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Mimn to llfmvliartn al nťMaw
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tntstrftv Vlak rribieitp „pokojil
VkL ř Vikřř- - J ! f"' 0 H h V

f!K ft An 111 "ohM ' kl'řw?l'
N a tímto rozhodnutím ! spiy
Viklefovy brlr zapovřienv toliko v 't ířlífn 'h('"MH "Ji níkomn Ma- -

ny Jeho pranici ne4le!elo na tni'IV

mých artikulích 45 i jiných kteréJ
v íoidýnfi v FratA 1 potdéji v ÍUml
a v KoBtnki prohl4íeny byly ta ka

clřnké Keformanf upoleónoat l
k4 neinala na k řádnému artikuli
Viklefovu !# by chtéla drletl f Ja
kémkoli arnyala církvi odporném
nu lakaioval aa a odříkal vleho
co mu žalobníci přičítali bludného

tél iiárod £ek v unívernitA v po
dobný amyil byl avé td4nf pronel v

tnámém hrom41déní odbývaném
n-- d 45 artikuly Vřak mnohem více

ráleíelo jedné i druhé atranl na

°"ufřn 0mLu knb Víkleřových

hlktPřýcb #cb a ty JpitA

pod týminkou I)n 1? Afrvpni t
140 0f t avntiil nyiifidu a k lAdoti
krila VAclava froli14il I po niSírtl

tlím pilném vvlftřovinl óf Jnfro n- -

ní víc# !4dný Mudaf ml kolř v celé

ml m nncb4lj vísk při tom na
řídil také lby kixaUlot tím pilnřji
vykládali níenl římké o 4oti I

olt4řní tak aicř l Jak mil vylov#- -

na Jon alova linhe b&#d od t4 chvi
la v bootii Jil iiřfil vff hmoty cblf
ba aln jen lélo Kristovo a jak mile

tyIova Jou alova kné nad kalí- -

cbtm ihned v nřm není vína ala

Jediné krev Krintovo Mimo to
řídil arcibiskup abv víickni iu''tři
bakaláři atudenli a jiní véřlci kteří

mají nijaké Vikleíovy kniky v ru
kou avýcb jemu je v jintém uetano- -

veném daaa v komořa pokladní ve
dvoře rcibiikupakém aloíili a k

obled4n( vydali K radě totil ně- -

kterých řlenftv univemity proti IIu- -
aovi atojících arcibiskup utavřel
nad témi knihami iavénli nové jedn4
ní aoud ní ve kterých by byly na

lewny bludy ty aby byly ap4leny—
Jan Ilua podrobil ne tomu rozkaiu a

a4m přineal nékteré avé knihy Vikle- -

fovv k arcibiokunovi nikoliv be

ironie Í4daje jej najde li v nich né- -

který blud abv iel Domamenal i

i

Kdl tydinfm amitn'bo drkrctn
ktnohorkřho kr&t Václav IV fiAro

iu fkéia rudnul ptitowni r4vo

Jbo na tinlmuité yrtliVé a kdjl
nřnn-řt- l utudenti I ptaUnurj vf mi

kteří al o dobu tu byli v ntr
pdlivém dřlřní vikrého parmtví

p™ hmotných ulitkftv n vytto
Uím uřni řřkí m nrmohoucn Jil

pnn? atí a Prahy a Oth byli vy

"Chovali ORíveraita atala e orgi
'en rřformacnlcb nh £nkých
DfMelitt tento obrat vřcí byl patrný
vřemu avřtu jeltí téhol roka 1409

mitr Jan Hu byl ivolen ta
rektora univenitr ÍJvlC íalíté ift —
iJenem oniveraily i vřdecky i kláni

tky vyaoce vtdilanm a JivoU na- -

krte beiňboného tak Ie jií proyto
vé viácné vlastnoeti byl óplné apft

obilým k tjntivání nejpřednéjíího
amoepr4vného ářadu na univerailě

praixké jakol UVd jii před aedmi

lety (1402) když reformační cinno-- t
Jeho JeAtfi nebyla vynikla nad život
učence a profesora k nejvySiímu
tomu dfintojenittv! akademickému c

dSvéry avých kolegův byl povoI4n:
víak opřtné tvoleiií jeho a rektora
univerKitv to víech uonavadnícb ve

vlati ba i vSecb katolických tezích
evrotmkvch iiž vfibec anámvch o--

" —

monatrativní a platilo přeJevSím je
ho smírům reformačním

Jk ťhdejsí pomčry národní a

on rád veřejné pak chce vyinati že "ch jeho nejvjííí římskou autori-

to jeat blud tou v Čechách a po vyjití vfiecb od-- V

celém tom proceau Viklefovu pfirefiv českého národa této terně
na nniverailě praiaké i před arcibi- - mílo na aobS v přední řsdé rás de- -
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akupem strana římská v Čechách

hleděl k Hasovi Duchovenstvo

pražské v prvnhh článcích kterýmiž
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Uovoluje ai krajanOro svým ozná-
mili že má na prodej i na vvměnn
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Navštívíte Omahu?
Jest H ano neoromcřStc znsUvitl n h

prostřed Prahy u starého známého

J OnciréicĎkia
íaaa již 13 ui

kter má pro váa vždy neJlepSÍ Oraa?Hk
ágr importované kořalky I vína v&eho
Jnhu jakož 1 dobré doutníky
3ívie importovaná yrántki

jetjethnA tahá druhu te mfati

Zastavte se u mné a přejvédčto se
Ir

Oo Saunders a okolních okresů!

Rolnlcljunl přejí al aílolti pftjtka farma

aaabpoMmkr aa nejlavoljll molo kroky poli
rtltl najBtak a apolhliVch apoleCnoatl koupil
oabo prodat farmo přeplavní látky do Oaek oab

aaapít rjmM dídlctvl m aneb potřo
bajl-l- l prieo notáfaka druha sookoll sarhť i
1& viros obritt tt as

ALOIS J KUDRNU
v Pevkim Níkodrím Bančit

VE WAUOO - NCIIK

Jeat ncjle'1 lék

pmtl kadil rhranotn kalarrha hrtann t
urftdufc-- nlii-n- l rtiMpre rintta
tMtlra(m v krku pxUikim aoiirbulln a

pmll vácm n nnx Im pile li na U a £ic

y 'a prxlij ve tiUf h KkSrni) h

I Prell záfpí lHrle

Severovy Pilulky ro játra
za asc

iJoIchII hlavy
nervosnosf horkosf bolesti ner- -

vové jisté a rychle vyWí

Tř' bledély k tehdejšíma
umu limu fUlflMiyui vpraVKUJ
v Jejím iřířenl 11 v Její epr4v
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V říie 87 přineal "Přítel Lidu"
Kpr4vu ie učinil nurový útok
na rodinu a tvliif manlelku IJuíko-vo- u

1'rolo dovolují ai d4tí do

jak aa vlastně vřci tnřly —

Jil po dťlif dobu katily mi Buikovi

majetek Dne 13 ónora mi jejich
n mím roaJek" trh' P"U

Pťbali Je tak že v páru dnech jich
5 pošlo Sel jsem k nim a c htěl jsem
Ilušknvi říci aby se šel podívat jak
mi prasata psi zranili a manželka

poslala za mnou lOletého syna Když
jsme se k jejich doma blížili spusti-
la liuikova nadávky jichž jsme si

nevšímali a když jsem přišel na 4

kroky k Buškovi tedy jsem jej žá-

dal aby se šel podívat co jeho psi

vyvedli V tom obdržel jsem ránu
od Buškové železem as 3 st dlouhým
tak že jsem se skácel bez vědomí a

kdyby nebylo cyna který jí železo

vyti bl byla by mne snad otloukla

Když )sem počal přicházet k vědo-

mí posílala Buška pto flintu aby
mne zastřelil on ale ubodil mne
bucketem Když jsme se vrátili do-

mu povolán byl lékař který mi rány
ošetřil Buškovi ale mezi tím šli

žalovat ale když konstébl pro mne

přišel lékař mi nedovolil a doma
Při soudě měli Buškovi okresního
advoká'a a oni svědčili dva a chla-

pec třetí že jsem Buška chytil za
vestu a s ním třásl a že jsme se pra-
li s BuAková že nás roztrhla a syn že

ji obodil My svědčili jak ae vše
událo a svědka našeho který slyšel
že mne Bušková zabije nepřipustili
k svědectví a tak jsem ka všemu

ztýrání byl ještó oznán viným a od-

souzen k zaplacení dvou dolarů poku-

ty Chtěl jsem výtah a rozsudku

abych se mohl odvolat ale nebyl mi

vydán a tak musí člověk na falešné
udání být odsouzen

Frank Hromaa
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UÁ aa Splni ěl Txdkareh tlateb Uílvfeb
tonik a proatff-dk- t prof Utaj (cle h - aa

nla eo bj i ni sflnlU aioolo sipoj ab
apojlau aiaáváaa imi tm najlapat a aJUU(
lak proU aakarýa namočím 11 ad k a Jater a
Ifdvln VjUíI ehroBlcki bol-a- f hlavy Baaátiv-ao- ot

aaepa vyhání aalarll aa ayaUaa af

laraJraa pH kaid4 Ubvl anb aa penU
rrtUI Tontm a KM UkrT V a proda( Ufearai
ftondaaa Dra( Oo )

Nlh aaaéia rttumit
HMoj manielSrn Jak la siiats

Mu KaawmH aiml ta i 10
1 A 1 I MArlInirUiallri itrn) -- ÍIKV)1 J standard aiiii im

i a?7]lnf h dmbft Vhrkn
i!IV4 li hvUlnall tdrm Plallma dM

1:11— Adévkudoklrhnknll miitaa n--
'""imw ainij au ooi baiiilalna
a ikoulka Bládattr iMn

o arcibiskupa žalovalo na Husa roka svobodomyslně — duševní v Cechách

1408 pravilo že Hus veřejně pově- - j'i rotvily Jan Hus byl jedině
dál že ''sobě přeje aby duáe jeho možným ba nutným rektorem vyso

byla Um kde jest Viklefova" Ta-- kého očenf pražského Tímto skut-

kové přání Husovo považovali knčži kem pak i příbuznému směru Vikle-HmS- tí

ta velmi pohořeli vé ba pHmo -- o™ nsdeila v Čechách doba nová

kacířské poněvadž prý všeobecně olnějřf Na zápověď vydanou před
toárao jeat že Viklef o avátosti ol- - S8 lety t usnesení ciiácké větíiny
tářní hlásal ocení kacířské K této profesorův pražských o 45 článcích t
žalobě odpovéděl Hus: "Vyznávám učení jeho již nikdo nedbal knihy
se ie jsem řekl že v naději cbtěl jbo přepisovaly a četly se veřejně
bych bý ti tam kde jest duse Vikle- - soukromě s velikou pilností a beze

fova pončvadž neopovažuji se zítra víebo ostýchání ba rnáraost připus-
tili nikoho koho cezatratilo písmo ných reformačních snah anglických
aneb církev zjevením poučená ne-- vnikla a Sířila se mimo universitu
boť jest psáno: Nesuďte a nebudete pr2kou netoliko mezi 'neučené' ale
souzeni nezatracujte a nebudete za- - obecný Hd který veškerou svou

tracení Zpozdilá zajisté i etučlá roumnou i mravní vzdělanost čerpal
proti zákonu Kristova jest vpověď jedině z kázání chrámových Viklef

soudících: ten tvrdil kaciřstvf pro-- " krátký čau stal se po Čechách

tol jest zatracen Podobně zpozdilé osobou t celého zabraničnébo lidstva
a smělé jest prohlášení: ten byl ži- - najznámnější a velmi populární
dem pohanem celníkem nebo pu- - Knihy jeho ač přívoz rozmnožování

blikánem proto jest zatracen: lotr získání jich do vlastnictví bylo

zajisté umíraje slyšel Pána slibují- - spojeno a nesmírným nákladem pe-

ci ho mu ještě dnes budeš se mnou oč kratičkou dobu byly po Če

T ráji" chách a zvláště v Praze rozšířeny
Roka 1409 znovu podána kněžmi více než za nynější doby mnohá

římskými v Praze k arcibiskupovi dobrá a užitečná 1 při tom ještě la

žaloba v které pravili: "Hus ne- - ciná kniha čecká A když v těch

ostýchal se veřejně kázati že Viklef letech přinesen byl do Prahy kousek

jest katolický doktor a Ie sám by kamene a náhrobku Vikltfova hrnu

aobě přál aby duše jeho byla kde 1° k němu na podívanou takové

jest duše Vikltfova" K tomu od- - množství lidu jakéž k zajímavostem
pověděl Has: "Nevím jak bych po všelikého druhu odjaktěživa všude

Česka dobře povéděl 'katolický" vždycky se sbíhá Tato véc zalo-le- da

bycb řekl "obecný" váak mip ien jedině v interesantnosti před-vf-- li

se 'křesťanský' tož pravím a rnřtĎ byla pak roku 1415 dne 8

pravil jsem že Viklef jakož se června ▼ Kostnici zvláštním člán-nadě-
ji

byl dobrý křesťan a km žaloby proti Ilasuvi vznešené

doufám že jest v království naň samými krajany jeho Štěpán
nebeském A na kázaní jsem vyšlo PsIeS totiž na valném posezení
vil ae takto: V naduji chtěl bych hierarchův římských onoho památné-ab- v

má duše byla kdež jest mistro ho dne vytýkal Husovi že věděl jak
v Janova Viklef a Také dnes dou- - obecný lia v Praze ctil onen kamf
fám ačkoliv netvrdím le jest mezi nek co nějakou posvátnou relikvii
spasenými poněvadž nechci nikoho Vyvrácení tohoto pokrytého nařfte
Mtratit o kterém! nemám jistota t ol Jakoby byl dopouítěl provoiov- A-
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