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POKnOK jZAPADU
—— —I „I Neioavědčeněiším žaludečnímFerrier pojednání o konci světa apřed obrazy a před chrámy vola

po příkladu Ingersolla též nic

I!

Ví

ltrm nro každou domácnost jest
Dra Rosy životní balsám který-veškero-

u

činnost zažívacího ústro

jí osvěžuje chuť k jídlu zvýšuje a

st mírně pročišťujícím Cena

menší 'láhve jest 50 c a větší

lioo Lék tento jest vyráběn v

ákárně Dra Fraenera v Praze a

nepadělaný možno obdržeti od

"The Prague Importing Co r
O B 533 New York City

(bottH5t— )

Cestování ve Skalném Pohoří

"Scenic Line of tbe world" drá

ha Denver & Rio Grandeposkytu- -

je turistům v Coloradu Utah a

Novém Mexiku výběr výletních
místa cestovatelům transkontinen-tální- m

nejvelkolepější scenerii

Dvě zvláštní a rozdílné dráhy ve-

dou Skalním pohořím a lístky né

jsou použitelný po které-

koliv z nich Test to přímá dráha

do Cripple Creek největšího tá

bora zlatokopů na světe uva

vlaky jezdí denně s Pullmanovými
a s turistickými spacími vozy mezi

Denver San Francisco a Loa
Aneeles a Denver a Portland Nej

lepší dráha do Utah Idaho Mon

tany Oregonu a Washingtonu
přes Ogden Gateway Pište na

S K Hooper G T & P A

Denver Col o illustrované popis
né brožury 95x°

Postarejte se
o lnloiiciiot
svých rodin

pUstoupenim
k rozvětvenému
lidu

10DÍIAN ň WOBLD

Jenl vplaci pojistní

právně a ryohl

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se Jednatelé

k lalofen! novech tábora Vhodní pod-

mínky

Poplité o podrobnosti lesky neb anglicky
na vrchního velitele

J C ROOT
Sil Sbeely Blook OMAHA NEB

PureMalt

Whiskey
DISTILLED AND

BOTTLED AT THE

WiuowSprikgs

Distiuer
GUARANTEED —

Ii2 TT rrvof I PURITY

mm 5TRENGTHANP
FLAVOR

K dostání v lékárnách hotelích a
viech známých obchodech

DrL H SIXTA

óeský lékař
SCHUYLER NEBR

Písárna v HolImanaTe bločku

V drubém poachodi

Frank Doležal

FREMONT NEBRA3KA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-

žitostí ph vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí služeb ivvch ct
krajanům ve viech čátleh státu 44tí

FR CUBA

Nápady céfao strVíka

Bdíloje Jan Šotek

Mýlka světem vládne — pravil

po krátké nemoci zotavivší se

strýček Já myslel posledně
když jsem měl tak tu tíhu v hlavě

že je to následek elektřinou pře-

syceného vzduchu avšak bylo po
bouři vzduch čerstvý zrovna

křenový jako to nejlepší plzeH-sk- é

— leč mé hlavě se neulehco-val- o

Byl to první signál nemoce

I bylo hůř a hůř Už jsem my-

slel hochu že půjdu za tím naším

Ingersollem — ale ještě prý ne

Udělalo se opět lépe a pokračo-
valo v lepšení až se stal ze mne

zase chlapík A zdá se mi že

isem po té nemoci jaksi svěžejší
než na něiakv čas před ní Kdo

ví nekonají-l- i uemoce v lidském

ústrojí podobné služby jako bou-

ře ve přírodě? Mně aspoS vždy

po lehčích záchvatech bývalo ona

čeii a veseleji Avšak tu otázku

ponecháme lékařům k rozluštění
s tlm pevným přesvědčením že

nebude jakživa platní rozřešena
Ti "doktoři" jsou chlapíci to je

pravda Já už za svého živobytí

(uvádím to jen co přiklad ) asi

dvacetkráte četl a to vždy od

povolaných autorit že káva je
zdravá a zase zrovna tolikráte že

je nezdravá A potom se podle
nich řiďte anebo očekávejte něja
ké poučení! Já kávu nepiju a to

jednoduše proto že se po ní zvédá

žaludek kdyby se nu nezvédal

tak bych ji pil Ale na takové

rozluštění doktoři nepřijdou ný-

brž budou se věčně věkav hádat
o to: je-- li káva zdravá či nezdra
vá A co platí o kávě platí o

hrůze jiných věcí takže člověk

pokaždé musí být rád když v

případu nemoci z těch učených

doktorských rukou životem šťasť

ně vyvázne A já tedy zase jed
nou vyvázl

#

Však jsme za ten čas v těch

našich rozprávkách zase hodně

zavázli že nevím ani s čím začít

co se toho nahromadilo O In

gersollovi přetrhla mi to posledně
ta zavleklá nemoc a nemohl jsem
to dokončili A teď zajisté bude

už pan Bittner s bezpečností oče-

kávat mé přiznání hříchu aneb

aspoň zkroušenou omluvu za to

mé vybídnutí svobodomyslných
davů aby nemohou-l- i pro své

přesvědčení a pokrok strany své

nic více konat než co až dosud
konali radji vzali do rukou bliká

jid hromniíku a íli ta obftavými

katolíky

Tuhle ten můj výrok nejtížeji
dolehl na upřímné srdce svobodo

myslného p Bittnera a nejvíce se

o něm rozepsal ač já věru tak

zle to nemyslel Výroku toho

užil jsem jen v tom smyslu jako

když se řekne: "nemfižete-l- i při
cházeti dříve tož ostaňte raději
doma'' Tím nemyslí se aby ně

kdo ostal doma ale aby přicházel
dřív Nepřeju si rozhodně aby-

chom šli s blikající bromničkou

za obětavými katolíky ale aby
chom konali pro své přesvědčení
své názory životní pro svůj du

chovní pokrok a zdar pro dobro

a čest své strany aspoS tolik co

konají katolíci pro svou víru

kterou přece my za mnoho nižší

ooozděněiší a nehodnější vůči

naší svobodomyslnosti považuje
me A mohou-l- i oni pro tuto
svou víru tolik učiniti — ach o

co více měli bychom učiniti my

pro slávu a moc naší drahé osvity f
— — O tu obětavost se mně jed
ná — o ty skutky co jich zdar

prospívání a trváni naší strmý
svobodomyslné vyžaduje — a o

nic více Neb jsem jistě zrovna

tak svobodomyslný jako p Bitt
ner i při vši své shovívavosti

snášenlivostí a spravedlnosti vůči

lidem jiných názorů A kdyby
nad jednou ještě za mého živo-

bytí přijití měla doba že by řady
naše musely s tou blikající brom

ničkou jiti za procesím obětavých
katolíků byl bych já ▼ tom prů
voda jistí nejposledníjší a ještě
bych e držel trochu opodál aby
hlasité mé Stkáni nad úpadkem
toho duchovního hnutí mezi ame

rickfmí Čechy jímž a pro něž

jsem žil slyšeti nebylo Ano

tak je to! — A zrovna tak můžeš

to tam do těch novin napsat Pan
Bittner mohl by pakli za dobré
uxná x toho výroku několika

fidky mne omluviti aby čtenářo-

vi milého našeho jmenovce nemy-

tími snad ze ten strýček Šotkův

v rckífeku Západu je nějaký ný

Benediktin O dalším

ca p Bittner ca příčinou tou aa-fi- il

pTocJavfcne ti důkladněji

Nu tak vida co tu bylo a je
rámusu a slávy pro toho našeho

manilského vítěze a reka admi

rála Dewey-h- o kdežto on sám v

Terstu znovu se přiznal nepřímo
sice ale docela srozumitelně že

na tom "ukrutném ' vítězství u

Manily má pramálo zásluh Neb

prý zrovna když to vítězství z

prachu ohně a kulí se rodilo

udělalo se mu po špatné kávě na

nic tak že ani sám porodu vítěz-

ství přítomen býti nemohl Byli
to jeho podřízení důstojníci co s

výtečnými děly a výbornými ná

mořníky na svět mu pomohli —

Komu čest tomu čest — ale

tenhle Dewey zaslouží si slávu za

svoji v pravdě rekovskou upřím
nost On je pravý hrdina a ne

chce čest za něco co mu nepatří
Žel však že ani jeho upřímnost
nezachrání ho od hrozné záplavy

slávy již mu hromada našich

spoluobčanů potrhlých slepým
vlastenectvím už od měsíců

chystá Bude muset chtě ne-

chtě vyslechnout vonnými květy
ovitá slova nebetyčné chvály za

to že pomocí výborného loďstva

a mužstva amerického rozbil staré

španělské škopy už tak prohnilé

jako celý španělský stát Ve

světle už teď známé pravdy celé

to naše vítězství nad Španělskem
vypadá náramně ne-- li nerekov- -

sky tedy Jistě neslavně Asi tak

jako když Prusko a Rakousko

dohromady přes 60 milionů lidí

zvítězily nad jednomihonovým
Dánskem Pomalu budeme mu

set učit se o něm mlčet a sice ná

ramně rozumně abychom nestali

se směšnými Neb právě jsem
četl v mém anglickém denníku ve

zprávách telegrafických jak ad

mirálové španělští jmenovitě
Cervera a Villamil dokazovali

vládě své že se svým loďstvem

nemohou vzdorovat námořní síle

americké — že musí nevyhnutelní
a nezachranitelní podlehnout —

Jaká tedy sláva když nepříte
sám uŽ napřed přiznal že zvítě

ziti musíme 7 Kdo musi zvítězit

nemůže se věru ani pořádně
Dewey asi to ví a

proto brání se proti nezasloužené

slávě tím nanicovatým účinkem

špatné kávy

Tento případ upomíná mne na

jiný a sice z našeho vlastního

kruhu Jedná se tu o statečnost

které vlastně není Pan Šnajdr

vydavatel "Dennice Novověku"

vyhlašuje totiž za každé příležito
sti světu (posledně zase v jeho

íajtu s panem Albierim) jak se

odvážil a obětoval vydávati v da

ných poměrech amerických svo-

bodomyslný a nevěrecký časopis
vůči tak mocnému nepříznivému

proudu při čemž vždy připodo-tkn- e

aneb dá znáti jak časopis

jiného směru byl by se mu lépe

vyplácel Mám všechnu čest pro

pana Šnajdra a jeho ''Dennice" si

moc vážím je to opravdu výborný

časopis ale co takto praví jest
čirý nesmysl neb mezi americký
mi Čechy z nichž snad dobrá

polovina je více neb méně svobo

domyslnou a v národním životě

rozhodující není věru žádnou

statečností ani tak zrovna velkou

zásluhou vydávati nevěrecký ča

sopis Máme jich tu chvála pánu
bohu vedle "Dennice" celou

řadu a některé v "důkladné" ne

včreckosti samu "Dennici'1 před
čí třeba tak pěkné nebyly a daři

se jim při té nevčreckosti též

dobře jako "Dennici" Jaká
tedv v tom statečnost a sebeobě

tování? Ostatně přišel pan Šnajdr
k tomu nevěreckému vydavatelství
tak trochu jako Švanda dudák na

šibenici — t i bez velké vlastní

zásluhy Dokud byl u "Slavie'

a "Pokroku Západu" nevěrou

hlavu si nelámal a teprve až po
volán byl za redaktora "Pokroku"

předchůdce "Dennice Novověku"

začala jeho nevérecka Činnost

"Pokrok" byl založen pro svobo

domyslné a "Dennice bo násle

dovala S jiným směrem byla by
asi nepochodila takže lze bez

pečně tvrdit že svobodomyslný
směr "Dennici" neškodil ale

přímo na livu ji udrlel a potdííl
řrosMtánl zaručil Vez svobodo

myslnosti — kde by asi byla
Proto jen žádné "mučednictvf

kde při službě dobré věci i ob

chod kvete! — A podobné je to

ostatní ieií radikál nostL Mezi

Čechy neubližovala spiše pomá
hala — a Američani o ní nevěděli

Když přišlo k volbám pře vše-

chna radikálnost statečně ae

"demokratisovalo" takže ani po
litická podpora co jí v Clevelan

da demokratická strana dáti mo-

le "Dennici Novověku" nikdy

neušla Jaké tedy oběti řl —ran

šnajdr bcbnčžj reformuje ale

v něm dopřává světu křesťanské-
mu tolik života kolik se nalézá v

žalmech veršů totiž 3537 Pak

vystoupil německý nesvatý blázen

podobný hvězdář Stoeffler který

předpovídal že ao února 1534
bude celý svět zatopen novou po-

topou následkem spojení se ji

stých občžrfic na obloze Věřilo

se mu zase jako by lid nebyl o

nic zmoudřel a strach panoval

před tím dnem hrozný Pozemky
v údolích a nížinách byly prodá
vány chytrákům za malicherné ce-

ny a každý se stěhoval na hory
kde domníval se že bude jistější

Jistý náboženský doktor Auriol

a Taulouse zbudoval si pro sebe

a svou rodinu loď dobře krytou

aby se zachránil a jak Bodin do-

svědčuje nebyl on sám z těch

chytrých hlupců kteří takového
něco podnikli neboť mnoho a

mnoho boháčů přičinilo se aby se

zachránilo bohatstvím svým kte-

ré věnovali na zbudování lodí

Pochybovačů bylo tehdy i mezi

vzdělanými velmi málo Velko-kanclé- ř

Karla V radil se o tom s

Petrem Mučenníkem a ten mu po-

věděl že zkáza hrozící nebude

sice tak hrozná jak se povídá ale

že přece bude dosti velká aby z

ní byl strach Konečně po všem

tom strachu přišel osudný únor a

pominul a za celý měsíc nespadla
ani jediná krůpěj vody na zemi

Tato zkušenost ale nezabránila že

vystupoval jeden učený osel po
druhém a bručel stále o konci

světa a zkáze posledního dne

Hvězdopravec volebního knižete
brandeburského Cariana předpo
vídal podobnou zkázu na r 1584
A vždy všechno lidstvo se blázni

lo utíkalo do kostelů tak že se do

nich ani nemohlo vejít přinášelo
oběti a nechalo kněžím sebou dě

lati co se těmto jen líbilo

Nový seznam knib

Právě vydán byl nový seznam

knih nalézajících se na skladě v

knihkupectví Pokroku Západu
509—511 South i2thSt Omaha

Nebr Seznam tento vykazuje
větší výběr a větší rozmanitost

nežli kterýkoliv jiný seznam z kte
réhokoliv českého knihkupectví v

Americe Jelikož mnohé ze sbírek

a biblioték uváděny jsou pouze jen
dle čísel a názvů spisů tak že za

ujímají co nejméně místa může

býti že není seznam tento tím nej
objemnějším ale to přece nemění

nic na té skutečnosti že poskytuje

jak jednotlivcům tak knihovnám

větší a lepší výběr než který sez'
nara jiný Tak ku příkladu uve-

deno jest v něm patera rozdílných

dějin českých a mimo to troje ději

ny české sepsané v řeči anglické
Z různých sebraných spisů jsou tu

zastoupeny spisy Herlošovi Spisy
našeho nejlepšího novelhsty novo

dobého 'Jiráska Sebrané spisy

Klicperovy Sebrané spisy Neru

dovv Sebrané spisy Světlé Se

brané spisy Tylovy Úpravné spisy
Smilovského a jiné Ze sbírek a

knihoven nalézají se tu Kabinetní

knihovna svazek iaž 90 Laciná
bibliotéka pro mládež svazek 1 až

30 Levné svazky novel svazek 1

až 55 Libuše ročník 4 až ročník

37 Románová knihovna Světo

zora svazek 1 až 38 Salonní bi

bliotéka svazek 1 až 100 Sborník

illustrovaných románů série 4

Ústřední knihovna svazek I až

313 a j v Milovnici pěkné četby
když o tento nový seznam knih

požádajíobdrží jej zdarma Milov

níci divadla mohou obdržeti též se'

znam divadelních spisů na skladě se

nalézajících při nichž při každém

jest jakého druhu kus to je
a kolik jednání a kolik osob vyžadu

je tak že se snadněji vyvoliti mo

hou kusy k nimž mají sil spůso- -

bilých
Kniby posílají se pouze za ho

tové po obdržení ceny Na účet

aneb na ukázku se knihy žádným

pádem a nikomu bez výminky ne

posílají Adresujte jednoduše:
Pokrok Západu

Omaha Nebr

- CeU na východ přes Wash-

ington
Příležitost navštíviti národní ka

pitol naskytuje je kdyi se koupí
lístky přes Washington za tu sa

mou cenu jako po pennsylvanské
dráze přímo do Philadelphia a

New Yorku Povolení ku deseti

dennímu zdržení se ve Pbiladel

phii poskytuje se na všechny list

ky do New Yorku nechť vystave
né přes Washington aneb přímo
O další zprávy hlaste se u H R

Dering A G P Agent 34! bo
Clark St Chicago 953

Předplácejte Hospodáře svým
Přátelům do Čech

jících o Bmilování T Akvetanu

zahynulo morem tím na 40000
osob a jižní Francie byla tím zpu-

stošena Hladomor panoval zhou

bně neb nikdo nechtěl v polích

pracovati domnívaje se ze uz je
to marné Od roku 987 do 1060

bylo 48 roků neúrody hladu a

moru

Mezi r 910 a 945 zpustošili
1 íi!

kraje řlunove a co nezaazui 11

zpustošili neustálé domácí války
mezi kmeny Po tři roky jednou
bez přestání pršelo takže nebylo
možno ani seti ani v poli pracova- -

Pole byla opuštěná a pustá
Cena obilí vystoupla vysoko Že

ani bohatl nemohli se nasytiti chle-

bem a chudí hryzli kůru stromů

kořínky bylin a i maso lidské po
žívali v zoufalství svém Silnější

přepadali slabé na veřejných če

tách Děti byly nalákány do po

stranních uliček v městech zabity
a sněděny
Hlad byl tak hrozný že divá

zvěř byla bezpečnější Života než

li člověk Rok 1000 minul však

tak klidně a jednoduše jako kaž

dý jiný a svět pokračoval ve svém

běhu stále tak jako to dělal všech

na staletí minulá Byla tedy vše-

chna proroctví vylhaná aneb se

jim v jejich počtech stala mýlka?
Kdo ví nebude-- h to ještě v roku

1033 kdy mělo přijít úplné za

tmění slunce? Veliká tato hvězda

světlodajná zrudla jako šafrán a

když se při její světle lidé na sebe

dívali viděli si na vzájem ve tvá

řích smrt Náboženstvím a jeho

sluhy postrašení upadli všichni v

děsný strach před koncem světa

Než všechny strachy osvědčily se

marnými a svět pokračoval druhý
den tak jako ve starodávnu V

této osudné době byly založeny ty

nejslavnější kathedrály křesťanské

které přežily všechny věky od oné

doby a jsou oslavou umění stavi

telského a obdivem umění tehdej
šího Ohromné statky a bohatství

dostaly se v dobách těchto kně

Žím tak že váleli se ve zlatě a pře

pychu a blahořečili proroctví všech
bláznů kteří upřímně konec světa

předpovídali Všechny kostely

všechny kaple kláštery oltáře a

obrazy svatých a všechno co

bylo posvěceno dostávalo oběti

ozdoby a dary Při všem tom

strachu před koncem světa a při
všem tom bohatství církve vedlo

se jí i světu prapodivně Papežo
vé stali se loutkami v rukou šoupe'
řových císařů saských a knížat z

Latia Veškeré křesťanstvo bylo
ve zbroji Strach před koncem

světa pominul prozatímně ale

kněží nadále kázali a jinak zase

vykládali dotýčná proroctví aby
lid neztratil strach před strašidly

náboženskými a neztratil pak sle

pou víru kterou kněží od něho

vyžadovali Poslední neb soudný
den byl vytesán nad každou cbrá

raovou branou v kameni neb byl
malován na velkých obrazech ve

chrámech a kostelích a kostelíčkář- -

ští malíři hlavně mniši klášterní
nedělali téměř nic jiného nežli že

malovali soudný den anděla s

troubou a čerty a ďábly v rozh

čných podobách nestvůrnýcb Ve

dvanáctém století přidali se hvě

zdopravci ku kněžím a mnichům a

předpovídali že všechny oběžnice

slunečenstva sejdou se dohromady
ve znamení váhy Nový rámus

nové strachy nové placení knčžim

a obchod kněžský dařil se výbor
ně Konečně nadešel den 15 zá

ří kdy se oběžnice skutečně vše:

chny sešly dohromady mezi 180 i

190 stupněm délky — avšak ne

bylo z toho pranic jiného nežli

když se jindy sešly někde jinde

Byla noc a zase po ní den jako

všechny jiné Konec světa nepři-
šel Blázniví pobožnůstkáři kte-

ří z náboženství vydělávali zlato

nedali lidu však pokoje ale před-

povídali dále že se to jednou

přece musí státi a že konec světa

bude a lid ač byl tolikráte skla-má- a

obalamucen a okraden pře-

ce si to nechal líbiti a věřil vždy
zase na novo takže když věhlasný
a prohnaný hvčzdopravec Arnauld

de Villeneuve prorokoval konec

světa na 1335 k vůli novému
se aejíti oběžnic v jednom koutě

oblohy byl nový strach a nová

neplecha po světě Pak už každý
méně obyčejný úkaz na obloze bu-

dil podobné strachy v lidu a po

plachy byly teď časté Za vlády
Karla VI vroku 1046 událo se

plné zatmění slunce 15 června a

tu po celé Evropě nastal poplach
nesmírný a kněžím kvetl obchod

neslýchané Jenerál Uršulinský
o tom zaznamenal následující

zprávu: "Jest to politováníhodný
úkaz jak ti nebozí lidé utíkají se
do kostela jako by měl svět býti
zničen" On sin tedy v to nevěřil

V roce 1491 napsal svatý Vincent

netrpí Ovšem nepřišlo mu to

snadno Když "Pokrok" klesl

začal prý skoro s ničím vydávat
"Dennici" takže vedl krutý zápas
o její udrženi ale ovšem ne k vůli

směru nýbrž nedostatku potřeb
ného kapitálu bez něhož všechny

začátky jsou těžké Čítal á slý-

chal jsem o tom a proto tak jaksi
mne to bolí že vzdor svým smut

ným zkušenostem se začátky nelí-

tostně utloukal konkurenci Albi- -

eriho v samých začátcích tvrze

ním že to podnik katolický Kaž-

dý chce být živ Pan Albieri je

povoláním spisovatel a má právo
tím způsobem dobývati si výživu

a se uchytit Ten katolický stra

šák připadá mi jaksi moc "hube

ný" Nevěřím že by p Albien

chtěl se stát halapartníkem nějaké
církve A je mi ze srdce líto že

spisovatel tak schopný jehož
mnohá pojednání skoro všemi

česko-americký- listy otiskována

byla je jako vzteklicemi štván

co zatím všelijací škrabalové a

hlupáci docházejí u nás hojné 1

vydatné podpory Či i v tomto

ohledu by platilo heslo: "svůj k

svému"? Bože hochu to snad

ne!

Jak lidé očekávali konec světa

Dle Camilla Flammariona

Zaslí Vltavan

II

Tu utkvěla v myslích lidu my
šlénka o tisíciletí a rozličné sekty

vykládaly si to rozličně že až se

hraje se na jevišti dějin tisíc let

nastane nová doba kdy bude Kri-

stus se svými věrnými vlásti tisíc
let Sv Ireneus sv Sulpicius

Papius učený a jiní svatí a učení
muži sesílili tento náhled a hlása

li novou krásnou dobu v novém

království kde se všichni budou

míti dobře Sv Augustin a svatý

Jeroným přičinili se všemožně

aby tuto myšlénku vypudili z hla-

vy věřících ale neopovážili se ni

kdy přímo ji prohlásiti za výmysl
neb nesmysl Bláznovská kniha

"Zjevení svat Jana'' krmila blou

znivé a výstřední učence starého

věku kteří v ní stále větších blá

znovství nalézali a vykládali co

svatou pravdu ku pobláznění tisí
ců věřících Všechno se jen těšilo

na rok 1000 kdy to všechno na'

stati mělo Tak všeobecnou byla
tato pověra v konec světa "Arci

ani francký mnich Gerbert jenž

byl pak papežem Sylvestrem II
ani král francouzský Robert nevě
řili na pověru tuto církví hlásá

nou dělali si z toho švandu a žili

vesele a rozpustile jako by žádné

podobné víry nebylo Avšak svě

domiti křesťané věřili na to pevně
a kněží neustále kázali o slovech

z bláznivého "Zjevení svat Jana:''
"Až se naplní roků tisíc bude sa-

tan propuštěn ze svého vězení a

bude vycházeti aby svodil národy
ve čtyřech stranách země "A

jiná kniha byla otevřená kteráž

jest kniha života A moře

vydalo mrtvé v něm jsoucí a smrt

a peklo vydaly mrtvé v nich jsoucí
a každý z nich byl souzen dle

skutků svých A pak jsem
viděl nové nebe a novou zemi"

Poustevník Bernhard v něme

ckém DurySsku uchytil se těchto

proroctví zjevení roku 960 a počal
hlásati po zemi blízký konec svě

ta udávaje že to bude roku 992

kdy svátek zvěstování a velký pá
tek spadly na jediný den Po něm

zase kázal Druthmase mnich

Corbie zkázu světa na 34 března

1000 Ve mnohých městech Jyl
poplach mezi věřícími tak velký

že v ten den nikdo nechtěl jiti z

kostelů domů ale dleli tu čekajíce
až do půlnoci válejíce se na kole

nou před obrazy svatých úpíce a

modlíce se aby všecky své do

mnělé hříchy odmodlili a přišli

rovnýma nohama do nebe Tak

dovedli ztřeštění kněží z lidí nadě- -

lati blázny Ale neslo jim to

ohromný zisk a proto to rádi de

lali Z doby té máme největši

dary na statcích církvi kněŽím a

klášterům Zcela obyčejné bylo
že kněží v tom roce psali ve svých
dopisech jako činil mnich

Glaber: Satan bude brzy už vy

puštěn jak svatý Jan prorokuje
neb ae tisíciletí naplnilo Konec

desátého století byl hrozný pro vě

fící křesťanstvo svedené a zbala

mučené kněžímí a proroctvími pí
sma Od roku 980 do 1 000 ba až

do 1040 zdálo se jako by by! an
děl smrti rozestřel křídla tvá nad
zemL Hlai a mor rozšířily se po

Evropě Hrozný mor hubil lidi
Maso hnilo jim za živa na tělfcb

al do kosti a na tisíce takových
osob s nicbi děsný zápach vychá
zel sedilo a leželo ve chrámech

1 j sílí nsL m asktxm 11 jussa v

VE SCHUYLER - - NEBR -

Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv Části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobni
o všechny záležitosti mu svěřené
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