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nífns J Um tleero lékařů M it
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vjale Iku ti koiečné byla jsem dra Aunata Konltf llambunkými kap
kaml nplné vyléčena — Jlerloa Woolín Hto kton (Jal

s Í"oválfrn# li Jik mohoucím by

ř lo knfJstvo llmsUviiMi ř(rli
pofláíTJi ólvihil ktrroul VílVř l

1 mlto slovy ostMčil a M- - Km li k

VlVjUTlT A VttVV Hejmladif moje deeřok trpěla vyrilkouarAinuA niiyri fcMri krvil„„a „-ia-
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Zkotilela Jsem rntné let vleho výsledku NelúČinnljtím osvídřily se
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f„yth prostředků nechtěl pomáhatl al koneěnl

drn KnenlR Hamburské kapky pomohly A tylo kapky v krátkosti mné
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IfiWnin r InMvrl oné knU
ttemohoucnoali gt ktem u li

fiy třídy MrfiM spntt-f-nost- l

ůjMjř ti-p- f f iriiiifcAiii' jak o- -t řf

Muboko falo ohni v A slovo řoffiri
1 fliíordakho di tehdejšího fitotu

vrtWho
I VikUf povsloval Mrřirtliií řim
J kmi m hejttM pfrUJku } r&vn'fi

i Jivota křrtfinUlo (u lil r nrj

hlnji tére svého rfřrmařilh'!
IhjJ I7iln( liOtlnontikM rlfkevnl

( tohaíatvlm dřlilí iicJvřlM vf (rJnsti
1 vt fleřtiíli lidské nJiíiU jxltor
i ! v iirkvi rofciti veliká moc
1
I lAoOrifl soiMtfedřn: v jejich rukou

$ tuři m to ] 14fi4 ťr% a církve
lifhi tnoná hnul tu 1(1 fttokem ( fotí

této hierarchii v viech ftt i nfclt j

jích tákom Kri-tov- a pravil

biskupové a knřlf byli Jdn Vsak

nyní vidíme biskupy a knée
t 3f lnf k j Tento rodll ipfisobil
íerednou závíat l udusil láku vsak

Kristu itlolil ivou církev na kor

ttr" itil oUhndnku níjl atml kupulHa
vím J"ltt nijmini Zurčen v kaXiUm ubi-l-

TtA UM I m
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1 D jednolř na Isk-- c ni povrhová
ní bohatstvím a vysokými duslojuo- -

I utinl Zo víeh H fj( Mmnké rtrkvť

I" oAcm nejvíce urálfl jJ 'S} b
St i

i ptp20 iovaovi i triiiaKivai ta
'ji jftvodce vil poiuSrnoiti livota kl

stech na svou prut hlml srot
umíme do jukhfi příkrého odpora
Viklef t eelým QtřoJfrri církve řím-

ské s postavil TranssubstaneUci

(jádro liieiil římského o tvátosti

oltářní) Viktif popíral co nejroihod

nějí ba i vleehdomttickýcli řlán-kfl- v

římký( h tento o proměn vln

chleba v krev tli Kristovo kn
slovo knézu byl předmětem polerril-k-y

Vikleřovy po víeehen Život fs
formátorftv Zebravl mnlíi teprv

vypěstovali aerií ěeKcí I proti ro(
umí I proti pUrnt in chléb a vlno

pod slovy knékými v podttl
ímlfl Is tůstává f nich toliko zsv

néjsi podobí d oblomení z Iravtib

myslft lidských rf eNnrl chtéjl
nám namluvit la bůh na oltáři ničí

smysly které v přírodi nám dává"
Ole toho výkladu učeni římského O

svátosti oltářní átt bojoval proti
"uctěni pozdviíenl hostiej povalo-

val je ta modlářství "Hostie není

nic více ne! kal lý jiný symbol na

př křll neb jiné obraty které dělají
lidé"
Svěcení knélstva nepovažoval Vi

klef také ta ládnou svátost ''Není

lidného meti lidmi a bohem ivláslé

proxtfed kojícího kněžstva není !á l- -

bého nezhUditelného karakteru tím

méne loziičných karaktrrův pro
rozličné stupně kněze toliko život

jej dělá Jediné Kristus světí na

knělstvl a kdo žije život Kristův

může se spolehnout že i bet prelátův
římských jest 'ordinován nakněe

(řokraéotDÍ

VJIťtrjajiii
Slělili jsme ji! minule že dne

3 dubna prodávali budou všechny

dráhy na západě a severozápadů

jízdní lístky za sníženou cenu do

jižních států A6 kaž ly může se

přesvědčil! u Železničního jednatele
na nádraží mnoho-l- i bude lístek stát

kdežto my věděti nemůžeme co to

ze viech možných stanic a do vřecb

možných místobnááf přece dochát

nás četné dotazy Upozorňujeme že

z Oraaby do Pierce Station Texas

bude státi lístek pro jízdu tam i na

zpět 12885 Mroholi to bude státi

i kterékoliv stanice po celé Americe

do kteréhokoliv jitého místa v ji!
nich státech není nám známo a musí

každý kdo o tom poučení hledá ze

ptati se Bám jednatele v nejbliŽŠÍm
nádraží

Hedakce Pokroku Západu

Rueklen'1 Arnlca Salvě
Nullcoil nitať ni viti pro tmrMnny oáU
lny otekltojr rfeťT llleje stvrdit
ni mmk hanin b( nh n nwt nnlaUt
kutni a íDlní lén alatou tilu nebo m nevnimoti
tádné pentae Koří m u aplnoa ipokojenoat
nrbo piiia vráti Ona iňe rblfk Na

prodej va vtnen iaaamau a a uooamaa uo
Itkumao - uaw

Lešetínský kovář

Třed několika lety' vydána byla v

Prarn iichvatná víoravná báseň Sva

topluka Čecha: "Ieňetinský kovář"
Líčeno v ni ostrými tahy ponémoo--

vání českých dědin cizozemskými

fabnkanty a vřela láska lida české-

ho k řeči otců svých Ijeéetínský
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
snahám ponémčovacím a zaplatí
vzdor svůj životem neboť ta poněm

čovately stojí mocné rameno "záko- -

na a spravedlnosti" nasen psáni
v slohu lehkém přece úchvatně jí
mavém způsobila veliký rozruch
Však ten trval na krátce! Vláda ji
zkonfiskovala! Jen něco málo vy
tisků před konfiskací rozprodaných
přiilo mezi lid

Jsouce přesvědčeni že přijdem
vstříc přáni každého milovníka uSIe-chti- lá

četby vyduli jsme se svole-

ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v

očekávání tom jsme se nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé

vydání skrovné ovsem a uspořáda-
li jsme vydánt druhé v mnohem

lepíf % dokonalejší opravě a větiím
formátě ne! bylo prvé Báseň tvoří
knihu o 88 stranách a prodáváme ji
po 25c Do Čech se zaručením
za 50 centů t druhého vydání (ana
kniha valné těžSf) ta 65 centů
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řky pp-]k- nátěry k meilflv

nd lov(i Ilvota "IM-- J ořnujl
bully ( rjké neb jty blkupkl
lMj( iyrkiál d rok proklínáni
v vířth t hřámít fi A přeď Vn

ři!(Kiiin Mho Hyna řtení haííml

kitfími potivni po! (k hranit lo

liou miIii i'íi rtl bullu

]'4hnti fi evirKlíi!ň i
tím j Ir 1 drsilniA lidí bojí m roi ka-

ru i J iy i (i ficj přikálálf bolí-- h

Txdll j f J ubizí tvorové to- -

hutá Mít Jfiu lt#nl víry nadíj
a láky a }$ boří v ki třtvía
bfxiIoritrl vír n! pohani Uíitl

přttd jot rif jvftM fiovlřtfmt té

církve In jfnt přední práfí kterou
hnít jl tilJil ynuhaM a ní lfe
tiejřtí přpř (biJfii Weftfin

kyi ()Un Vlieífřiřjíí Jit elovo

boll m l víliny otttky tntmtt
tfm itp'2o%

A a preláti ťdtoto ♦ti
kteří íkřAlrtjí lidi o ttnvo livots

tarihnji IreMu vtillto nel ibidejl
kť řl kradmí (tuto a tr ve rhrá-i- nl

li

Aly ttoiiil rtiofl ika7enhi ktřl
tV4( Viklef doklAdll e m'rí VVÍ
mocf bolí zjevení v pUmu "Žád-

ný rozkaz pravil žádné uřenf které

iiplnř nt tthodujt n piumerit uva

tým nemá platnou! Víak křettfan

iituí bťdlivř h pilnř rozumem í

modlitbou etuduvnti píniuo aby po
al pravý umynl jfho Viklef po-

važoval z riťJpřednéjSí povinnost
ivon přičinili ne k roílřciií plfina
Ralcho v nároilé evém prořež pře
ložil jo celé na jazyk anglický aby

každý krajan jeho io k nřmu při-otu- p

a mohl eáin zabývali e jím

Zakládajíc veškerou reformační

rvou iinnott na pímé Viklef ne

mohl přťHtali na enaze aby opravil
mravnost v církví Krintovř munil

totéž měřítko priložiti také k vérou-c- e

řínifké A v té utránce íinnoHti

jeho vidíme že ivé polemicko refor-matorHk- é

úvahy obrátil zvlá&lé pro
ti toho £hu ji! po vAem katolickém

ovité rezSírené a zakořenčné podobě
učení o Hvátostech Duchu Vikle-fov- u

příčilo ite vieliké — kouzelnic

ctvi a obřddnictvf vieliké prostřed
kování knéžwké mezi lidmi a bohem:

přihlížel? toliko k vnitřní duňevnl

práci človřka Hamti dbal toliko o

mravní ovoce a čest boží Zívrbo-ra-l

neodůvodněné nebiblické hro-rnad- řné

"Hvatontí'' vymýžlených to-

liko na rozmnožení moci a světských
užitkňv hierarchie římské zavrbo-va- l

hromadění obřadů při evátotttech

zřízené toliko na obtíženi vařících

Zkoušel při kaldé zesediní známch
svátoHtí římských jentli vfibeo aalo-žen- a

v tom Hpftnobu lírn výkladem

jak nyní v Ilírné učí A dle tohoto

měřítku naprosto a přímo popíral

právo a platuoHt římským svátostem:

biřmování pokání přijímáni uvrce-

ní kněžstva a poslední porna ání —

Uznával založené toliko dvě: křest a

manželství

Co do ustanoveného počtu a obsa

hu státostí římských Viklef nejdří
ve nemohl srozumět proč jich jet
toliko sedm proč na příklad kázání

slova božího není rovně! svátostí

by prý takového jména

spise ne! několik jiných ustanove

nych "Mnoho skutečné nutných
svátostí zanedbali knřli římátf jako
na příklad sedmero sk utkav duchov-

ního milosrdenství stalo se tak pro
to že by i nich neměli žádného

uzlíku ' viklet nesnodoval se

učením římským jakoby všechny
BvštOHii měly nezhladitelnó zname-

ní tvlášté popírá toto tvrzení pape-žt-ncň-
v

o svátoNti' svěcení kněžstva

Té! velmi důrazné lojoval proti
tvrzení hierarchův jakoby kněz te-p- rv

"dělal" svatost Chtěl vytrh-
nout! lid £ neobmezeného svěřováni

své spány rukoum kněžbkým Ha

éťl jistě o rozhodný krok dále a pro
nesl se že hierarchie římská veškeré
své panství nad rozumem srdcem
vědomím citem a — - kapsou věří- -

$30000 ušetřeno vkladem $300
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Jeden aralon ta Mt dra falony ta fáSO
D JIOPKINS k CO box 280 OMAHA NEB

ZAVODŇOVANÉ FARMY - $1000

Z tisíce farem ? jiho-Yýchodn- ím Kansasu
o 160 akrech každá prodáváme obmetený poéet zaopatřených samo-

statnou a trvalou zavodřiovací soustavou dostatečnou na 10 akrů na kaldé
farmč Cena ta kterou prodáváme tyto 160ti akrové farmy obnáM tolik
co by stála soustava tavodňovací a téch 10 akrů N-ž- li koupíte farmu

prohlédněte si tyto Zvláštní podmínky pro osady
Navětívte nás aneb nám dopiste pro podrobnosti

The Sy ndieate Land and Irrig&tlon Corporation
Room 413 New England Life Bldg 9th and Wyandotte Stí EansasCtty M

HT&tfm

Hambursko-Ame- r akciová paropl spol

— p33==:přoplaTr2iI certyam -- c—

ťo parolodích expresních nejrychlejií jízda přes moře ta pét dní 21 hod

Kow Yorku Z namburku
do Hamburku: do New Yorku:

I'o parolodích expressních 118 00 12500

Po parolodích pravidelných 11000 12250

Po parolodích Unkm linie 11900

To parolodích Baltimorské Unie 11600 120 00

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBTJRG-AM- E RICAN LINE
87 Broadway ( ineriini 4H4ovnr I 125 LaSalle St
NEW YORK I spousnoan I CHICAGO

dCannkíbo ca pramt-- vMto cla vil

neřetti v církvi VjlýkalC jaj'žňm
žo blavnS utari'jvt-nfn- i 'ot'li do

Belu knči-tkéh- tičetiím o rrn?nř
chleb a vIdi v tělo a kri-- Kristo

voa (trauHHubhtanciííce) a třlzeitfm

mniÍHlva meívařili uói-n- l Krintovo

a život kheufitnAv Vřak tavrhoval

papťintvf vfibec "Volba kardtu&lAv

není naproHto ž&dným d&kazem !e

vyvolený jest náctupcern IVtrovýrn a

n&mČHtkem KrÍHtovým Tké Jidaá

byl vyvolen ak tomu jeátS KrÍHÍen)

Edo ctnostným a rpr4vným iivotem

flpftHobuje nejvicf(po2ebnín({v církvi

ten m& nejvíce moci od Krista

Aby co nejkvapněji aHpoň nřjaká

oprava knčžkélo života byla mož

ná Viklef učil 2e panovníci ví'třti

mají netoliko pr&vo ale i povinnoHt

víelio tWží vf tokélio rhavititi kaž

dého knřee níxko i vyooko poKtave

ného jen! by tjevnť Žil v břichu

itmrtelním Viklef vůbec clitel po

ítaviti kněžstvo pod dohlídku a moc

laikův ponřvadž vidřl že namo le
ebe se nenapraví Vidčlť ovAem

le odevídánírn fprávy nad rttatky

církevními do rukou gvítských hod- -

noHt&řQv Rvatokupectvi neuute z

církve na dobro vyklizeno vřak po-

važoval to la pokrok Ze nebude tak

ohytdné a pohorSlivé Nedíivřhoval

hodnoatář&m a bnhačftm ani evři-kýr- n

ani kn£2ským protož vyrýval

žáky vé aby život Kri-gtf- iv

a jeho apořtolSv aby cřekli ne

vSech ďatkftv avřtskýcb ám ráji
té Žil a umřel v úplné dobrovolné

cbudobí Ponýlal vé láky aby

jixMftf frnknnutj

kombinovaný oloráfé
— V Uhl —

la prii — Itrtl Splněn rornovihu
ta Itruh — OrM Sp'nn rMrřirhi V ehMtl

jMilmiiilin ardiifla Tíhlm a ku pfflti
a pohrťii) tukto I (ml tnu tf V p'-4- u

V akanllku připraven k poulltl

vtMn AYERY PLANTtRCO

ti ea kahMt l'EOHIé ILL
rtfmi na riK1 elu JfJ af
uavaivi v Kamaa lil Mu a Umaha Ub

zahání boule reumatlsmus dnu
píchání u žeber bolesti na prsou
a v řádech suché lámání dstrcly
táníty a vSechny bolestí revma-tlck- é

a neuralglcké Jest to nJ
lepil nasání Cena SO ctů

Xa prodej ve vSech lékámáVh

Kdo chco

éplné vyléčit! revmat Ismus

bolesti v židech strnulos( a stuh
losf údu nchf natírá se Sverevým
Olejem sv (íottharda a užívá
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Omažská oslí stáj
Mám lainl Importovaoyekt IpaaAakýab oall

Ji prodám valrnl Uoluo aa hotovi a-- b vyaiánla
M dobři koal od do rokl Uri vátUrf lise
Ib ak vtoa Eakdá loiná auibtdkaaa pH]aM
rrUru a proklidait- - al aUda wtb pitu

J II HOOATE
BHal rak 1 a Ttaloa aJ Ota ha Kak

'í :

Jí

h

I

í

I

chodili % mřata do města i kraje do
_ f i
kmín uliv kázali evanwnum ne no

i — - - i i — j o

jíce e ničeho ve chrámích na hřbí- -

tovech na nftmeHtích VHude kde

lidé ae abfrají aby kázali pravdu

Krintovu nedoajíce překážek hioz-- b

pronáledování e trany bÍMkupflv

Í taby ftiatým ktzúhonným životem

t O avvm xalímali ardce t onvfcovali

Pravé americké
♦yrsoKniVo" Vvateihnllň Intn

fiVe11"" ním Pn"S
admaoa a my vám ua

ZDABHA k pro
blMnuU aJIrpK aHi-
át sravaaarick4 bodlá-

ky kdy m anna loto

Jmi MKpl
alatca a prata trnut

trqjktia uraré aa tO
klavypMUjt jkaépal
aUU bodláky prodává-li- t

po IO rmMidsáta
al Jo na expnianl li

a J'nll utnáto
rn vbixInS uiplulta
ITnn (iuh nlo Zníloto
a oiiicdnavkou au v
kolkárh pro náá eUf

rantnf ti tň I4k poiini-i-n-
r a anon no

M 17 19 anhdrJilo Jej ZDA KM A J KUN Y

liiiiMSM iuiima kityi koupilo anrb
priMlála #m Alroa: KOVAT MKC1
1KI'T 48 Unity iiMff CI1ICAUO ILU (Ir

Přenosný stroj

řVRTÁNÍ STÍínNí
u uiiuiu uiuuu
Zliilrn ISrtT Hiro]m tímto ha
vrtnu do jakákoliv hhiutiky rxi-m-

a ly kofluké nob páry N- -

ohtvámn a koiikurcnoo Poilcla
Ipro llliintnivaný katalnf

KKLLET A TAIfcTHILL

WATKI{UK IOWA THaiiím
lotliU U ] abliáka laUl v HoopadaM

I - myil kředťanov Tímto svým úsla--

J'š vem "chudých knřži" dával Viklef :

na aroiuménou jak Bobě c-l- é ařítení

knf ždtva v církvi Kriotovd mynlí

( f# dokázal ř jím lt vliv knřží ve upo- -

lečnonti lidtkí jet úplné iiezáviMlým

namoci jejich vnřjíl Za hlavní

íUt života knřžkého prohlásí
Vi-l-

'l

klef kázání nenkaleného evangelium

t ji iixtého iloa Kristova 1'ravilr že

l nřlitvo římské dopouítí ae nejtřl- -


