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Xhnj tárodsf choroby j rfl

tk pflílíl Mlabll ťl(ttt
í krovnl
Jval přilitu llvole která jadlnf

ehrírtlU lilu od vslasré
tímtmol

iétni ifcoalba vlc n#l 60tt4

doílo k Itfinfllt m výfttpAm lil

kdp Plřřimiřř batrýmt slovy
ekáisl risla4ns( itroi vln4n

tyl protMUnliím Prstlt f i In

fiařori4t4 sni a pravdin ani lá-

skou Pot4lkov4 navéry la iAUJI

přad raformal do doby hm-nlami- t

ktarý ml §#J4U! lasfarce
v mlřh pr4?4 kitollf kfth A t
na dřaU atrané vtrnf avldkfé
kř#rnata jako na př íibniti
liallot a Jiní Jiní pr4v4 l a? anja
lintra vytli Naatal hmotný hfnk

VoUni bylo na nljj "faj faj!"
Přd'la iTonll a i volal la ila
nn mláto k Iomíi chv4litl prot
alantíanina A kdyl přara pokra-

jovat va a?4 Uh voláno naft) "A1

aaaloital a řaftllt4! KaHřl Od

ainjam ho!" Maaat ajmlknoatl
Druhá pMloha byla "O kat

ehUma" Třall "O flřkavnfw 14

da" Čirt4 0 clrktl" a

Přadblfné roko4nl
o té ch to pfadffllUrth a konalo va

vfboratih (v lak a v komíaích) Ala

kálala l

VDra Potra Hoboko
M trtf ?vl7t (rfcfm
fiřiLrm iit AiKr íicrr
mti iila? f (iioiionr mru
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JOLFTI mJlr pftfe4 f umři II

l lmt ?XrOfIÍTRATTVie
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tOnr vralkaJlH i trflM irrt
Wb Isladka

"Vl I Je papal n#iomy nfm"—

"Vlm"byí olpotlř
"Teř Jasfn ivldiv m y avanja-I-

bfdldlatr "Mý } D

pípal n4i nlfl ftnl Al my jsme
ivl livf en tf katolíci t'f bfidete

dlht"
A kiťtl'l nodlUii nÍ4 A ifo

dnaa rtadHiJf řtlo Ani Ui ílvrť
atolaté jibilaam fpalk4 naosla-vil- i

Mfisím jim lo přípomanoat
my avanjalfri
Divná to logika dljin Dan po

prahlálanl řiaomytřioiU dr# Í9
řarvartf vypoví Mla Krawníe

v4!kn Nlmarkfi Byla to r4n ml'
řsri4 njn ni Protko al na

v6bo V prAMh

v4iky byla Franrl odvolatl
své vojska církevního at4t9 kde

byli ofbr4ftfam pipaov'm Da#
3 4ř dobyli Niml víiéistvl

Hfrf A Jakmll (lati viděla
1 Vttnn ja poralsna nabad
moři vlc chrlnlt tipalk4ho stáli
Ibnad vtrhl do íilma a připojili
ho I clým církevním státam kt
oatitnfmii království Na kapiuda
nvlála trtkolora spojané Itálie

Obyvatslstvo f Imaké vítalo vojskd
ita!sk4 Jáaotam volajíc "Vcw li
infallíbilita!" Viva la liberta!"

Dra Potra Hoboko
fiaibttný domirl proatffflVk N#

o I4d 1kirnU M Mh njbrl f

M ponte Jadnatell ivtilfl ti to

f3re#nřnl Nentll Ildnfho J#in

l' vro mUff plt pod atrc
DR FKTER FAIIRNKY
I warae a CwiCUO HU

Mattfilritf a Hnnitřay
liodini řoihodri4 aa blllila VH

onaínfw Maot4řiřfn dovolil pa
I fa se i fllma tnhU vcUliti f
Ukat kdo by "k voli i lrv

vl a pro jiné příčny" Ta htl
odr-aato- i abv fií přláí a fril nimi

sřrilfkp prafský Avafnonbark a

(Momonřkf Knaralnbafk V pří
4 papal) oiřilmlll le atrv4vajl

ve lvím přaavldlaftf proti př Ilona

ftaomylnosti ppalké ala la
řad oéími papala namohon bUo

♦ itl proti OljtlMJfr slíbili ai

nari4jam ! dalll kroky budoti

Hniti apolaánl a le dJI avltd při
klad imililoati

Konaín ftalM dan I lť
vanoe rfítomrto bvlo sis ik
9 o nco rnálfi vlea nl polovice
opr4vnlocb hh')Vt Jan dva
mil! doal odvahy IMi Ne Jajich
mana laalabajl iaatflho imfnHI

lli to: Kiofiio i ví h a ring
řld ie Hpanýfh Mlátí Ostatní
hlsaovatis Plakat (tno)

Papal potom přalěítal dokrat o

naomylnoatl Vypravuje aa 1 n#

omylnfci postavili IrAn papalAv
ak aby na n#j pIal paprskové
lanačnl akrie kopali valahrámii
'trskébo ve chvílí roshodné Ale
očekávané ptpnky ae naobjavily

Naopak nabe bylo umníeno Pfi
laaov4n( pak a při prohlálanl no

vého dogmata křilovaly sa blaky
hřměl brom nad mfatm ítímam

Neomylníci pohlbn4 pravili le
'iua jako nový Mojlíl ta hřměni a

lýak4n( ohtalaje avěln nový tá--

Hon lloap"dinQv Ale Jsou Jiní

teřl ai to vysvětluji docela jinak

Dogma o neomylnosti inl násle
dovně:

"PřidrluJIce se věrně tradice ke

cti Boha spasitele naleh a pro
tvelebrol církve a pro spásu náro-

du křesťanských ta souhlasu kon

ciio učíme a Jako dogma od Boha

Jevené ustanovujeme: le Uímský

papel kdyl mluví te stolice t j

kdy! koná úřad paNtýře a uiitflo
viech křesťanu jest neomylným
a le takováto ustanoveni Římského

papeže sama avou moci a ne moci

souhlasu církve jsou neměnitelná
A kdyby někdo tomuto naíema

ustanoveni opovážil so odporevati
čeho! Bflh uchovej: budil proklát'1
Církev katolická má tedy o je

den věroučný článek více Neomyl
ný od té chvíle papel musel pře-

čisti dekret o své bohorovnosti při
roiavlcené avlčce Nebo ve chrá
mě Petrském byla po bouři nad
v

Římem se enesěí příšerná tma
VeeSlo a této tmy světlo náro

dům? Členové oposice Svarcea

berk Puerstenberk StroHsmayer
Ketteler a jiní ee podrobili Ne

podali příkladu tmužiloati jak si

byli slíbili Věo nebyla správná
ani formálně ani obsažně: ale Klm

promluvil Buď muselo přijíti ku
roikoia v katolické církvi anebo

se sluielo mlčky souhlasit Jediný

stařičký uceneo mniohoveký Doel

linger dějepisce papežstva so ne

podrobil Povstal tak avaný staro- -

katolicismus který papežské ne

omylnosti neutnává Ale i ten

ochabuje Některé vlády ohradily
se proti důsledkům neomylnosti ve

světské správě Tak na př Ba

vorsko Bade?sko Virtembersko

A i samo Rakousko sruiilo konkor- -

dát
Lid katolický t&stal i nyní ne

tečný Dal na jevo le je ma vře

ledno co ae ma uloží věřiti Ne- -

pokoje svědomí nepociťoval nikdo

Po prohlášeni neomylnosti ta
stavil jeden vynikajíc! český poli

tik jistého evanjeliokého českého

faráře na uhoi v Prase a pravil:

Dn ] jarvMAt t řbyla tom

prttl tu tt rtu blo prohlalarť)

"j(m (ttrononý alinak) onoail
nottl (t)!li4 Hmlř jeiuittký
tart tí koníitld TriUnliUhu iMi
p roiwábtl v elrkvl ltmkn

fcUl!rk4 naliji lun fini ttt%n
6trtl Jtat řiim a anlm l

lol tlimolhtth JeMlajl řfrlaf
totirl 4 f))iaafmU oiUvitt ta(9

pro ni mtilnou A ]U4 t la

i "'llf)lm It kaUilíetro ?

flti tibau i v Caoliirh i)41tl
lakovou nftUlnoatf nebalo il po- -

of Ul plif na oko Ilar&k tiihn

ibranl AU pak smlknal I n A

dna til nanl nikoho kdo by i 14

mal klát t Jak to vUttt4 io4

tou rtcomylaoitl papaltkon
Vto riifl la( biiUrickýeh upoml- -

rtřk pol4mt v vil atraAaoall ff 6 -

Ih valik4nikho elrktvnlho kon

cilu (nlmo) na nim! toto dogma

ylo oJhlo4no
I)o I priinc 154 proh!4i!
apel Pia IX ilintk o npkvr
nlném po4t( 1'anay Maria t j
vlacko katolické krVafanitvo mílo
na dilt pro ip4tt tvých duli v4- -

itl la Panna Maria vrt hneba

byla poSala vadla Kriiu l'4na ona

i vlacb lidi jodíoL A katolíek

kfeiranalvo tboln4 to pfijalo a

mloelt
O deiet lat poid4ji op4t dna 8

roiinc vydal papal avou Kncy
klika (okralnl liat) BylUbua v

níchl problAieno ta b!udn4 a ne--

batpainé veikeré ůaill v novodobé

v4d4 a modarnlm al4ta Za Klené

bylo probUieno mínění ie by avo

boda ivědoml byla pro kaldého
olovika Popřeao bylo právo m

vychovávat! děti mimo ka-

tolickou církev Opovállivontl bylo
nacváno tvrdil li by kdo ie by pa

pelová nebyli vfie nelli vliohni
králové A hle al na odpor někte

rých vlád na př frnooatké kato

lictvo přijalo Syllabna nateonýra
mlčením
A proto nároky atolioe papeieké

lly jeitě výle Jako kdyii a Ulma

a Aaaa claařft byl ovládán avět tak

a řtíma od papelA ve jména bolím
mělo bf it panováno národům ve

vSoeoh duchovních

H 1860 opít na den 8 proainae

(na avátek početl Panny Marie)
avolal papei aa touto příčinou cír
kevnl aněm do ftlma Poiváni
bvlí i biskupové církve řecké Ale

0

oni účaatenatvt odmítli Poaváni

byli i proteatanté aby aa navrátili

"do ovčince Petrova Ovšem

neupoaleohlí též

Seilo ne 767 biskupů a jiných
hodnoatu církve Vie bylo navlé

knuto tak aby ul míl předem pa-

pei tajiiténu vétiinu více nel 600
blaau A aice následujícím spfiso
bem Přítomno bylo 110 biskupa
titulárních téměř vesměs odcho

vanců jesuitských nemajíoloh dioe

cesl (biskupských okriku) Mimo

tyto pak bylo ide 143 biskupa stá

tečku církevního (t) oddanýoh pa

peii 68 biskupa a Keapolaka (tél
sluiný to počet a nevelkého kraje)
90 generála řádových také papel- -
ských věrných napořád: a 80 hod

nostářů církevních ie španělska a

ze atanio misijních v Asii Africe

a Auatralii Značnému počtu to til
třem atflm i nich platil papel ne

toliko cesto do ítlma nýbrl i vel- -

keré výlohy na aněmu Stálo ho to

denní 25 tisío lira (l Kra — 05 ha-léff-
t)

Kdo by ae divil la tito pa-pel-
itf

atrávníct hlasovali podle

přáni svého cblebodároe? Jen 150

biskupu laatupnjíclch vítíinu ka
tolického avéu a oviem majících
své okríky byli proti roimnolová
nl věroučných článku Zastávali

aurá práva biskupská a opírali ae

proti aamovládé papelaké
Předlohy končila byly náaleda

jíct Pfedevifm: rokováni "O
víře" Při tom byla protestantisme
činěna výtka la ja vinen nevěrou

čaaa Kdvl o tomto předmlta
dna 13 břetna 1870 byb Jednáno

'resáf Cecích ttatoiliiu

Ve schuyler neb

bkaafk aákrMaai
Mkrktk Prak

1WU ClirM Ul Wh4f
élrt

Oxiifimciií !

i mým přlsnivcftm v Hehuylfr
Ifii Co Neb vfibec omemuji
loeud prodávám etMInl tuoií
erie klobouky čepice alrevkre

obnosu všeliké

táli vám ta přfaeft mně proje
i I ti celý řas minulý doufám
--
vdlivýfu Jednáním i na dile ni

drletl Za vejce a máslo platím
nejvyiil tržní ceno IT6 -- 3m

fl úctou vál V SUlf

hAJfcT DE SP1R3C
▼efný noto

WILBÉR - Nhtt
Maka praaa moUMé Jana a?Wana kadca
tras vrMMay ImIm n aoaaaak psjftaja

)! ataké íroky a výhoda splátky aa

Ma alkellk jKUhl]Yfeh pojMtnJloiah a pfv
ipolojDMli DloahoUU tkaMBMl

Ck abip0a] H4at rjMiai okcbr4
rtfaho Iapa]to-- aak prtxiítau
MUK í--

Saundars a okolních okresQ )

olatdal pfajl it ořlaltl pajeka aa fanat
poaaaky aa aajlarnljli motai Aroky pojí

ia}Uk a tpolablWeh apolaCaottl konpll

i4at faraa pfaplaral utky do Och aal
t Tjrmaaa dídlctrl ? ? anab potH

M uriea aotafaka draka ookolt aaebř

TaobriU

NfNB J KUDRNX3
V L

--1 Va T #_ Tb

1 V rVHlMríAODHMI)AHBU

1! WAUOO NERU

ÍW3Í TRČKA
vlutof

ý český hostinec
LINCOLN NEBR

!! 11 0 Houth OtU Ht
Jmí pnphdt pinek Jttai od Llaeola notní
I V

:1M aUla na Uim fUín DIOK BBOI Mik

ala aafiUvalai oahutal ploatt U

HI POCHUTNAT t

KUflTI3

naBili Mtty

KORUNU
v --10 onaxul o va jv r

lo téch byli voláni Jan apoUhlitl
idé vllllny Oporiea přílla k faěl

ťprvé va vařajnýeh aaianlch A

apel vydal uláltnl nařltanl aby
ředada I tu arnll odtjrnoati alovo

řfnlku kdykoliv

NtJdolalitl4( předloha byla arel

'() římském papeli a jahn neomyl
nosti"

Pioa IX mil ta to la naomyl
noat buda vleobeon4 přijata a la
éhem tři nedli koncil aa buda
moci rxlročlt Aviak byl brio pře
avldčen o tom la to tak lehce ne

(kjd Dle dosavádnloh ivyklostl

při podobnteh přílelíťloh vyla
doválo aa tak tv "morální jedno-

myslnosti" končila Kdy! se uká-sal- o

la nebude jednomyslnosti

vydal papel nový řád jednací dle

něho! dostačovala poahá větiina

při stanoveni věroučných článku

Proti torna pretestovati biskupově
rancoutstl němečtí a rakouští

Budil jim ke ati to tde připome
nuto le oni byli odpůrcové ne-

omylnosti papelaké

Hokovánl trvalo o tomto před
mětu od 14 května počínajíc Po

aoruhodné řefti proti měli arci-

biskupové Rauscher (Vldeft) švar- -

cenberk (Praha) Strossmayer (Zá

hřeb) a mnoho jiných Pojednou
byl učiněn návrh na konec debaty
a 40 aapsanýoh řečníku ul ncpřiilo

slovu Dne 6 června tapočala
debata podrobná Vedro italské

bvlo nesnesitelné Bylo ládáno

aa odročeni konoilu Papel neda
obměkčit Někteří chtěli od

jet nebylo jim dovoleno Bisku

pové a preláti pačali stenati Ke

mohli anésti vedra Neomylnloi
vlaSif Ipanělitl brasilitl a afričtí

počítali a tím le oni vedro lip sne

sou nel aáatupci oposice i Němec
Rakouska ae Spoj Státu "Pečte
set" říkalo ae "Jen teplem letním

mule utráti akvoatné vlno neomyl
nosti"
Při předbělném hlasováni o vě

cech měnil důležitosti které po

čalo dne 3 července 1870 ukásalo

se le neomylníci maji větěinu

Oposice byla v tísni Byla pře
avědčena o tem Ze neomylnost pa

pelská je proti avědomt proti Pí
smu i proti tradici věděla le by

bylo aapotřebl ku jejímu přijet
jednomyslnosti a měla sa to kdy

by byla přijata le katolickou cír

kev poškodí
Co činitiř Papel věřil le je ne

omylný a byl o tom přesvědčen
le má právo aám i bet končila no

vé dogma prohlásit Žádal napro- -

atou poslušnost Biskupové druhdy

přisahali papeli poslulnoat rte

poddajl li se nyní dojde ▼ kato

lické církvi k rotkola Co dinitt

K poeleda se meniina roibodla

vyslat! k papeli ieatiolennoo depa
taci prosit ho aby od svého opa
til Papel dával vyhýbavoa od

pověď Ta biskup Ketteler pad

před nim na kelena a úpěnlivě ho

proail aby šachoval církvi a bi

akup&m mír avou fistnpnostf Pape

byl dojat a slíbil la učiní vie co

co bude t iaho molnoati Ale brio

smísil svAJ náhled Jinak bo na

(Kjhle neomylnost! Ař lij avolx- -

la!) To bylo dn 20 lářl llM
Ivlyl vojsko Italské prorh4lo
ranou mláta atál papel v okně

svlho vatikánského palác a patře
k nabas&m očekával 1 avatý Petr

aavatý Pavel houfem anděla při
lou ma ku pomoci Nepříili
Jeit4 drn před tím tvrdil toela
určité le Italské vojsko nikdy a

!o Klmi ndosUne A dostalo

Neomylný se mýlil před
jry fa wwf3&ffnm#g

Vpijo so

lo masa
přímo skrze horečné Části k

místu kde vězí kořen zápalu
To jest proč

MUSTANG LINIMENT

vyléčí všecky bolesti Udí I

zvířat" Kdyby se odpařil aneb

zůstal na kůži nemohl by vylé-

čit Proto prchavé výtažky

neúčinkují Ony nemohou vni

knout! skrze zapálené části

Mustang
Linimont

děkuje svůj úspěch své dobré

pronikavé vlastnosti Při jeho
léčivé síle není nic zázračného

Jest to jen několik jednoduchých

prostředků tak spojených aby

mohly vniknout! kam třeba a

zajistit! V) léčení

MUSTANG LINIMENT

byl používán po půl století

"DopiAte si pro "Fairy Slory
Bok" illmtrovanou a "Pokyny te

Z&pinlku KoAakého Lékaře'' Obé

knllky tasýlajl se ťlarma

Lyon Manufacturlng Co

43South5th St Brooklyn NY

Separator Co

Hlavni álalotna:

KKW TORK

"V (

VT Jir A US IRIAií P URE

Máto p6t nebo yíco krav?
Jftllano kiiPla al "nal" lani aa

vám mplall aám Irfhrni Jp1nihi rtu Nní P"
Ttl rk ncftioniho iH lak olh

ilrál Mlřkařrnl JpI njni )rlnfm hlnni
mlnl'nl a k)) t rávn o

▼TPi'J

V r "V
L_r_ i i tri i 4i ii
obchod nebudil bea niob Tél
výborná odpadkj od doutnf-nik- a

(Clipping) a velký

Týbřr dobrých a Uoi- -

nýoh doutníka ttiU
mam na ikladi

IdRKSA:

::1 Central Tobacco Works
A'

KLGIN IOWA 10 3m

1 irjl _"nli-- ' rwirkt a ikll (n t

i H nhkru ZalH-i- a al pro iwtj kllo prJ rok 1

V The De Lával
OdTÍtTl'
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