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VYDÁVA KATOLÍCKE LITERÁRNE DRUŽSTVO.
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Predplatná cena na rok K T2U.
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Jednotlivé čísla po 10 hal.

VAV

SV. ADALBERTE (VOJTECHU), ORODUJ ZA NÁS!

K novému roku.
je obyčaj blahoželať si na- čul o Kroesusovi, niekdajšom kráľovi
vzájom k novému roku. U starých lydickom, ktorý sa pre svoje nesmierne
Rimanov sa tak rozvinul, že blahoželanie bohatstvo stal chýrnym nielen v Asii, ale
novoročné stalo ga púhou formalitou zdvo- i v Európe, a i sám sa považoval za
rilosti, prázdnymi slovami, ktoré nezod- najšťastnejšieho človeka na svete. Raz na
povedaly obsahu. I za našich čias dostá- vštívil ho Solon, múdry zákonodarca athen
vajú ľudia po mestách veľmi mnoho bla- ský. Ked mu Kroesus poukazoval svoje
hoželajúcich listov a karát.
poklady, opýtal sa ho, že koho drží za
Mnoho prázdnych slov zavznie pri najšťastnejšieho človeka na svete, v tom
takýchto príležitostiach po krajine a celé domnení, že iste jeho vyhlási za takého,
járky tinťy rozlejú sa po listoch a list- Ked Solon viacerých iných jednoduchých
koch, ktoré potom mnoho práce dávajú mešťanov athenských pospomínal, Kroesus
po väčších mestách poštárom a listonošom, celkom sklamaný nemohol sa už zdržať,
aby sa dostaly na miesta im patriace, aby sa ho nespýtal: „Ty tedy neberieš
Čo ale máme priať my, katolícky ča- za nič moje poklady ?“ A tu mu Solon
sopis, svojim čitateľom k novému roku, mudrc začal rozprávať o ničomnosti šťa
ked chceme vec vážne brať ? Najčastejšie stia ľudského a na konci zvolal ; „Nikto
odznieva pri blahoželaní slovo „šťastie.“ pred smrťou nemôže byť považovaný za
V čom záleží naše šťastie? Či v bohat- šťastného,“ Kroesus neporozumel rečiam
štve? Najviac ľudí v skutku po tom túži Solonovým, že totiž ešte i toho najšťast
a sa ho domáha, niekdy i nespravodlivým, nejšieho človeka môže v poslednom oka
ba zločinným spôsobom. Či naše pravé mihu života potkať nešťastie. Ale za
šťastie alebo naša blaženosť závisí jedine krátky čas musel Kroesus na sebe sa
mom zkúsiť vrtkavosť šťastia ľudského.
od bohatstva ?
Mnohý z našich čitateľov zaiste po- Yo válke proti Kýrosovi, kráľovi perS
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skému, bol úplne porazený a zajatý. Kýros odsúdil ho na smrť. Ked Kroesus stál
na hranici, na ktorej mal byť za živa
spálený, v zúfalstve trikrát zvolal: Solon, Solon, Solon ! Ked to Kýros so zadivením počul, dal ho pred seba predviesť a opýtal sa ho, čo má ten výkrik
znamenať. A tu vyrozprával mu Kroesus,
čo sa mu prihodilo so Solonom.
Či azdaj veľká moc nad millionami
ľudí robí človeka dokonale blaženým?
Počujte len, čo urobil Karol V., z rodu
Habsburgovcov, kráľ nemecký a cisár
rimský. V jeho ríši nikdy nezapadalo slnko,
Ked už nesvietilo v Európe, svietilo v
Amerike, kde mal tiež svoje krajiny. Karol sa nasýtil panovania a svetskej slávy,
utiahol sa do španielskeho kláštora sv. Justa.
Čo dodáva tedy človeku toho šťastia,
tej blaženosti, ktorá ho nezanechá ani
v smrti? Na krátko môžeme tvrdiť, že je
človek blažený, ked koná to, na čo je
stvorený, keď hľadá vôľu Božiu a ju.
plní v živote. Boh ale je večná pravda
a nekonečná láska. On dal nám rozum,
aby sme ju hľadali, pochopili, a dal nám
i silu vôle, aby sme dľa nej žili. Každá
veda má tento cieľ Jej pole je neobmedzené, kruh jej badania je nesmierny,
Človek je ale bytnosť veľmi obmedzená,
nemôže všetky pravdy, vedomosti opanovať, musí sa len na malý kruh vyhradiť. Jeden človek študuje jazyk latinský, grécky atd., druhý pestuje počtovedu,
tretí lekárstvo, štvrtý pravotárstvo atd.
Kde a jak máme hľadať pravdy
náboženské, aby sme zvedeli, ktoré náboženstvo je pravé? Nám je učenie Kristovo pravá cesta v živote. A tie zásady,
ktorých sa držíme, aby sme nezablúdili
v živote, nachádzame v sv. evanjeliume,
v učení kat. Cirkve. Školské deti učia ša
im v katekismuse.
Ale nie je dosť poznať ducha Kristovho, vedeť, čo učí kat. cirkev, lež musírne aj žiť dľa príkazov Kristovjmh,
jednať v duchu Kristovom, uplatňovať zásady Kristove nielen v súkromnom, ale
i vo verejnom živote. A ktoré je hlavné

prikázanie Božie? Na to nám dal Ježiš
určitú odpoved: Miluj Boha nado všetko !
A druhé je tomu podobné; Miluj bližného
jako seba samého A kto je ten bližný?
Ci len tí, ktorí k nám po rodu a krvi
blízko stoja, jako členovia rodiny, pri
buzní, potom ľudia tej istej krve a viery?
Nie len tí, ale aj ostatní ľudia, ktorí sú
na obraz Boží stvorení, krvou Kristovou
vykúpení,
Tedy i luterán je mojím blížnym?
Áno i luterán, ba i pohan.
I svojho nepriateľa mám milovať,
jako seba samého, ktorý mi na cti toľko
ublížil? I zbojníka, ktorý zavraždil môjho
brata, aby ho olúpiť mohol? — Ani toho
nevytvoril Kristus z našej lásky. Naša
ľudská prirodzenosť búri sa pri takej myšlienke: zdá sa nám byť nemožným, že
by sme nie len v nevercoclr alebo po

hanoch, ale i v zločincoch videli svojich
bližných. Ale čo sa zdá byť nám na seba
odkázaným, nemožným, to je milosťou, po
mocou Božou možným : v každom človeku
videť stvorenie Božie, vykúpené Kristom,
povolané k večnému spaseniu. Áno, máme
milovať osobu, ale nenávidel, v ošklivosti
mať hriech, podlosť, nemravnosť. I ked
musíme bližného varovať od zlého, napomíňať, karhať ho, to konajme síce vážne,
ba i prísne, ale vždy s pokojnosfou a
s láskou. Ked máš do roboty s protivní
kom, nikdy nedaj sa strhnúť náruživosťou,
hnevom, ktorého plody sú kriky a surové
nadávky. Zle stojí tvoja vec, ked za potrebné považuješ prevýšiť protivníka v špat
ných, urážlivých slovách. Ked máš pravdu,
toho nepotrebuješ.
A jako stojíme v tom ohľade u nás?
Ked sa obzreš po našich krajoch, musíš
uznať, že sme veľmi ďaleko od toho, čo
nám pravda a láska Kristova káže, že vo
svojom jednaní veľmi často dávame sa
viest neláskou, ba nenávisťou. V našom
kresťanstve je ešte mnoho farizejstva,
v slovách žije, ale nie v skutkoch,
Hľadajme tedy najprv kráľovstvo
Božie, a to šťastie,, ktoré si navzájom
želáme, bude nám pridané.

Koho poslúchať?
ľudia majú hrozne podivné náhľady. Chceli by sa postaviť proti
všetkému poriadku a preto im nie je po
vôli, keď predstavení ľudí vystríhajú
pred rozličnými výtržnostiami.
Istý duchovný otec rozhodne zazlieval aj mládeži aj krčmárovi, že často
vydržiavajú tance. Krčmár bol hotový
osočovať duchovného, preto že svoju povinnosť vážne plnil a v zlosti svojej aj
také reči tláchal, že on môže kedykoľvek
zábavy vydržiavať a duchovného do toho

Každý ľahko pochopuje, že koho
vedie dobrý úmysel a pravá láska k mládeži, keď si pomyslí na to, čo spomenutý
krčmár v zlobe svojej táral.
Krčmár hľadá svoj zisk, naháňa zárobok a nedbá ani na to, jakým spôsoči hriešnym, či dovoleným
bom
ho vylúdi z mládeže.
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Duchovný
vystríha
priležitostiauii hriešnymi a preto hatí
nočné zábavy. Zárobok z toho nemá,
zisk, osoh z toho neočakáva, ani nedostane. Komu teda prisúdiť pravdu? Krčmárovi či duchovnému ? Koho poslúchať ?
Keby si, milý čitateľu, nikdy nebol
počul o žiadnom prikázaní Božom, aj
tak by si mohol hneď vyniesť výrok
o tom, kto chce, kto praje dobre mládeži,
či krčmár, či duchovný otec.
Ked si už prekročil vek mládenecký,
sám si zkúsil, koľko ťa stály zábavy
krčmárove. Nože si zkúmaj k tomu svedomie a ono ti povie, že omnoho väčšie
boly škody jeho, nežli výdavky vreckové,

Zkúsil si na sebe, že zábavy nočné
ti vyhnaly posledný halier, neraz ťa do
viedly do krádeže proti rodičom spácha
nej, alebo ťa pokusily na požičiavanie
si peňazí od cudzích ľudí. Uznáš, že je
to všetko nie chvályhodný skutok,
A či je to už všetko to zlé, čomu
ťa nočné zábavy krčmárove naučily? To
je len počiatok zkazy mravnej. Táto
ešte len potom prišla! A .v.čom záležala ?
Ty vieš najlepšie, ktorý si to zkúsil.
Pozri do svojej duše a spýtaj sa,
odkedy sú v nej tie špatné zvyky a náruživosti? Či nie od vtedy, jako chodíš
na tanec do krčmy?
Opilstvo a necudnosti, drzé hrubé
reči, ľahkomyseľné a opovážlivé posudzovanie právd náboženských, či sú nie
následkom bezňzdnosti, ktorej si sa pri
nočných, výstupných zábavách naučil?
.
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si to zkúsil, uznáš z presved
éenia vlastného, že krčmár zábavami ti
dobrého nespraví. Kto si to nezkúsil,
sa z čítaného, aby si sa zavaľoval
P red « k odou duševnou a časnou. Nechoď
na n °čné tance,
Z toho, čo si čítal, nahliadneš, že du
chovný otec tebe chce dobre, keď ťa vy
stľíba pred nočnými zábavami. Jeho po
slňchaj!
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Novoročná noc jednoho nešťastníka.
starý človek stál v novoročnej noci,
keď sa rúčka už blížila k dvanástej hodine,
Jedon
pri okne a s výrazom tesklivej zúfalosti hfadel hore na nepohnuté, večne kvetúce nebo
a dolu na tichú, čistú, bielu zem, na ktorej
teraz nebol nikto tak bez radosti a spánku,
jako on. Lebo jeho hrob stál mu blízko, len
sňahom staroby, nie zeleňou mladosti bol
pokrytý a z celého bohatého života nedo-

niesol nič inšie, jako bludy, hriechy a ne
moce, zpustošené telo a prázdnu dušu, otra
vou plnú hruď a starobu plnú ľútosti,
Najkrajšie dni jeho mladosti premenily
sa dnes na mátohy a privliekly ho pred to
rozmilé ráno, keď ho otec najprv na rozce
stie života postavil, ktoré na pravo na ceste
slnečnej do rozsiahlej tichej zeme plnej svetla
a úrody a anjelov vedie, a na ľavo do krto-

vých chodieb neprávostí vlečie, do temnej,
jaskyne plnej kvapkajúceho jedu, plnej syčia
cich hadov a čiernej dusiacej pary. Ach, tí
hadi viseli okolo jeho hrudi a kvapky jedu
padaly na jeho jazyk a teraz už vedel, kde je.
Bez smyslu a s nevysloviteľným žiaľom
zvolal k nebu: „Dajmi nazpät moju mla
dosť! O otče, postav ma zase na rozcestie,
aby som mohol ináč voliť!“ Ale jeho otec
už od dávna hnil v hrobe a jeho mladosť sa
už dávno pominula. Videl bludičky, jako sa
na močariskách pohybovaly a na cintoríne
shasínaly, a zkríkol; „To sú moje ztratené
dni!“ Videl hviezdu, jako s neba padala,
padajúc blyšťala sa a na zemi sa rozplynula.
„To som ja!“ šeptalo'mu krvácajúce srdce,
a hadie zuby ľútosti hrýzly ďalej jeho rany.
Plápolavá obrazotvornosť ukazovala mu prcha
júcich námesačníkov po strechách, vetrný
mlýn hrozivé dvíhal k usmrťujúcej rane svoje
ramená a mátoha, ktorá v zabudnutej kostnici
zostala, znenáhla vzala na seba jeho ťahy.
V tomto duševnom boji naraz spustila
sa s blízkej veže novoročná hudba, šťa ďa
leký cirkevný spev. Odľahlo mu v srdci.
Pozrel po obzore a po zemi a na um mu
prišli jeho priatelia z mladých rokov, ktorí
boli teraz šťastlivejší a lepší, než on, učitelia
ľudu, otcovia šťastných detí a požehnaných

Čo môžu naši roľníci

ľudí, a prehovoril k sebe: „Oh, i ja bych
mohol, jako vy, tú prvú noc v roku, pokojne
prespaf, keď by som bol chcel. Ah, mohol
som byť šťastlivý, drahí rodičia, keď bych
bol vaše novoročné želania a naučenia splnil!“

horúčkovom rozmýšľaní o svojej mláde
neckej dobe zdalo sa mu, jakoby príšera
s jeho fahami bola vstala v kostnici; a na
pokon urobila z neho povera, ktorá vraj
v Sylvestrovej noci ukazuje duchov budú
cnosti, živého mládenca. On ju už nemohol
ďalej pozerať, zakryl si oči; tisíce sĺz lialy sa
mu po tvári do snahu, aby tam vsiakly; už
len vzdychol tichúnko, bez útechy a smyslu:
„Len sa mi vráť, mladosť, vráť!“
A ona sa mu navrátila! Veď sa mu len
tak strašne snívalo v novoročnej noci. Bol
ešte mládenec; len jeho zablúdenie nebolo
snom. Ale ďakoval Bohu, že súc ešte mladý,
mohol sa vrátiť s cesty neprávosti a nastú
piť slnečnú cestu čnosti, ktorá vedie do bo
hatej zeme opravdivej blaženosti.
Vráť sa s ním i ty, mladíku, keď stojíš
na jeho bludnej ceste. Tento strašlivý sen
bude niekedy tvojim sudcom; avšak keď by
si voľakedy žalostne zvolal: „Vráť sa mi,
krásna mladosť!“ — nenavrátila by sa viac.
Nemecky napísal Jean Paul.
V

očakávať od sociálnych demokratov?

Sociálno-demokratická strana v Uhorsku
naložila správe, aby sostavila program pre
roľníkov, v ktorom malo byt vykázano, jako
chce roľnícku otázku riešiť. No k sostaveniu
žiadaného programu nedošlo, lebo taký program
sociálno-demokratická strana podat nemôže,
ak si nechce roľníkov odpudit.
Jeden nemecký polmesačník (Jungdeut
schland) podáva zaujímavé próby, jako agituje
spomenutá stránka na venkove, a jako po me
stách, aby sa videlo, jak neúprimne smýšľa
o roľníckom stave, a jako si protivia ich reči,
ktoré medzi Venkovským ľudom a medzi mest
ským držia.
Na venkove na pr. prízvukujú, že sociálna
demokracia zásadne nepostavila sa do bojovného
šiku proti cirkvi, v meste ale otvorene hovoria;
»My sme náboženstvu a náboženským pred
staveniam raz navždy vypovedali vojnu a
málo dbáme o to, či nás neznabohmi, alebo
ináč menujú.«
Na venkove tvrdia, že nenie pravda, že
by sociálni demokrati bojovali proti nábožen
stvu; v meste ale, že kresťanstvo a sociálna
demokracia stoja si oproti, ako oheň a voda.
Pred roľníckym ľudom sa žalujú, že soci-

álnych demokratov menujú prevratníkmi; koľko
nepiech sa už tropilo s týmto slovom; v Bre
slave (Sliezško) ale demokratka Zetkin vyzvala
poslucháčov, aby sa pevne pridŕžali revolučného
rázu ich stránky, aby ostali revolucionármi a
zase len revolucionármi.
Na dedine hovoria: »Žeby sme my chceli
odstrániť kráľa, to je drzá lož meštianskej
strany,« v meste ale Bebel, ich vodca, ktorý
nedávno zomrel, takto sa vyslovil; »Snažíme
sa na politickom poli uskutočniť republiku,
na hospodárskom poli socialismus a na tak
zvanom náboženskom ateizmus, (to jest ne
znabožstvo.*)
Na venkove zapierajú, žeby sa sociálna
demokracia bola dakedy osvedčila, že sa má ma
jetok odstrániť; v meste ale otvorene povedia,
že im nemôže prísť na um, aby dajako pod
porovali roľníkov v ich snahách, nadobudnúť
si pozemky. Úroda nepatrí sedliakom, ale
všetkým ľuďom. Súkromný pozemkový majetok
nemôže sa nikomu prideíiť.
To sú protivy, ktoré sa nedajú vyrovnať
a len ľutovať možno tých roľníkov, ktorí od
sociálnych demokratov očakávajú polepšenie
stavu roľníckeho.

Srdce,

Napísal

Uhliar u pin.

Edmondode Amicis.

7. pondelok.

Garonne by veru nikdy nebol vyriekol
také slová, jaké povedal včera ráno Karol No
bis Bettimu. Karol Nobis je na to pyšný, že
jeho otec je veľký pán, vysoký, s celkom čier
nou bradou, veľmi vážny, skoro každý deň od
prevádza syna do školy. Včera ráno povadil sa
Nobis s Bettim, s jedným z najmenších žiakov,
synkom to uhliarovým, a keď mu nevedel už viac
odvetit, poneváč nemal pravdu, nuž skríkol
naňho: »Tvoj otec je trhan.* Betti sa začer
venal až po uši; neriekol nič, ale slzy mu vy
hŕkly z očí, a ked prišiel domov, vyrozprával
to otcovi; a tu uhliar, malý mužík cele čierny,
zjavil sa popoludní vo škole za ruku si vedúc
syna, aby pred učiteľa predniesol žalobu. Me
dzitým, čo prednášal učiteľovi svoju stažnost
a všetci mlčali, Nobisov otec, ktorý dľa oby
čaje chlapcovi snímal p'ášt u dverí, slyšiac vy
slovil svoje meno, vstúpil a pýtal sa, o čo
sa jedná.
»Tento robotník* — odvetil učiteľ
»prišiel si stažovaE. že váš syn Karol povedal
jeho synovi: »Tvoj otec je trhan.*
Otec Nobisov svraštil čelo a trochu sa
začerveňal. Potom sa spýtal syna: »Povedal
si to slovo?*
Karol, ktorý stál uprostried triedy, so
sklonenou hlavou oproti malému Bettimu, ne
neodpovedál. Teraz ho chytil otec za rameno
a sotil ešte bližšie ku Bettimu tak, že sa skoro
dotýkali, a povedal mu; »Pros ho za odpu
stenie !« Uhliar chcel tomu predísť a riekol:

Mravec a holubica.
(Bájka)

Mravec stúpil k potoku; smädný bol.. Vlna
ho zachvátila a div nepotopila. Holubica s ko
nárikom letela; zazrela, ako sa mravec topí,
i hodila mu kouárik do potoka. Mravec sa v y
driapal na konárik a sa zachránil. Neskoršie
poľovník nalíčil siet na holubicu a už ju chcel
prichlopif. Mravec priliezol k poľovníkovi a
uhryznul ho do nohy. Poľovník vzdychnul
boľastou a pustil siet. Holubica zatrepala krí
dlami a uletela.

Želva a orol
(Bájka.)

Želva prosila orla, aby ju naučil lietať.
Orol ju odrádzal, lebo je k lomu nie stvorená,

»Nie, nie!« ale pán nič nedbal o neho a opa
koval synovi: *Pros ho za odpustenie. Opakuj
moje slová: Odpusť mi tie urážlivé, nerozumné,

neslušné slová, ktoré, som oproti tvojmu otcovi
upotrebil, ktorému že môže stisnú t ruku, môj
otec si za Česi pokladá.*
Uhliar urobil rozhodný posunok, akoby
chcel povedať, že nechce. Pán ho neposlúchol,
a syn jeho povedal pomaly, slabým hlasom
nezdvíhajúc oči so zeme: * Prosím ta, abys’
mi odpustil to slovo urážlivé, nerozumné, ne
slušné, ktoré som povedal o tvojom otcovi,
ktorému že môže slisnúE ruku, môj otec si za
čest pokladá.«
Potom pán podal uhliarovi ruku, ktorý
ju silne stisol a nato znáhla posolil syna svojho
do náručia Nobisovho.
•Učiňte mi tú láskavosť a posaďte ich
vedľa seba U povedal pán učiteľovi.
Učiteľ posadil Bettiho do lavice Nobisovej.
Ked boli už na mieste, Nobisov otec sa po
klonil a odišiel. Uhliar stál ešte chvíľku za
myslený a díval sa na tých dvoch vedľa seba
sediacich chlapcov; potom ale priblížil sa
k lavici, pozrel pevne na Nobisa s výrazom
náklonnosti a smútku, jakoby chcel niečo pre
hovoril; ale nepovedal nič; vystrel ruku že
ho pohladká, lež neodvážil sa, len mu čelo
prešiel svojimi hrubými prstami. Potom odi
šiel k dverám a obrátil sa ešte raz, aby ho
pozrel, a zmizol.
»Zapamätajte si dobre to, čo ste videli,
chlapci,* — riekol učiteľ. — Toto je najkrajšia
lekcia celého roku.*

avšak želva prosila naliehavé. Orol vzal ju do
pazúrov, vyniesol do výšky a pustil. Želva
padla na kameň a sa zabila.

Starec a smrť.
(Bájka.)

Raz nasekal starec dreva a niesol ho
domov. Mal ďaleko domov i unavil sa, složil
nošu a povedal: »Ach keby už srart radšej
prišla!» Smrt prišla a hovorila: »Tu som. Co
si praješ?* Starec sa zľakol a hovoril; »Pomôž
mi zdvihnúť nošu na chrbát.*
Každému je život drahý a keď má umref,
zabudne na biedu a núdzu života.

Katolícky obzor.
bezpečnú mienku, jakoby dakto mohol byť
9., 10. a 11. nov. svoj krajinský, teraz už v živote čestný, keď aj sprevádza nemravnú
dvanásty s'jazd. Prvý raz sa sišli v deväť- politiku. Vyslanec Karol Huszár podal zprávu
desiatych rokoch, keď mali zaujať svoje sta J o účinkovaní Ľudovej jednoty, ktorá má teraz
novisko oproti vládnym cirkevnopolitickým 297.000 členov (v 2600 obciach),
Druhá slávnostná schôdzka odbývala sa
snahám. Od r. 1901. sa sjazdy už riadne každoročne opakovaly, a každý raz sa dostaví naň v pond. popoludní, na ktorej poslanec Štefan
do štyroch tisíc katolíkov. Predtým vlády Rakovský povedal chvaloreč na zosnulého grófa
nedôverčivé pozeraly na kat. sjazdy, ale od- Zichyho, postaviac ho jako vzor do protivy
kedy sa Apponyi, čo minister vyučby tam k tým, ktorí pri svojom verejnom účinkovaní
zjavil, táto nedôvera zmizla, a teraz na po- len svoje nekalé sobecké záujmy chcú uplatniť,
slednom 12. sjazde zjavili sa na ňom traja Gróf Jozef Károlyi sa žaloval na nevšímavosť
ministri. Predtým sa kniežaprímaš na kat. náboženskú u veľkej časti vzdelaných ľudí,
sjazdoch neukázal, terajší je všade prítomný v mestskom obyvateľstve a v organizovanom
a pri každej príležitosti i sám reční. Táto zau- delníctve. Pápežský komorník Vass upozorňo
jatosf a spoluúčinnosf primášova' náležíte po- val verejnosť katolícku na nebezpečenstvo tkzv.
Maľoval Hugo läckei. voľnomyšlienkárov. Posled
vzbuzduje a oduševňuje kat.
obecenstvo.
ným rečníkom bol gróf ApValné slávnostné shromaponyi, ktorý hovoril svojím
• ' '
' 1 t;
ždenie zahájil vo veľkej dvoznámym krásorečníckym spô
sobom o katolíckom svetorane mestskej reduty gr. Ján
y
názore a skončil slovami, že
Zichy a držal významnú reč
len v znaku kríža a lásky
zvlášte o tých katolíkoch,
ktorí sú ináč veľmi horliví,
je možný pokrok a vyšší
'
ale nie sú vždy šťastliví pri
duševný život,
Súčasne s krajinským kat.
voľbe pravých ciest a prostriedkov, ďalej vyzval nielen
sjazdom vydržiavaly krajin
'
Bp
ské kat. spolky svoje valné
katolíckych, ale vôbec všet.J tjpBÉ'
shromaždenia. Takých bolo
kých kresťanov k spoločnej
'
.
.
v nedeľu a pondelok vyše
obrane oproti prevratným
snahám opravdových nihi- .á?
40. Vo veľkej sieni Sväto
listov. Prvý slávnostný rečník
štefanskej spoločnosti p«čalo v pondelok popoludní
bol tudevít Szmrecsányi, a rcibiskup jágerský, ktorý ho- suSmm
’Wm shromaždenie krajinského vý
boru maďarských kat. učite
voril o kat. autonómii a presne
ľov, ktorému predsedal prelát
vyslovil, čosi žiadajú katodr. Qiesswein. Biskup Glatt
líci: predovšetkým základiny
a školy. Professor Mihályfi
felder ostro vystúpil proti od
SPASITEĽ SVETA.
bičoval dnešnú tlač, ktorá
horným organizáciám uči
kazí mravnosť a vkus obecenstva a vzbudzuje teľstva.
V utorok podvečer bolo záverečné zar
v ňom podlé, zverské náruživosti, ohrožuje
nielen cirkev, ale celý národ maďarský. Veď sadnutie sjazdu. Na tom medzi inými rečníkmi
medzi 100 novinármi ledva je 20 kresťanov, vystúpil i biskup stolnobelehradský, dr. Otokár
Vyzýva poslucháčov, aby podporovali kresťan- Prohászka, a hovoril o tom: „Prečo je po
skú tlač. Posledný rečník bol biskup Jul. Glatt- trebná kat. cirkev i dnes?“ Práve dnešná
felder, ktorý z príležitosti Konstantinského ju- doba, v ktorej vidíme všade okolo seba samú
bilea ohnivú reč držal o zobudení kat. po- anarchiu duchov (učencov), potrebuje cirkev
a jej vedecko-mravný poklad. Biskup sa ohravedomia.
Popoludní bolo tiež v mestskej redute dzuje proti tomu, žeby v cirkvi nebolo slobody
slávnostné zasadnutie Katol. ľudovej jednoty, presvedčenia, slobodného bádania. Silnými
slovami sa vyslovil potom učený biskup za
V tej mal kardinál, barón Karol Hornig, biskup
vesprímsky, významnú reč, v ktorej hovoriac pilnú prácu na poli politickom, menovite v
o úlohách jednoty zvlášte vyzdvihol, že ka- demokratickom smere,
tolícke zásady treba na každom poli uplatniť,
Nasledujúci rečník, knieža prímas Cser
tedy i v politike. O tom predmete obšírnejšie noch, hovoril proti sociálnym demokratom,
hovoril vyslanecjul.jánoky Madocsányi.Žalujúc pritom vytýkal kat. spoločnosti, že sa dosiaľ
sa na politickú nemravnosť podvracal tú ne- málo starala o delníctvo a nenapomáhala silný

Uhorsko. Katolíci uhorskí vydržiavali
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kat. delnícky pohyb. Veľmi vrele sa priho- že sa v Jednote nachá Iza všetko, čo je vážne
váral za kresťanský socializmus. Na konec pre katolíctvo a potrebné pre život. Dr. Phiľippe
požehnal shromaždených a zakľúčil toho- (Luxemburg) vysvetloval vo svojej reči nábo
ročný sjazd.
ženský a spoločenský cieľ Jednoty, a vyzdviNemecko. Katolíci nemeckej ríše vydržia- hol, že k pestovaniu kresťanského života ne
vali svoje 60. valné shromaždenie stačia kňazi sami, potrebná je pomoc i svet
v druhej polovici augusta (17. —21.) v meste
ských ľudí. Tí musia verejne hlásať, že tak katoMelz (Lotariugia), na ktoré sa i njekoko sne- líci jako celá spoločnosť potrebujú cirkev a
mových vyslancov z Uhorska dostavilo. Co do kňaza a vtedy neoudú katolíkov prezývať
veľkoleposti môže sa i tento sjazd porovnať klerikálmi. Dľa výročnej zprávy pozdvihol sa
s predošlými nemeckými sjazdami. Na sláv- počet členov za posledný rok o 47.000, a ob
nostnom sprievode
nášal v celku776.090.
zúčastnilo sa asi 40
A jako sa starajú
E
tisíc kat. robotníkov.
~
nemeckí katolíci o
Cez štyri dni od rána
kresťanskú výchovu
do noci vydržiaval y
dietok! Žia
.;
dna obeť nie je ím
všeljiaké spolky svoje
odborové shromažr
priveľká, keď sa jed
*$$$
o udržovanie kat.
i
denia, na ktorých
*'
sa zvlášte spoločenškôl. Niejedenznás
ské a školské otázky
uhorských katolíkov
;
zovrubne a tak dôrnal by sa zahanbiť
kladne pretriasaly,
pri čítaní tejto zprá
jako azdaj nikde na
vy. Koľko katolíc
kal. sjazdoch. Ved
kých škôl prešlo do
rúk štátu pre našu
všeobecná kultúra v
rŠT' ' L .v
Nemecku stojí na
ľahkomyseľnosť, ne
dbaulivosf — a veru
vysokom stupni, a
kat. ľud mnoho číta,
tam sa dietky ranoho
ustavične sa učí a
-S..
krát v uekrestan
skom duchu vycho
pri tom prísne priv á y aj ú. Dr. Cung do
držiava sa príkazov
a predpisov cirkve.
k '',:riir§3y kazoval vo svojej reči
Najlepšie sa presvepotrebu kat. výchovy
v školách, ktoré ma
dčí cudzinec o veľjú vychovávať do
kéj nábožnosti kal.
ľudu nemeckého, keď
V
brých kresťanov a
svojej vlasti odda
ponavštevuje kostoly,
kloré sú preplnené
ných občanov, jako
to žiadať musia hor
ľudom každého stavu
ro
vi kresťanskí
pokorne sa modliaIi
dičia. Škola nie je
cim. A jak prekvitá
’ ••*
v Nemecku kat. tlač!
pre štát, ale pre deti.
'
Obrana cirkevných
Nieto mesta, kde by
škôl je hlavnou po
nemeckí katolíci
vinnosťou katolíkov,
nevydávali svoje no,..
Knsta
Pana.
LNarodeme
Nasledujúci rečník
viny. Katolík nečíta
Tento objednaný obrázok sa zaneskoril.
liberálne listy.
dokazoval, že j i pri
Slávnostné valné shromaždenie bolo veno- výchove učiteľov treba dať cirkvi väčšieho
vané hlavne rozpomienke na cisára Konštan- vplyvu, aby v srdciach tisícov učiteľov žil ka
lina Veľkého, ktorý pred 1600 roky dal kre- tolícky svetový názor. Posledný rečník pou
stanom slobodu. V zasadnutiach oslavovali aj kázal na vážnosť spolkov mládeneckých. Ne
pamiatku Kolpinga, ktorý bol, jako sme už priatelia katolíkov už dávno začali riadiť a vy
chovávaf mládež, a preto nesmia katolíci meškať,
písali, zakladateľom spolkov tovaryšských. ,
Druhý deň (pondelok) vydržiavala kat. ale náležíte sa postarať o kresťanskú výchovu
Ľudová Jednota pre Lotariugiu svoje slávnostné tak roľníckej, jako remeselníckej mládeže,
shromaždenie. Predseda vyzdvihol vo svojej
Napokon musíme ešte poznamenať, že
reči, že bez Jednoty nemôže byť ani jedna sjazd slávnostne ohradil sa proti tej krivde,
farnosť, a miestny biskup Benzler vyslovil sa, ktorú štát zákonom protijezuitským pácha na
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katolíkoch. > Tento zákon musí padnúť,* bolo
heslo sjazdu nemeckých katolíkov.

Bulharsko. Jedným

následkov bal
kánskej vojny je obrátenie veľkého počtu
bulharských mohamedánov t. zv. Pomákov
na kresťanstvo. Pomáci sú potomci Bulharov,
ktorí r. 1654. prijali vieru mohomedánsku,
aby ušli trestu smrti, preto že nechceli grécz

kému metropolitovi v Plovdive povinné dávky
platiť. Nesplynuli s tureckým obyvateľstvom, ale
zachránili si svoju reč, svoje obyčaje, ba
niekloié zvj-ky kresťanské. V balkánskej
i
vojne zajatí náčelníci kmeňov obrátili sa ku
kresťanstvu, a početní Pomáci nasledovali ich
príklad. Takýcn obrátených Pomákov bolo
v apríli minulého roku 25.000, a od tej doby
ich počet nepochybne ešte vzrástol.

Všeličo.
Podpory. Najd.

p. knieža-primáš da

roval diecezánskej pensijnej základine zase
50.000, nitriansky biskup 22.000 korún, prvý
na sochu sv. Gerarda, prvého biskupa čanád
skeho 10.000 korún.

Smrť veľazaslúženého kat. spiso
vatel
V Prahe zomrel 29. nov. vdp. P.

Tomáš Škrdle, o ktorom sme sa len nedávno
zmienili, jak veľké zásluhy si získal o kat.
spisbu v Čechách. Vo vďačnej pamäti ostane
medzi nami.

Schôdzka ľudí v Lourdes-e zázračne
vyliečených bolo dňa 23. nov. minulého

roku v Paríži. Na nej krásnu reč držal k vy
liečeným osv. p. Schôpfer, biskup tarbský.
Slovenské peňažné ústavy. Takých
bolo r. 1913. a síce samostatných 52, filiá
lok 32, ekspositúr 15, základný kapitál ob
nášal vyše Í47 s millionov korún. Keďby slo
venský ľud bol túto hospodársku organizáciu
pred 40-50 roky začal, boly by mnohé mil
liony ostaly v kresťanských rukách, ktoré sú
teraz v židovských. Heslo „svoj k svojmu“
tedy kresťan ku kresťanovi — divy robí.
Slovenské výšivky vo Viedni. Vo vie
deňskom paláci „Equitable“ na Priekope
(Graben) usporiadala kňažňa Maria Esterházy,
predsedníčka „Spolku Izabelinho na podporu
hornouhorského priemyslu domáceho“ via
nočnú výstavu slovenských výšiviek. Kde sa
tieto zjavia, všade vzbudzujú uznanie, ba
obdiv znateľov ženských prác. je to veru
zvláštny zjav, že to, čo slabé ruky našich
ženičiek a diev vyhotovily, svet obdivuje. Na
to môžu byt veru hrdé. Kedy že budú môcť
ich mužovia sa pochváliť takými chýrnymi
dielami? O takýchto sme veru ešte nepočuli.

Vyznačenie českého maliara pápež
ským rádom. Na Velehrade v deň sv. Vá

clava odovzdali odznak pápežského rádu sv.
Cyrilla a Methoda maliarovi E. Neumanovi.
Tohoto-vyznačenia dostalo sa mu za unioni-

stický ikonostas, obsahujúci 24 obrazov svä
tých, ktoré umelec v ten deň oddal na Ve
lehrade. Tam je umiestnený aj veľký obraz
jeho „Hold Slovanov sv. Cyrillovi a Metho
dovi,“ ktorý vyvolal v širokých kruhoch ra
dostnú pochvalu.
500 nových advokátov. Zkúšobné pro
fessorské komissie na universitách Uhorska
mali nedávno-dost práce. Advokátski koncipienti,
ktorí nepokladali zkúšky do 31. oklóora, musia,
ešte 2 roky čakaf čo koncipienti, kým sibudú
mňct samostatnú kancelláriu otvorif. Preto sa
ponáhľali mladí doktori pred zkúšobné ko
missie. Z tých 500 kandidátov Je 350 židov,
— miesto 25, čo by zodpovedalo počtu židov
ského obyvateľa!va. I to dokazvje, že naši
páni v budúcnosli budú židia. To si zasluhu
jeme svojím nerozumom, svojou lenivostou,
ľahkomyselnnsfou atď.
Pracovať a nezúfať je najlepší pro
striedok proti nešťastiu, biede a zármutku.
Pracovať ale môže človek len vtedy, keď je
zdravý. Kto má boľasti ku pr. lámku, hostec,
bolenie hlavy a zubov, kto si prievanom alebo
nastydnutím pritiahol neduch, často je nie
vstave svoje zamestnáme vykonať. Pre takýchto
našich čitateľov mal byt pokynom nasledujúci
dopis.ktorýjehojasnosf princ Roban v Schott
wiene napísal: „Prekvapujúci účinok Elsafluldu
prevýšuje ozaj všetko očakávanie a môžete
uveriť, že mne a mojim známym Fellerov
„Elsafluid“ a „Elsa pilulky“ pri väčšine ne
mocí, ako sú bolenie hlavy a zubov, pichanie,
šklbanie, bolenie krížov, nátcha, bolenie, ža
lúdka, ťažoby atd. výtečné služby preukiazaly,
obzvlášť pri zoslabenom zraku zosilňuje Elsa
fluid oči, preto ho odporúčam ako taký lie
čivý prostriedok, ktorý by nemal chybovať
v domácnosti.“ Naši čitatelia, ktorí tento vý
robok zkúsiť chcú, obdržia Feilerov Elsafluid
za 5 kor. franko, keď píšu priamo dvornému
lekárnikovi E. ' V. Fellerovi v Stubici, Cen
trála č. 136. (Záhrebská st.), Horvátország.

Zdravotníctvo.
V čom

spočíva podstata liečby
Kneippovej?

Spísal V. List, praktický lekár a kráľ. štábny lekár
v Mníchove.
1.

Pisateľ týchto riadkov vľúdne prosí láska
vého čitateľa, aby ho sprevádzal pri ob
chôdzke po praksi mestskej. Mám totiž za
to, milý čitateľu, že spávaš pri otvorenom
okne, že tiež pečuješ o čerstvý vzduch i v noci
v spálne svojej a že následkom toho opúšťaš
ráno posteľ nie so zaujatou hlavou, ale
čulý a zdravý. Kecľ si si umyl celé telo a sa
posilnil sladovou kávou a chlebom šrotovým,
môžeme sa vydať na cestu.
Je síce ešte včas ráno, ale môj súsed,
pekársky majster, sa už často osvedčil: „Ku
mne, pán lekár, nemusíte chodiť až o 7. hod.,
ale môžete prísť už o 4. hod., keď je to Vám
vhod.“ U toho muža stonaly' dve deti osýp
kami, ale vzdor tomu ležaly, skoro bych po
vedal, celkom veselé v posteli. Prv bolo
ovšem zle; chúďatká úbohé bývalý nútené
ležať v posteli pri zavrených oknách, hojne
prikryté perinami a ani sá nesmelý občerstvo
vať glgom čerstvej vody. Dnes, chvála Bohu,
je to ináč. Rodičia majú rozum; majú doma
po ruke „veleknihu Kneippovu,“ z ktorej ve
dia, keď osýpky sa javia, že z tela hľadia
špatné látky, a čím rýchlejšie a výdatnejšie

vypudíme tieto hmotý, že tým čistejšie zase
budé telo. Dľa toho rodičia obložili deti krát
kym obalom; pisateľ tohoto článku s tým
úplne súhlasil a za to ich pochválil. Tento
obal má cenu všeobecnú; vyvádza cudzie
látky z tela, čo je cítiť nosom, keď preč
dáme obal, pretože obal použitý zapácha
ošklivé, zároveň svádza plyny dolu a ne
zriedka dobročinné uspáva nemocného. Zvlášte
pre deti nesnadno nájsť čosi lepšieho a pôso
bilejšieho, než krátky obal. Každá matka
snadno sviaže obal; neškodí, jako škodievajú
prečasto lieky horkej chuti; a neškodil by
ani v tom prípade, keď by sa snáď objavila
nemoc zcela iná, než pán doktor myslel pri
prvej svojej návšteve. A jak ľahko je i naj
rozumnejšiemu lekárovi niekedy sa mýliť pri
nemociach kožných. Ale s dobrým svedo
mím a k uspokojeniu môže príbuzných
človek obalu rozumejúci podať ubezpečenie,
že krátky obal máva v zápätí vždy len úči
nok dobrý, nech sa vyvinú osýpky alebo
šarlach (spáľa), a či difteria (záškrt). Ovšem
nesmie obal práve pri týchto nemociach často
spojených s veľkou horúčkou dlho ostať na
tele; riaď sa, drahá matko, v tom ohľade
len podľa citu svojho railáčka! Jakonáhle sa
obal stane obtiažnym, či už pre horúčosť a
či následkom vysušenia, má sa preč dať a
telo vlažnou vodou rýchlo obmyť.

Proti liehu.
Istý pivovarník poslal svojemu susedovi
roľníkovi súdok svojho najlepšieho piva.
»Viem, že nepijete,« — hovoril — »ale
toto pivo je veľmi dobré a zdravé, a preto
viem, že, keď ho okúsite, kúpite si aj viac
odo mňa.«
Roľník ho prijal, poďakoval sa a riekol,
že ho zkúsi. Vzal súdok do humna a neskoršie
vyprával sládkovi, čo urobil s pivom.
»Nalial som'piva sviniam do váľova. Be
žaly, keď počuly, že im čosi lejem, ale sotva
k tomu vstrčily rypáky, hneď sa obrátily a
utiekly. Potom som zaviedol k válovu kravu.

Sohnula sa, ale sotva že preniknul jej k nosu
zápach piva, hneď zatriasla hlavou a odvrátila
sa preč.
Pomyslel som si, že snáď kôň bude roz
umnejší, a že on bude vedet oceniť výbornost
toho nápoja. Zaviedol som k nemu koňa, ale
jako sa sohnul, zafrčal ošklivosťou a už sa
viac ani nechcel k pitiu sohnúf.
Keď som to všetko uvážil prišiel som k tomu
rozhodnutiu, že keď je môj dobytok dosE múdry,
abý nepil pivo, že nebudem ja sám sprostejším,
než moje hovädá.«
„Kresť. Listy.“

Príslovia.
neba vysoko, do mora hlboko, a na
svete pravdy niet.
2. Jedna pravda bola, aj tá krivá bola, aj
1. Do

umrela; (vzato

jehož rodné

meno bolo Pravda, a ten bol krivý).
3. Čert nespí. Podaj mu vlas, uchytí fa celého

Odkazy administrácie.
Niektorí

Úctivé prosíme svojich odberateľov, aby všetky
dopisy (objednávky, reklamácie), neprijaté výtisky,
predplatné na adressu : administrácia Sy. Adalberta,
Pozsony, Grôssling u. 34. zaslať ráčili.

z človeka,

predplatitelia
to
bolo
jako
niekedy udané.
sme mesačník o pol hárka a
predplatiteľov zvýšila sa na
predplatného konať sa môže

zaslali nám len 80 hal.,
Medzitým rozmnožili
cena pre jednotlivých
1
K 20 h. Zasielanie
bez výdavku, čekora,

T

ktorý predplatiteťdostal s prvým číslom. Tým nech sa
pošlú i tie obnosy, ktoré nám ešte dlhujú. Jestli to
neučinia, mesačník ďalej nedostanú; ešte i druhý
rok svoj mesačník na úver dávať nemôžeme.
Z prvého a z piateho ročníka máme niekoľko
sošitých sväzkov. Jeden výtisk zl. ročníka dávame
po 80 hal., z piateho po 1 K 20 hal.
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Tak dobrých, lacnýchadokonalých rajtárov, žentúrov
a mláťačiek nedodá Vára žiadna iná továreň, ako
•

j

Y*

TV7 TT

rT’VJ/’j
A
Vi. VaAAS»AC

s

y**

Y

jT
vlV

rVl i Ll\.l H/jK
A L ~»-í

ktoré matky vykonáva
jó, keď ich dietafu n—
f |T)
bezpečie hrozí, počujeme často. Veď je dieťa
v mnohých pádoch malkemilejšie, než jej vlasťný život a preto môže'
me pochopil aj jej ža--/^ySarO
lost nad slabým, bledým,
neduživým dieťaťom, ktoré zaostane vo vývine
a nemá chuti k jedlu. Takú matku by mali
naši čita elia vždy upozorniť na Fellerov p avý
štukový pečenkový tuk a na zagoriansky prsný
syrup proti kašľu. Deti a i odrastlí tiež užívajú
radi tieto výrobky. Fellerov štukový pečenkový
tuk je bez chúli a bez zápachu, tedy nechutná
nepríjemne, ako iné pečenkové tuky, spôsobí
chytré zotavenie, sosilnenie, pribývanie na váhe
a dobrú chuť k jedlu a je pre škrofulosné,
slabé, chudokrevné deti, ba aj pre odrastlé
nevyhnutne potrebným posilňujúcim prostried
kom. Kojacim matkám poskytuje hojne mlieka
a nové sily. Pri kašli, zachrípnutí, bolení prsú,
pichaní v pleciach, pri ťažkostiach dýchrnia a
hrdlových neduhoch má sa užívať hlieny roz
púšťajúci, boľa.-ti utišujúci, príjemne chutnajúci pravý zagorianský prsný syrup proti kašľu,
ktorý dobre účinkuje na pľúca a vôbec na
dýchacie orgány, posilňuje celé telo, otužuje a
polepšuje všeobecný zdravotný stav. Z týchto
lekármi odporúčaných výrobkov zasiela lekárnik
E. V. Feller v Stubici Centrála č. 136 (Záhrebská stolica) 2 sklenice franko za K 5—.
V objednávke označte, ktorý výrobok si prajete,
__

Roľnícka strojáreň

Cylllúllŕi
V1\.AU/JU

Za stroje sa ručí. Mnoho sto pochvalných
uznaní máme pri ruke. Cenníky na požiadanie
posielame zadarmo a poskytujeme veľké
bez
Ráčte si potrebné stroje,
srážky
jednania.
Z
..
v
x
•
ako„ zentury, „iaí„xi
mlatacky, rajtare; seckovice, žacie
a siace stroje včas objednať. Kto nemôže
platiť v hotovosti, dáme mu na splátky. Podvod
alebo kam je lučený. Predsedom i riaditeľom
továrne Jje dp.
tejto
J
F

roľníka je chov dobytka, lebo ten svedči o lom r
čo
slave a č0 " llí
altí
vedia %že na udržanie - zdravia kom, na do
siahnulie rýchleho pnbyvama na váhe pri
nesenia vajec
kŕmnych kusoch, na zväčšenie
..
•
,
.
•
,
u a na ,
,
zlepšenie doj.va u kráv je
pn sliepkach
P otrí \bn é
P ridavaE Fellerov výživný prach
h .
T sice 01
z “ am.ko u
P r " dob y tok
f ;,
h
" lkov ho u P otf°.
lebo
tento
chut
rebeju,
zvyšuje
k zramu, napomaha Iraveme umožňuje naj
lepšie využitkovať krm, [ omáha predísť moru
a zosilňuje kosti, žalúdok a svaly. 5 škatúľ
3 t 0 jj 5 korún, 1 škatuľa, ako pribal K I —,
pravý len u lekárnika E. V. Fellera, Slubica.
Centrála č, 136 (Záhrebská stolica.)

V LETOVICIACH NA MORAVE.

r
i 3.

ľl
farár

v

KOIb
JLetoviciach.

í3 9

/

f

KOSTOLNÉ PARAIHENTY,
zástaVy a Všetky cirk. náčinia
vyrába najľavnejšie

FRÄNT. STÄDNÍK,
Olumúc (MoraVa.)

Blažej Žuja a Spol.
organári v Uh. Brode (Morava)

odporúčajú služby svoje ku stavaniu nových organov
dľa najnovších spôsobov kuglivých a pneumatičných>
prestavovanie a ladenie organov — za ľavné ceny.
Máme tiež menšie organy a harmóniá na sklade

iäHôtHIHBCSB

i-V

Pomocná ruka ČLOVEK
NEŽIJE
sa nemá nikdy odmietnuť, lež
sa má vždy uchopiť, obzvlášť
vtedy, keď nám niečo tak cenného podáva, ako je Fellerov
Elsa-Fluid.« Sami sme sa
presvedčili, že utišuje boľa
sti, hojí, občerstvuje, posilňuje svaly a nervy, rozpúšťa hlien a osvedčil
( sa aj pri zapáleninách.
Preto odporúčame Elsafluid proti lámke, hostcu,
boleniu hlavy, uší, hrdla,
a zubov, pri prešinutí,
proti nastydnutiu, ktoré
má- ľahko za následok
nátchu, kašeľ, zachrípnutie, pri bezsennosli, slabosti zraku,
pichaní, trhaní a pri
bolestiach.
iných
Má sa objednať
12 malých alebo
6 dvojitých skleníc, alebo 2 špeciálne sklenice
franko za 5 kor., 24 malých alebo 12 dvojitých
alebo 4 špeciálne sklenice za 8 kor. a 60 ha
lierov a 48 malých alebo 24 dvojitých alebo
8 špeciálnych skleníc za 16 kor. franko.
Chráňme sa napodobenín a adressujme

zretedlne E. V. Feller, lekárnik v Stubici
Centrála č. 136. (Záhrebská stolica). Túto
dobrú radu uverejňujeme tu k úžitku a blahu
svojich čitateľov, tedy nie k vôli reklame, ale
aby sme vôbec poslúžili ľudu. V tisícoch po
ďakujúcich listoch sa -vychvaľuje výborný úči
nok Fellerových výrobkov so značkou »Elsa.«
Má sa tedy pozor dávať vždy na označenie
»Elsa-Fluid« a »Elsa-pilulky« a nedať sa okla
mať skrze podobne znejúce mená.

tuho, čo zjie, ale z toho, čo strávi. Toto je
starou pravdou. Ale tiež podobne pravdou je,
že viac ľudí umiera následkom jedla, ako ná
sledkom hladu. Čo nemôže stráviť, to obťažuje
náš žalúdok, naše črevá a toto obťaženie spô
sobuje mnohé choroby a bofasti v žalúdku a
v črevách ; následkom neriadneho obehu krve
trpí často srdce, dostavujú sa ťažoby, nadutie’,
rýhanie, dráždenie k vracaniu, záha, horúčka,
nervóznosť atd. Týmto neduhom môžeme snadno
predísť tým, keď užívame Fellerove »Elsa-pi
lulky«. Tieto povzbudzujú chuť k jedlu, pod
porujú trávenie, zmierňujú kŕče, riaďa stolicu,
čistia krv a ochraňujú zažívacie ústroje pred kaž
dým porušením. Užívali sme ich proti tvrdej
stolici a zmenšenej činnosti čriev, ako aj pri ne
príjemnej tučnote a presvedčili sme sa, že
neúčinkujú škodlivé. 6 škatuliek za 4 kor. alebo
12 škatuliek za 7 kor. 60 hal. zasiela franko
lekárnik E. V. FELLER v Stubici, Centrála, č. 136.
(Záhrebská stolica.) Z vlastnej zkúsenosti od
porúčame aj Fellerov boľasti tíšiaci »EIsa-Fluid«
čo osvedčený domáci prostriedok proti lámke,
hostcu a neuralgii v hlave, v tvári a v celom
tele, ďalej proti zachrípnutiu, boleniu hrdla a
pŕs, proti následkom prievanu a nastydnutiu,
tiež k dosaženiu zdravého spánku, pevných
svalov, silných nervov a vôbec k udržaniu života.
— 12 malých alebo 6 dvojitých alebo 2
špe
ciálne sklenice franko za 5 korún. 36 malých
alebo 18 dvojitých alebo 6 špeciálnych skleníc
franko za 12 kor. 40 hal. Chráňme sa napo
dobnenín a objednávajme všetky pravé výrobky
u lekárnika E. V. Fellera v Stubici, Centrála
. č. 136 (Záhrebská stolica).
z

Umelecké olejové obrazy pre

HUGO JÄGKEIx,

kostoly, kláštory, kaplicenss

r

T")ľf*

krízové r'pc'fvľ
iVUAUVC

odporúča v jakejkorvek podobe v najfavnejších cenach a v najkrajšej maľbe umelecký ústav pre cirkevnú umeleckú maľbu

WIEN, III./2. Hôrnesgasse 24.,
MALIAR HISTORICKÝ A PORTRETISTA,
vrchnosťou vrele odporúčaný,
F
1
3’
biskupskou
vyhotovuje oltárne obrazy, krížne cesty
a iné kostolné obrazy, všetky malby
nástenné a stropné alfresco (na vápne),

PlMlBDn
Ľ U Unix U mflDPPtiru
w/lDCr\olCn
v Rychnove (Reichenau)
u

Odporučenia, cenníky

a

Jablonca (Cechy).
vzorky sa bezplatne pošlú.

na plátne, dreve alebo na plechu.

=

olejomalbe dfa

v

PlgÄ,FIAtóA,HARMOMlij
vo zvuku trvan
zaručene
i
výborné,
livosti za najfavnejšie továrne ceny
dodáva odborný obchod piatimi

JOZEF MALÝ
RIADITEĽ KOSŤ. HUDBY

V

ČASLAVE (ČECHY).

Mnoho doporučení z kruhov vd.
duchovenstva a učiteľstva. — Pri
všetkých potrebách neopomeňte si
mojej rady jako zkúseného odbornika vyžiadať; nikto nemôže tak
dobre a ľavne poslúžiť.
Ma Všetku dotazy odpovie

sa obratom pošty.
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SLOVÁCI A SLOVENKY!
ozdobte svoj príbytok krásnym

h Pekný obraz za vo
apoštolov slovanských!
pred poslaný obnos 1 K 20 h. zašle Vám
(Morava.)

Pričiňte sa o hojné rozšírenie a čo najskôr

objednajte si a Vašim známym tento krásny obraz.
Administráciu vedie
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Najlacnejší

•
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najvýhodnejší nákupný
prameň

kostolných paramentov

etoda ’

Melichárek na Velehrade.

!

Mi

kov. náčinie atď. len vo výrobniach
najstaršieho závodu c. k. dvorného
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PODOBIZNE

:

EDUARD KRAJNYÁK, prof.

JOZEFA’ÍSrDDLY
v

Jablonnom

86. Cechy.
Ráčte vždy doslovne adressovať.

Výber franko.

n. [Or. č,
1

isíce odporučení.

Žiadajte novo vydané rozsiahle illustr cenníky.

na odpočinku, Groszling ut. m., Fozsony.

Tlačou kníhtiačiarnc Šimona Roháčka v Modre. — »Nákladom kat. liter, družstva.*
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