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HJk4ftrftkA Mf'r Ifc4jnddrilrJt
Mniverit přb4 npovalivsla s

li tav vjfbfirí ífnilřf k i !!

Unt m lkdl# i ftiltf b k rm(t fkfil rl
'íin) h yl4dls I s4t

(jlfen V Ittkaatkt) vylkft'lf b a dl
- fih-- i o! stáli (}k' v

Ilikdfisksi) řdptiM ntřl i lem
fav tllsikf ktsrbr! ksliý " I'- -

sa vlatfříl iAUhi uliti a n'm
t"lik i ímm ehtěl s nřnl a jk
!nbf fb lk mklíl ffttíl f tohn $

IřJftl s mohl

řlplsy VíkUfovy dhl hfy

f!r křřiříňáfa svítí veliký d

jsm a nl#ritl pfalk4 první iMy
im tyla by sobi dU riejvmbiv

řiíjíl vystědsbí dnpJ'vňí rbn b)by

kdyby bmf nbyt oni bvdíls
anb nbyla sotjicb vitmala a

nsjvětif poiornosti K živějšíma kvi

pr4vt lé doby dochovníma spjenl
krábjtvstvk tfktho a Aiířlil vtlmi

pfípěhf pr i livAfii cké princsxny v(c

stry krále Václava Anny ta krále

an?líckh' Hi bar ia II (roku 1341)

Královna Anna má v rťforrnaěnfin

rutu anglkMm tutl d(iIežítot

jtkf královna Žjfi v Iimkěm měl
Viklef sám vypravuje o nt Ie o své

svatbé přinela a sebou a Čech Veli-

kou

kou

vsácnou kniha evargfiil v třerb

jtycícb ieskm německém a Ulin

skěm a že v ní pilně čítala Zná

mof tské že tato "dobrá královna" na

jak v dějinách anglických památka na

její se ctí hlavně pobídla Vikbfs

aby přeložil bibli na jasyk anglický
a že až do avé smrti udržovala velmi

srdečné spojeni se svým bratrem krá a

lem Václavem a a vlantí svou čes

kra Její přítomnost v Anglii byla

zajisté také hlavní příčinou že ten
m

krátě mnoho Cccbftv zabrali se na

studie do Oxfordu a že pak přinesli

Vikltfovy idey a knihy do Cech

Nejcnamenitějsí a těchto atudent&v

českých jest aára Jeroným s Prahy že
o němž se praví že přinesl sejpred

nějží bobohlovné knihy Viklefovy
do Praby již r 1498 Toto tvrtení

ovsem neshoduje se a výslovnou vý

povědí Husova učiněnou r 141!

podle kteréž Has sám tohočasu zna

bohoslovné kniby VikWfuvy tenrv

po dvanáct let totiž od roku 1403

Jestliže Němci a minci v&ben záhy

velmi příkře postavili ae proti nim

tož Čefiise svými kolegy již dávno v

tuhém sporu bylí by musili s pouhé

oposice ujmouli se jicb Viak rna

menáme že čfítt členové university

pražské mistři bakaláři i studenti

nestranili VikUfovi toliko povrchně
nebo takřka schválné ale že učen

jeho při většině jich ůplué souhlasí

lo a duchovními směry v Čechách ji

dávno pilně pěstovanými

Pokud nepřišly do Č+ch bohoslov

né spisy Vikltfovj probírána byla

rftzná mínění roiurŮv a bakalář&v

filosofickém učeni jeho toliko co v- ě-

(jecse ra'iay v sinicn universimiun
Vřak kniby jeho přinesly olej do

i i # _(
(lomacino onne nezi universitou

pražskou uo celkem a národem čes- -

(

kým již po dráhný čas vtmábal se

rosdíl v duchovním smíru Kdežto

duchovní směr národa českého vždy
více obrscoval se k uskutečnění Žá-

doucí opravy církve vélsiňa univer-

sity (saležejío hlavně se čleudv ná-rod- a

německého) vseta takovým sna

hám vsdorovala Universita praž--
aká co celek Mina byla již dát no

před čaem Hunovým fttalaaeúíta
vem f celku nenárodiím I'rvnl uá- -

aledek nenárodnoati v aloženl Jjtm
byly záhy vypuklé rfliniea mezi čtyř- -

mi národy o užívání práv a etatkuv

a duchovního pak hnuti které vždy

břii U tnéřid JUk#m při

ttniversíté iimAlsU m střsns novírn
Um přimlfá která kUděla

nlt% nt (lfrřilA t n v nny

ptth pofAUMutt a ve iMrní ani

aersity )(bli tkftv pffmífy
ktsrtml ih irni#fa st4i( s# i

AírJ#r n h nsfri
MtranA moci řl#r nnif#rilv kle

st4lt aiprtvr v e rkil byly Ih

o#fvňé knihy Viklsfovy vítány
Msflí# ř i pobílené v nirhodhfbky

ěkurh flánknv nhnt t mk
ale Matní pro mr jsnl íslil

rnl řtepořá Ikftffi ? rfrkviajsnl
Aptn sniibUtil a r ef rmařnírti siil

jkl jej fyp#íov!i
mravťkáreil k ustel v Pum Kinrat

U'!H„ Kil A VHll
Malsj f Jtnova a jíní C pak lf U

odchylek onMi ďgfnatíťkfeh
horlivci ěsití prispr4vný Jívt kře- -

finský tiili s v My lim !e oni aa

dudné prohlAiertl artíknlové jsoti ie

píi VikUíovjVh vjl rini nspravé
l f ri h llí ve spojení a celkem

smysl jiný nelil jaký fahdňld píi- -

kládali #pia(eli Naproti třtinu

strana na unieritě riprav4m v cír

odpf r4 obracela potornot na

kniby Vikb fovy líni víre ífm víre

nacbAiely u protiv ntkftv fb!iby čím

ledy bylo naděje tApnvídl je- -
icb pt-Míi- protivníky

r

(Pokračování bud)

ťimrcm — Ve čtvrtek 14 února

lOlclý líobumil Trnka s Tísnvo

velmi prudký výstup se svojí luilen

v Újesdé a ČVkého línxlu a

roačilil se tak Že vytáhl nuž a nřko

ikráte Ji bodl I)ivka sbrooena krví

ala ee volatí o pomixi Trnka díl
to na útěk s mita vrhl s vsak

koleje státní dráhy před příjfž ié- -

ícf právě od Prahy rychlík a byl v

pravécs slova smyslu ni kuy roxtr-bá- n

Hlava byla od trupa odtržena

od místa neštěntí asi 46 me'r& da

eko a koleji odhovsena

1'vldry na venkovi — Dne 8 m

y poledne vypukl na střeňe zámku

Aloisa Zahra v Souticích a Bene- -

Sova ohrfl Jenž záhy ee rozšířil na

celou budovu která hŽ do základu

shořela Ohiň povstal nejspíše tím

trám do komínu zasazený ee vzňal

Skoda páčí se na 12000 sl pohořelý

byl jen na 6000 zl pojiitěn

Zatčeni pytláci — Nedávno z vě

zeni propuštěný Josit sluníčko z

Pod hoře byl v polovici února přisti
žen při kladení zajeMcb ok v revíru

náležejícím pp Hojermannovi a Fei

lerovi u Troje Současně dopaden i

při činu tomto bratr Hluníčkův Ued

řich a oba udáni z pytláctvi Hyla
konána prohlídka při níž nalezeno

množství pytláckých rekvisit a živá

koroptev liedřich sluníčko byl zal
čen a dodán k soudu do Karlina — Z

těhož činu byl obviněn jietý Jonef

Švihla zahradnicky dělník t KoSlh
Poněvadž mimo pytláctvi v revíru
břevnovnkěm dopuxtd ee i neberpeů
něho vyhrožování tamnímu epravci a

hjriémubyl zitčen a dodán k okres
nímu eoudu na Smíchově

Vfiže raia podobně prop tl

Fu ri4 Mtllr Irvlng III pila I mil
Utkoa imM ldvtn po mnoho rok i a prudký-
mi bolMtml ládKcb tot 1 Da utehft dílnka
vato Zkooial naoko tak ranych Hit proU

itButfm ladrlB ala bal délnkt Aa přd r
krm pofal allvati KIttrt DlWara a hod b)lo
nd al-a- o Eloclrta BltUra irlakt bolt a k

IWaol ladvlnnvob JUniť-- namoci mI

poak)toa okamtlU Alavj iadlni iLoutka vám

lo ďadíl Cn ddom Oo na talkoa Ubiv
S doataiil v lakárui Ojodnaa ťro( Co Omaha

FoAleíe ni pro ni it—
Kazuy jeni jeat neupokojeu aa

avým okolím a jenž chce ulav avftj

alepaili veda doltřn že tak nciniti
ojftle když mu dáoa bude dout malá
tiffllifriMt nM ř itnriail! na J
praoci- - Omaha Neb u výtiak malé

knihy nedávno vydané catovnfra
cxl borem dráhy Unrlinton Kniha

utt0 4wT N7 EmPir8"
32 atránek poučných uda)fl

ttkajfojch M TUn a Itig
uoro i{Mi„ Wyoming a žirnfch
tamních bláník nimž ee obrací tmíce

nadějných zrak a do27bř

Ni4fj# I41wf h ff f Mv w

li IftJH nM (1 arrVa#ro H
ktf P"j (řil plttnM h 'titl''Kl
llBpBfrh( Jtl? j' t#mřtá# f#

mlp#ií biM řl#Jít
ti ftímM lř)irf f f hřá-fHc- h

I
ařVařirialft h přítmí # Vb

tUfot tlk# ('Mni f#'if k

Ulb4 ShM I ftínl Jirft kítl-- M

rnKilMn pnuti a fff ln ititm}

fOvělvr aptMt ířnihi
6 ad vllffliřríi h#Jatlb bř

va Vikářova

Vlak fi#'l' proti kolíi I

proti
-- ti l iáiapl Vífcitf ve

mim opravdové opravy mrtvit!

foumoté MlíVJlfká aj !! bh

boválno! 1 m divá oklamal Mf I

vovat totroěii 'ofiěva II li I 4n

Je poatavafi ve talkfih fiMifrS Jím

poaltl trpí bíh 1 takoví lháři

tyrani mohnu tiual j rlfy
J#fft díl cfrVvn Křitovy vldm
bábo do pkla"

III

V mM iiM rk 1111 k 1)1

angličtí rytíř t len utilvrnily v

ťambridg Jan Mtoke přftvodu

I)(rat4 kéhu ryťít Kartunga Klatí
příjnd d Irtjr akrřoal Vikbfi
Jan llu apel zvláítnf traktát prutl

clmu na obrana VíkUf íVu a nutí

jiným pravil "Já a členové miluní

vtrvity řnárne a čítáme kruh Vikle

fovy již dvaceti Ui a děle" Na ve

řejnéro pak výalecbu Kotnici dna

? června 1419 Hun pověděl: "l'řed
dvanácti lety dříve než bohoalovné

kniby Vikltfovj v Čechách byly
velmi Ubil ae ni A jeho knihy filoso-

fické" — Z Ucbto dvou výpotJl
Hueových dovídáme ee l knihy

Viklefovy doataly ae do Čech na

dvakrát: nejdříve Moeofické pak
bohoslovecké onyno před rokem

1390 tyto nejpozději roka 1403 Jto

Ilaabyl r 1390 mladíkem jedena
dvacetiletím a lefitě Ataaentem oa

aoiveriíl6 pralské hdyi tedy roka

1411 praví ie "Í4 a členové naSí

university luárne a citirne knihy VI

klefovy již dvacet let a déle " totiž

od roka 1390 i před nim rryplel ia

juté rokem 1390 na nebe a čaietn

jeniknihira Yíklefuvým ruinul v

Čecbicb před tdnto rokem ba starít

éleny pra!ké uuiverHiiy Velni
m

cajímavo jt-n-t ie Hun co jinoch je

denadvacetiletý iii míl a etudoval

filosofické knihy profesora oxford

akého Bylyf tajinté jil ta Života

avého povodce (Vikltf etrnřel roka

1387) učebními knihami na ut iveroi

ti pražnké v Sak tehdy nebylo tak

anadno jako nyní opatřili eobč tř
který pia pro avé vlattluictví Nebylo

jeitě umění kuibtinkařikčbo v Ev

ropě knihy musely býti opii)4oj
a nebylo knihkupectví toliko aou

kromou ceotou Siřila ne védoniot o

nicb Velmi svolná putovala ta
ooéch čanftv nov& kniha po aviS
učeném a a velikým nákladem délo

a rozmnožování jejf
V Čechách ivl&Hié oné doby obě

továno na rotrnnolov&ní kněh velmi

mnoho pensjko! pomd patrno jxt
te apiiiQv kteréž nám oněch £aQV

šachovaly ne Ovinování knihy na

pereameni ne vs&cnou uměloMt'

ordobovánvtT pěknými malbami ba

rev až ponud velmi nffžicb Ztčáteě

ni plameny pokládaný statým pili
kem a celá kniha uložena do vasby
velmi umélé a rovněž drahé Kdo

tenkráte měl ato knih měl jíž také

veliké bohatství hmotné Pfeue&Viií

knih Viklrfovth s Anglie do Čech

působila universita pražská přilnu
litr pak k nim sáhy mistři a studenti

cestl více nel členové university a

jiných národ a v kteří v ní byli po

trhli viecbna vládu na sebe

Universita pražská stála té doby
na vrcbola tvé s!4vy Jakož ▼ Ox

ford a když Viklef sám studoval
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OMAHA - NEBK

dim tolrtonu 14UH

purnt k bImdI k1 10 do 13 ráno xl a--4

odpoi s od 7— 8 vstor

Obydlí v ííale 1619 Center ulice
Telefon v obvdli 1674

ZE STAUĚ VLASTÍ

Ur JHL SCHEIHER

advokát —

Praha Václaíské nám

OdDoratol tralaiilta m imi-rlrký-

rtrAriiífh gAlfliLiští Mith tě
$tari tlaiti t}uiiit tyrnábíDt poliMá#k
pOtl(UIUlfob podlit itld 17 In
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UmkVf Omnba Neb

Fit J N0VAK

HUMBOLDT NEB

pojišťující pozemkový a přťpla- -

ynl jednatel
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Zillkm pvtiíť do Bt"pjr ak4 I Trmakial
dadlotrt van]a avliital potoranai

Jtimald fint Ttr Uf Immtrmm Ot

JjQS FFUERTH
v Marshalltown Iowa

OBCHODNÍ A P9ZEMK0VY

JEDNATEL

Dovoluje i krajanftm avym orná
miti že má na prodej í na výměnu
značný po£et pntemku jakož I ros
ličnébo straží Viechny dopiay sod

povídány čenky

JOS J FUKUTH
44mt Maraballtown la
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COtHíssf f
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I SUN ANTONIO

PŘEPLAVNÍ LÍSTKY
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— OD —

J J HAVELKY
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trV)" Edo clio víditl eo áiU Jld do nikter-b- o

mhu ts Chicagem t HpW!t Jldti x (oko
mUU do CMcf

POJIŠTĚNÍ ťKOTI OHNI
za nejlevnějSí o[datek

rbirot oUřtin v Bodfll od 8 do 11 b ráno
kár- - p4toTn(: JJ Havelka
íioomNo31 1UK Van Iíurtn $1

Chloubo lila
tk Bliorř a Ml-hl- o KonUivrs

B Drpot looa 84

Navštíví to Omaliu ?

Jetit-l- i ano neoromtte zaMtavitl se u

proatřed 1'raby u atarčho zniiJiiíbo

J OnciréLČJkLei
íaaa jií 13 ui

který ma pro váa vždy nejlepld Omažxky
art importované koral ky 1 vina vfiebo
Jruhu Jitkož I dobré doutníky
irW tmpvrlatand {jrdnkd

jct i toho druhu tě nrfttt

Zwitavte ae u mně a přeavěděte ae - -

41 Ir

Do Saunders a okolních okresů)

KolotdJaBi pfajl al oř Inltl pajtko aa rarmt
aneo pqMmk na molnd arok po)l

atlt! majatek a tpoUhlIvcb plrfn')atl1 kooptl
a ho prodat forma pruplavnl ia(k) do Oce ao

aaapét vjrmaiia ddtctvl ve t aneb poť
boji-t- l prica auUHka draná a pukolt aarhr
d&viroa obrátí aa

ALOIS J KUDRNU
v PavaiMNAaoD!i:MBAia:c

ITEWA1IOO - NKBK

Přenosný utroj

nmmwsl
7atl-- Iwff Htrfijcni tímto l

Vrtatliln lakrkoliv hťml fcroo- - l Jíi
moci a Iv konké tu b I 4rv Sm X II II
fittTáoiK att konvurrui
al prv illiitnivnf katalog
KELLET TAh¥IIILL

WATEHUK) IOWA TIlMiaw
Bmiaio nt--) alUika latii v Boapoaift


