene, nevidely, nemo
hly ste rozumieť prosbe ne
mej. A keď vám poviem, že 
neverím a vlastne neveril 
som v obžalobu, ktorou v sle 
pej náruživosti urazil som 
vás v tú chvíľu, že neverím 
vo vinu otca vášho, — že i 
toho prosil som už v duchu 
za odpustenie — vám k vô-

niet tej moci, ktorá prinúti
la by ju vydať klenot tento 
— a teraz dáva ho dobro
voľne —! 

Imrich hľadel na podaný 
prsteň s prekvapením. 

"Skutočný*V zvolal, "ten 
istý!" 

"Oj, hľa, už aj —" 
"Ty veríš, chcela si pove

dať, nie? Ale neverím, veď 
skôr musel by pochybovať o 
sebe samom. Nejaká zvlášt
na náhoda nás márni. Otec 
by nám to najskôr vedel vy
svetliť; snáď súvisí to s ro
dinou mojej matky!" — Pri 
tom niesol otázny prsteň 
bližšie ku svetlu, ktoré v 
hranách briliantov rozrážalo 
*a v tisícerých bleskoch. 

"Tu to máme!" zvolal ra
dosťou učenca, ktorému po
darí sa rozlúštiť problém; 
"tento prsteň, aspoň tak kom 
binujem, bol majetkom na
šej tetky Lórky, prvej panej 
tvojho otca." 

"Áno; a od tej dostala ho 
moja mama čo dôkaz vďač
nosti za svoje verné služby. 
— Potom, keď moja mama 
umrela, skryl ho otec pre 
mňa a dal mi ho, keď bola 
som už veľká s tým napo
menutím, aby varovala som 
si ho, čo veľmi vzácnu pa
miatku." 

A predsa dala si ho telí: Viola, či odpustíte, i vše
tko, čím uraziľ som vás po-1 raz mne." 
zdejšie?" j "Veď, tebe—*1"' riekla Vi-

Jeho mäkký hlas vlúdil sa I ola s vrelým pohľadom, 
ej srdca; veď on hovo-1 "Naučíš sa, hľa, Vilica 
eraz ku nej hlasom, a- moja! Však tak volal ťa tvoj 

nehovoril ani ku cho-
r Emke. Viola podala mu 

svoju a pohľadom ne-

otecko?" Potom vstal celý 
šťastný a držiac ešte vždy 
osudný klenot v ruke, riekol 

Imrich otvoril dvere a ky
nul rukou mníchovi, aby 
stúpil. Za nim kráčala Vio
la s nepokojným srdcom. Co 

= to má byť, čo povie jej ten
to kňaz? Aké zvesti donáša 
tento cudzinec? 

Vilinský sedel pri kachlách 
vo veľkej izbe, mal hlavu 
napred naklonenú, díval sa 
do ohňa a ohrieval si ruky. 
Keď videl prichádzať zjav 
v tomto dome málo vídaný, 
zdvihol hlavu, pozrel s udi
vením na príchodzieho, na 
Violu i na syna. 

Vilinská teraz, keď len 
mohla, nachodila sa v izbe 
pri nemocnom mužovi. Ako
by jej len teraz bolo napad
lo, že povinnosť jej určila 
miesto pri boku jeho. Avšak 
viac z politiky, než v poci
te povinnosti konala služby, 
ktoré dosiaľ len Viola ob
starávala; ona nechcela sa
movoľne utratiť teplé mie
sto — lebo u Hermínky toho 
zaiste nenájde. I táto po-
slednia sišla dolu. Nemohla 
vystáť samotu a tak volila 
nudiť sa radšej v spoločno
sti, než sama. I zvedavá bo
la, a tam hore ničoho nepo
čuje, nevidí; tu chodia ľu
dia, rozpráva sa o mnohom, 
i prišla — ešte raz. 

Medzitým ponúkol Imrich 
mníchovi stoličku. 

Tento predstavil sa čo pá
ter Sylvester z rádu Ježišov
ho. Prichádza zo západu Se
vernej Ameriky, kde účinko
val čo misionár. 

Všetci prítomní, prekvape
ní už jeho zjavom, teraz na
pnuté čakali, čo počujú ďa
lej. 

Viola, ktorá tušila, že od 
pátra počuje nejaké dôležité 
zprávy, nemyslela ináč, než 
že hlási sa k nej rodina ne
známa; — snáď stará ma
tka, myslela s nemalou rado
sťou, — ale tá býva tu, v 
blízkosti Zanice, a tento pri
chodí z Ameriky. Aj ona si 

OBRÁZKY Z BEŽNÝCH UDALOSTÍ 

m 

1. Miliony dolárov v vlate 
bolo privezené z Európy dd 
New Yorku na lodiach Ma
jestic a Alaunia. Európski 
milionári, obávajúc sa vojny, 

sem posielajú svoje bohat
stvo k uschovaniu. 

2. Most ponad Enticcio 
rieku v Abysínii, ktorý bu
duje talianska armáda. 

3. Mrs. Eliot Evans z Chi
cago, členka čaty, ktorá vy
hrala čampionstvo americkej 
bridge ligy na závodoch v 
Chicagu. 

iélifsj lásky pozrela najs pohľadom naň: sadla v blízkosti ujca. Im-
i. I "Tak, že je nie náš, ženich ostal stáť pri nej, ako-
ýám nemám čo odpu-

— lebo to urobila som 
lávno", doložila ticho a 
i váhavé. 
), tak je dobre, Viola! 
rak vám môžem už po-
.ť, čo tak dávno cítim v 

nikdy nám nepatril, je isté; 
teraz čo s nim? Vezmi si ho 
nazpät, čo tvoju vlastnosť, 
— alebo nie, podržím si ho 
ja, kým nevymeníš ho dru
hým, sirotka moja, tou jed-

by hotový brí'viiť si ju proti 
všetkému nemilému — a a-
kobv nechcel opustiť viac 
mladuchu svoju. 

Páter Sylvester rozprával 
miernym, zvučným hlasom, 

noduchou obrúčkou, ktorá j príhody svoje, ktoré bezpro-
a čo povedať chcel j nám bude symbolom večnej ; stredne týkaly sa zprávy, 

ktorú mal podať. 
Od rokov účinkoval na zá

pade nového sveta. Tam čo 
misionár poznal útrapy a bie 
du vysťahovavších sa Europ-
čanov; poznal na istej čiare 
všetky domky farmárov a o-
samelých osadníkov — ako 
i vigvamy Indiánov. Jeho ú-
činlivosť medzi tým úbo
hým, vymierajúcim ľudom, 
došla uznania u jeho pred
stavených. Preto vyměňova
ly ho za domáceho učiteľa 
a spovedelníka ku jednej 
kniežacej rodine v Dolnom 
Rakúsku. Ako dostal zprávu 
túto a toto čestné povolanie, 

už dávno. — Ale vy to | lásky. — A teraz poďme k 
íte vedieť, — vieš to, J otcovi, ten sa bude tešiť; 
a, však vieš, že ťa j veď už iste hľadá a volá 
jem, — Viola, moja Vi-1 milú svoju Violu." 

Láska urobila ich oboch 
hovornými. Ako dobré deti, 
ruka v ruke, kráčali dolu, u-
smievajúc sa jeden na dru
hého a v ich úsmevoch zra
čil sa celý svet blaženosti. — 

13. Zvesť o Mikulčíkovi. 
Chodbou zavznel ostrý 

zvuk zvonca na bráne. 
Ťažké dvere sa otvorily a 

dnu vstúpil jeden muž v o-
deve mníšskom, so širokým 
klobúkom na hlave. 

Oproti nemu dolu schodmi 

: ľ ! "  

Pri tom pozrel na ňu po
hľadom víťazným i pokor
ným, ktorý tlumočil celý svet 
lásky; a ten pohľad střet
nul sa s podobným u devy, 
^dosiaľ tak chladnej. 

H* "Moja Viola", šeptal zno
vu; potom privinul ju k se
be a prvým bozkom lásky 
poľúbil devu milovanú. 

"Však už nepôjdeš?" 
"Musím!" odvetila ona a 

Ukryla horúcu hlávku do dla
ní. 

"Predsa, Viola? Nie, ne
musíš! Nikto viac nesmie ťa 
uraziť. Všetci, ktorí ťa pre
nasledovali a ubližovali ti, 
odídu, len my ostaneme: o-
tec. Emka a my dvaja. Vio
la, dobre nám bude! Neo-
dídi, veď bez teba pusto a 
zimno by nám bolo — ne

zmôžeš odísť!" 
t • ' S bôľnym vzdychom po-
< aupela naňho deva. 
f" "Vy neznáte " 
»• "Nie tak, Viola moja! po
lled z mi inakšie; — prosím, 
4 povedz mi tak, ako ja tebe!" 

"Ty nevieš —" a znovu 
. skrývala svoju rozpálenú 

hlávku/ 
} "fralej, ďalej; ani neznáš 
p ako krásne to zneje!" 

"— Neznáš, aké podozre-i 
' -nie vrhajú na mňa." 

"Znám; žiaľ, že nemohol 
f som tomu predísť! Viď, mi

lá moja, nemusím ti pove
dať, že som presvedčený o 
tebe, že verím v teba ako 
sám v seba, — snáď len ne
musím ťa o tom uisťovať? 
A preto, prosím ťa, daruj i 
ty mne dôveru svoju, povedz 
mi predne aj to, prečo ne
porazila si ich a neukázala 
si im prsteň svoj, ktorý iste 
čo vzácnu pamiatku nosíš n 
seba?!" 

"Preto neukázala som im 
ti, ho, lebo je vášmu na vlas 

podobný," a pri tom sňala 
hodvábnu šnúrku s hrdla a 
podala prsteň Imrovi. — Len 
pred hodinou hovorila* že 

jej rameno a pohľadom, pl
ným nežnosti, prinútil ju, a-
by uspokojila sa a znovu sa
dla na miesto svoje a vypo
čúvala rozpravu až do kon
ca. 

Páter Sylvester' pozrel s 
boku na Violu i na mladého 
muža pátravým, prenikavým 
pohľadom hlbokých očí. Po
tom pokračoval pokojne, že 
žiadal si tento umierajúci 
"biely muž", ako ho domo
rodci zvali, niekoho, komu 
by sveril, čo obťažuje mu 
svedomie. Zaradoval sa tedy 
nemálo, keď videl pricho-
diť muža, ktorého oblek u-
kazoval mu na stav duchov
nej osoby. Dychtivé chytil 
ruku príchodzieho a zvolal: 
"Vy idete na východ? Snáď 
do Európy?" 

"Áno, ta vedie ma cesta 
moja," odvetil páter Sylve
ster. 

"Oj, tak — pre Ukrižova
ného, smilujte sa nado mnou 
a zbavte ma ťažkej viny 
mojej!" prosil úpěnlivě ne
mocný, ktorého bieda prinú
tila k vyznaniu hriechov 
svojich a neresti všakového 
druhu k pokániu. 

"Čo rozprával tento kajú-
ci hriešnik, bolo hrozné; ač 
mne, ktorý nahliadnul som 
už nejeden raz do temných 
priepastí ľudskej duše, nie 
zriedkavé", vypravoval pá
ter Sylvester ďalej. "On lí
čil mi hroznú nenávisť svo
ju oproti istému Podhrad
skému, ktorý ho dakedy dr-

Môj otec ospravedlnený! ;— 
O, ja cítila som, že- toto raz 
musí prísť!" 

A ako vymenená, nie tá 
pokojná Viola, ktorá vedela 
znášať urážky bez pohnutia 
sa, teraz v ekstázi cele dru
há, — vstala znovu a chopi
la ruku pátra Sylvestra. 

"Vďaka vám, vďaka, za 
vaše slová; vy doniesli ste 
mi viac, než život a majetok 
značí. — Vaše slová daly 
mi nazpät česť, meno čisté 
— všetko!" 

Páter vymohol si ruku v 
rúk nadšenej devy a rozprá
val ďalej: 

"Ešte nie som u konca!" 
Violu už tento koniec nezau
jímal; — ona by už teraz 
vďačne ponechala koniec 
rozpravy druhým a rada by 

táto; netušil, že tie listiny hl
boko zasahujú v jeho vlast
nosť. — Aj on prosil Violu 
posunkom ruky i očí, aby 
sverila mu tie písma ku pre
skúmaniu, ale Viola nedala 
mu ich. 

Nadchnutá okamžitým ná
padom, rozčúlená zvesťou, 
prinesenou cudzím kňazom 
a temer nepríčetná, roztrhla 
rýchlym pohybom obe listi
ny a skôr, než to niekto pre
kaziť mohol, hodila ich äd 
ohňa. 

"Viola!" skríkol Imrich 
zdeseno, temer prísne a chy
til ju za ruku i chcel ju od
tiahnuť od ohňa, ktorému 
ešte úryvky starých listín 
chcel urväť. 

Imrov otec ale nadvihnul 
sa v kresle, tiež nemálo pre-

Každé dieťa má byť pod 
dozorom rodinného lekára a 
v prvom roku svojho života 
má nim byť prezerané aspoň 
raz mesačne. Keď dieťa za
čne behať, je slobodno tieto 
prehliadky konať raz v kaž
dých troch mesiacoch, a vo 
veku od 2 do 6 rokov iba 
raz ročite. Medzi návšteva
mi rodinného -lekára je to 
matka, ktorá hrá najdôleži
tejšiu úlohu. S touto zodpo
vednosťou nä svojich ple-

ku? Nie je torhu ešte dáv
no, kedy sme prvý raz zisti
li, jako je táto choroba roz
šírená a uvedomili si • zvlá
ště potešujúci fakt*' že me
dicína postarala na o účinné 
jej liečenie. 

Ešte pred nemnohými rok
mi bola cukrovka veľmi o-
bávanou chorobou, lebo le
kári boli v liečení takmer 
bezmocní. V mnohých prí
padoch žil pacient iba asi 
rok po prepuknutí choroby. 

ciach niá sa každá matka Máme ďakovať len abja-
presne riadiť radami lekára vom lekárskych učencov, že 
a nepripisovať viery radám ; cukrovka je dne3 liečená tak 
dobre mieniacich, ale neve- J účinne a že pacient sa doží-
domých susedov. jva priemerného ľudského 

"Hodne sviežeho vzdnéílíu veku a pritom môže praco 
a slnca" bude jedným z pr
vých rád lekárových. Pred
písaná nim dieta bude zahr
ňovať hodne mlieka a ovo
cných štiav. Počúvajte však 
pozorne, keď lekár vám po
vie, kedy dieťaťu tieto po
krmy dávať a jako. Raďte 
sa s nim tiež o tom, ako die
ťa šatiť a koľko pohybu 
dieťa vyžaduje pre svoje 
zdravie. Po druhých narode
ninách dieťa.ťa berte ho tiež 
pravidelne dva razy do roka 
k zubnému lekárovi. 

Aj dnes možno počuť e-
šte často o podvyživených 
deťoch. Toto iba zriedka 
značí, že dieťaťu sa nedo
stáva potravy. V mnohých 
prípadobh to nie je zavinené 
nesprávnou diétou, ale ča
sto skazenými zubami, nie
ktorou chorobou postihnutý
mi mandlami alebo žláza
mi, alebo aj tuberkulózou. 
V mnohých prípadoch je to, 
pravda, zavinené nespráv
nou potravou, alebo nesprá

vať ako každý iný norm&fc» 
ny človek. ; 

' Lepšie znalosti © cukrov-
ke sú výsledkom mnohorofr" 
ného vedeckého pátrania ''Ý 
laboratoriach mnohých ča
stí sveta. Veľký pokrok bol 
dosiahnutý už vtedy, keď 
Dr. Alien ukázal, akých vý
sledkov sa dopracoval prís
nou dietou, pri ktorej pa
cient bol nútený sa postiť. 
Ale boli to iba kanadskí u-
čenci Banting a Best, ktorí 
pracujúc v laboratoriach U-
niversity of Toronto, obja
vili ten divotvorný prostrie
dok k liečeniu cukrovky — 
insulin — ktorý sa dokázal 
ako ozajstné 4obrodenie pre 
diabetikov. •. v • 

Keďže cukrovka je taltá 
rozšírená a keďže mnoho 
ľudí, postihnutých cukrov
kou, ani o tom nevie, že ju 
má a preto nič proti nej ne-
podujímajú, a naostatok 
keďže môžeme diabetikom 
dopomôcť k prežitiu normál 

vne vyrovnanou diétou. V j neho života *•— preto vám 
každom prípade musí yšakjchcem ako o cukrovke, tak 
príčinu podvýživy zistiť! aj o jej liečení viac pove 
sám lekár. Riaďte sa leká-
rovými radami hneď od pr
vopočiatku a zabránite to
mu, aby vaše dieťa podvý
živou vôbec kedy trpelo. 

dať. Budúceho týždňa vára 
v svojom článku objasním* 
čím cukrovka naozaj je. 

zo bol urazil. S húževnato- tko potrovil, len niektoré 

kráčal Imrich s Violou v šťa- hneď opustil miesto dosavád-
stnom rozhovore. Keď za- neho účinkovania svojho a 
zreli na chodbe mnícha, za
stali niečo prekvapení. Im
rich nemyslel ináč, než že 
príchodzieho vedie nejaká 
záležitosť k nemu, čo pravo-
tárovi, i popošiel mníchovi v 
ústrety. 

Cudzinec, patrne neznámy 
v okolí, opýtal sa: 

"Tu býva pán Lazár Vi-
ISnský?" 

"Áno; vy ,si želáte?" 
"Rád by som s nim hovo

riť." 
"Môj otec je nemocný." 
"Ale je v stave mňa vypo

čuť; znám zachádzať s cho
rými," doložil s vážnym po
hľad qtft m oboch mladých 
ľudí. * • 

"Keď si práve s ním že
láte byť, dobre; ostatne mo
hol by vás vypočuť i ja." 

Páter neodpovedal, lebo 
Viola, ' ktorá vzdialiť sa 
chcela, vzbudila jeho pozor
nosť. 

"Ste snáď vy Viola Pod
hradská, dcéra Gabriela Pod
hradského?" 

"Áno, ja som!" odvetila 
deva s úžasom. Kto ešte sta
rá sa o ňu, že tento cudzi
nec pozná jej meno a meno 
jej otca? 

"Vy nachodíte sa pod tó-
torstvom pána Lazára Vilin-
ského?" 

"Tak je." 
"Tedy prosím* nasledujte 

nás aj vy, lebo zprávy moje 
týkajú sa hlavne vás." 

ponáhľal sa na východ do 
New Yorku, aby odtiaľ pre
plavil sa do Európy. Na jed
nej väčšej stanici železnič
nej dráhy pacifickej sdělil 
mu prednosta stanice, že tu 
čaká jeden náčelník Indiár 
nov, takzvaných blekfutov,, 
a vyzerá kňaza, ktorý chcel 
by umierajúceho Europčana 
vyspovedať. Bez váhania vy 
stúpil z vozňa a nasledoval 
náčelníka do blízkej osady, 
kde v jednom stáne ležal u-
morený, biedny "biely muž". 
Tento, dľa rozpráv Indiá
nov, vracal sa zo zlatých do
lov San Francisca, — chu
dobný, biedny; úbohejší, než 
bol ta išiel. Toto Eldorado 
mnohých dobrodruhov a po
dobne i jeho pripravilo o 
zdravie, o česť a takmer i 
o rozum — idúcky domov 
zatáral sa sem a títo dobro
myseľní ľudia pritúlili ho, 
nemocného. Stav tohto člove
ka bol nanajvýš smutný. 
Biedou a strádaním každého 
druhu klesol tak úplne, že 
ieho život skoro doháral. 
Meno tohoto biednika bolo 
Fraňo Mikulčík. 

"Mikulčík!" zvolala Vio
la, ktorá dosiaľ napnuté po
slúchala, teraz ale prudko 
vstala zo stolca. Razom roz-
biesklo sa v nej čo blesk po
znania. — Mikulčík v bráne 
ohroženého domu; — na ce
stu pripravený — on! 
Imrich položil ruku svoju na 

sťou ľudí, jemu podobných, 
pridržal sa nenávisti svojej 
a neúnavne myslel len na 
pomstu. Osud mu pomáhal, 
lebo Podhradský klesol hmo
tne i mravne." —-

"Nie, nie!" —- zvolala Vi
ola s neobyčajnou prudko
sťou; "neklesal on mravne 
nikdy, ač stíhaný bol úder
mi nezaslúženými; — oh, o-
tecko, milý, šľachetný otec 
môj!" 

Zase sohnul sa Imrich ku 
nej a šeptal jej slová lásky
plné, až uspokojila sa zno
vu. 

Páter Sylvester nedal sa 
mýliť. 

"Ako mi Mikulčík Pod
hradského líčil, mal to byť 
človek nešťastný, nestály, 
ľahkomyseľný." 

Viola opäť trhla sa zápor
ne. 

"Človek fatalista", doložil 
páter Sylvester a pohliadol 
bokom na Violu. ' 

"Zkrátka, tento Podhrad
ský vyšiel na mizinu. — Mi
kulčík, ktorý bol prinepatr-
ný, než aby bol pomáhal pri
volať úpadok Podhradské
ho, neželal si nič inšie, než 
vidieť svojho nepriateľa po
koreného. — I ukoval dia
bolský plán. Počul niekde, 
že Podhradský hrozil rad
ným pánom, roztrúsil zvesť 
túto, ale v tom rúchu, že je
ho nepriateľ hrozil ohňom. 
Jedneho dňa sám podložil 
oheň v susedstve, ale ten bol 
skoro zbadaný a zahasený. 
Večerom toho istého dňa za
se podložil oheň, a ten roz-
nietil sa a rýchlo zachvátil 
celý rad stavísk na námestí. 

"Mikulčík podpaľač! 

drobnosti nepatrnej ceny na 
chodily sa vtedy u neho, ako 
i tento medailon. Hlavné zo 
všetkého je, že zachoval pí
sma, ktoré on, bár zvedavý, 
predsa len pozde otvoril, a 
poneváč nemohol ich zame
niť za peniaze, uschovával 

svojim 

bola opustila izbu, aby v ko- kvapený, potom znovu spu-
môrke svojej samotná pri-1 stil sa do neho ; tvár jeho 
vykla svojmu šťastiu. Ale ! stiahla, sa kŕčovite, konečne 
chladný pohľad vypravujú
ceho a uspokojujúce, nežné 
slová Imrichove primalý ju 
k tomu, aby ešte naslúcha
la. 

"Ešte je nie koniec," opa
koval vyrušený vypravova-
teľ; "chorý Mikulčík v pre
stávkach a v paroksizme zim 
nice rozprával mi toto všet
ko a ku koncu oddal mi i 
niektoré pozostalosti svoje, 
medzi nimi aj písma, ktoré 
si bol u Podhradských v no
ci požiaru osvojil, spolu i s 
niektorými klenotami; ho
dinky boly tam i tuším po
dobné maličkosti. Ale to vše-

zasmial sa desným 
smiechom. 

Páter Sylvester káravé po-
zrel na devu. Potom pokr
čil ramenami a riekol: 

"Ja vykonal som svoju po
vinnosť; čo vykonaly ste vy,, 
toho následky ponesiete." 

A Viola stála tu s roj či
vým, blaženým pohľadom 
krásnych svojich očí. 

"Tých následkov sa ja ne
bojím! Nemám sa viac čo
ho ľakať. Som šťastná, mám 
meno čisté, čestné! — nie 
som viac potupená dcéra 
podpaľača — a — ach, — 
— to je mnoho odrazu!" A 
vzdychla si zhlboka. ? 

"Vilica, milá moja, 1 poď 
už teraz. — Skutočne, mno
ho tých dojmov uži doráža 
na teba dnes. Poď, odýchni 
si v tvojej izbičke." 

Ako nežný starostlivý otec 
svoje slabé dieťa, tak vie
dol Imrich Violu, ktorú neo-

DOBRÁ NOVINA PRE 
TRPIACICH NA CU

KROVKU. 

Píše Dr. John L. Rice, komi
sár zdravotníctva mesta New 

Yorku. 

Koľko Čitateľov mojich 
článkov vie, že len v Spoj. 
Štátoch žije vyše pol milióna 
ľudí, trpiacich na cukrov- Masaryk. 

— To je rečí' o silnom a 
slabom pohlaví, vo skutoč
nosti robí najťažšie práco 
vlastne žena. To nie je ma
ličkosť, točiť sa celý deň v -• v*-
kuchyni, neprísť vôbec 
vzduch, na všetkých pra'tfo^-
vať, na stá vecí pamätovať. 
A k tomu rodiť deti jedno 
za druhým. Domáca práca 
je ťažká. Muž má svojich 
osem pracovných hodín a 
dosť. Pre ženu žiadnych O-
sem hodín neplatí. — T. G. 

TON^11 Zvláštna pozornosť sa venuje vybratiu mandli 
^ dospelých osôb a dietok 

CLINIC ^ 1518 Belmont DR. H. S. GASKEEN Tel. 3-2389 

DENNISON COAL & SUPPLY CO. 

ich pri sebe; — kto zná, čo ' čakávané prišlé šťastie roz-
mal s nimi za úmysly? Tieto <čulilo. V tichej izbičke zno-
písma dôležité sú pre dieťa 
Podhradského. Umierajúci 
kajúci hriešnik prosil ma pre 
meno živého Boha, aby ne
sťažoval som si cestu a vy
hľadal sirotu zavraždeného 
Podhradského, a do jej rúk 
aby oddal som listiny tieto. 
— Tu sú a tu i drobnosti, 
ktoré tiež prináležia Pod
hradského dcére." 

S tými slovami oddal pá
ter Sylvester písma i bezcen
né veci do rúk Violiných. Pri 
tom pozrel prenikavým zra
kom svojim po prítomných. 

Viola cítila ťažiť listiny 
tieto na svojom svedomí. 
Dľa listu otcovho, i dľa to
ho, čo počula od pani Milo-
ckej, mohla súdiť, že Vilin-
ských majetok utrpí veľkú 
štrbinu, jestli ona požädo-
vať bude svoje právo a o-
krem toho zapletie sa do 
pravôt. ; 

I pozrela na tútora -í- po
zrela na Imricha/ 

Starý Vilinský'hľadel o$i* 
ma zdeseno otvorenými na 
ňu. Výraz nemalej obavy 
zračil sa z jeho tvári a jed
nou rukou opierajúc sa moc
ne o operadlo kresla — dru
hú vystrel po listinách. Na
proti tomu Imrich stál tu* v 
nedorozumení; — jeho, čo 

vu privinul ju v náručie svo
je a šeptal: 

"Tak, tu ostaň, kým uspo
kojí sa tvoja myseľ. Ja e-
šte musím shovárať sa s tým 
cudzím pánom." 

OPATRUJTE ZDRAVIE 
SVOJICH DIETOK. 

210 NOBTH AVE. TELEFON 42119. 
Aby vám bolo teplučko v dome cez zimu, 

Päl'te MECHANO KUSOVÉ UHLIE 
Xa4 druhy UHLIA a KOKSU predávame za kompetičnA ceny. 

Píše Dr. John L. Rice, komi
sár zdravotníctva mesta New 

Yorku. 

Dieťa, ktorého matka ve
nuje jeho zdraviu náležitú 
pečlivost' a riadi sa radou 
lekárovou v každom smere, 
je obyčajne dieťaťom zdra
vým. Je to práve táto peč
livost', venovaná narodeniat-
ku a malému dieťaťu, kto
rou buduje sa zdravie die
ťaťa dospievajúceho. Práve 
tak, ako sú na výstavách ce
nu vyhrávajúce kvety vý
sledkom inteligentného pe-
stenia zahradníkovho, tak je 
aj zdravie chlapca alebo 
dievčaťa výsledkom náleži
tej pečlivosti so strany rodi
čov. Aj dieťa, ktoré je ob
darené zdravím už od prí
rody, bude ešte zdravšie, ak 
bude oň náležíte pečované, 
zatial' čo menej šťastné, 

* Jŕlt 

* mr 
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chorľavé dieťa môže takou 
pravotára i čo obrancu Vio-j pečlivosť^tt ozdraviéť i zo-
linho, začala zaujímať vec silnieť. , : 
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