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»ČESKO - SLOVENSKÁ LIDOVÁ KNIHOVNA«
1s ~Česlc • slovenská. dová. ~ovna~ vychézí l4denně, ~r

1. a ič. v měsíci. O .‚ ý redaktor P~redy stodola. • akce a
‘isbrace Mor. Ostrava-Hulváky, Tomáškc~va ulice 19. Telefon

932.99. Majitel a ‘vydavatel Žofie stodolová, Mor. E)strava‘.Hulválcy
Novinová - ~ba povolena ředitelstvím pošt a telegrafá v Opavě

-lo 132L1-IIIa-1938 Doili1~dac1 poštovní ill-ad Mor. Ostrav: Číslo 7.
Tiskne Melen .~h a. a. v Mor. Ostravě.

Našim Čtenál-Čsn‘!

Zasíláme Vám n ckázku Výšatek. ísniky, která se p
dává. ársaná za. 100.— KČ,

Velké proroctví Sibyly, královny ze Sáby.
Z arab—tiny . dožil Alois ~.. roce ~li938. Tento sešit je jen
Částežkou - ého díla. Nevirnce~te, dokud nepřečtete! Kdo by si -

n~i. : celé ‘P0, - teré vydá 1Č - ošit • o 32 stran • za -I~ 30.—, za
platí přiloženou složenkou pouze 2 K~& za tento sešit. Kdo -:‘. chce
míti ve své -knihovn~ tuto j- •ne •ě v:... .u knihu, nechť vyp~ni fl‘
:.. ‘st-ran- . . :- zašle našemu nakladatelství • ebo odewxlá

ve é •‘...ejně.
ofzděj přihlášky . ~budou. vyřizovány! T-lskn- se jen pro vdas

přihlášené odběratele! Proto objednávejte,: Čas, abyste nezmeškali
. .~ ožitost, „y tuto památnou knihu zlekáváte za pouhých 30.— KČ.

Tento ukázkový seši vyšel JIŽ v prosincI 1938 V nákladu 10.000
výtiskŮ, . -‘: jsme od mnxih tenářů ‘~ „ albycho.. dali
tato proroctví levném sešito ‘i.. vydání~ že .y Je rádi zařadili do
své knihovny. Nebylo rn. i, ihned . vyhovětI, protože naše neklada
telství nemělo a autorem př‘. .:. em-lou auto sám se nalézá
v oJkupo‘vaném území. Dalo to mnoho práce, než byl vypátrán. Autor
nailezen, mil. : todepsána : tim. je .. ..‘ů. •0 • ivě . . :„

kých proroctví královny sibyly. Zen et KČ .‚‚: erá. dosud se
prodávala ‘,: 100.— Kč.

A ještě všichni Čtenáři, ctí si přšd~lati ~vnlch 5 sešitŮ, obdeží
zdarm: pŮvodní, celoplátěné, bohatě ~ •é desky, jen : . .; t po
štovní výlohy. Nedejte si ‚i~jíti přílež1to~t k získání knIhy, . erá se
zachovala jedině ‘vedle Starého zábon& z údobí starého věku, aby
lidem připomínala jak mond : b : královna. ubyla, nejslaivněíjál
v chd.b! .

Mnozí jste yšeli již doma vyprávěti ad ‚svých ..‘ ‘ od děda
nebo -babičky o proroot~ví . ‘byly, královny ze Sáby že . .

co ona ~ ‘-.i.ov-.ěla, ze -.lnišo a-plní sei do dn~-.íoh dob. Píší nám
0- .. samobnl tená.řl, kteří již ‘v ..inulém roce v prosinci Četli
tento a - žitek: ~ : -- nis~n~ka vždycky říkávala, kdyimli-v se stalo
něco velikého ‘ve světě, e . předpověděla královna Sibyla. Vždycky
jsem -e tornu smál, oš se mi dostal do rukou ukázkový - -—-it, kde
jsem v‘ Čl, že se splnily mnohé v- .~ a nejen to, že se všajk také den
ze dne iplul její proroctví Ješ- i nadále~ Dnes u bychse své ma
mince nevysini‘: ‘.• .‘~
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~ svět a všechno co~na tomtč světě jest škrnce, dešL -j
vitrioblaka - . ~- Š

-.

‘, .~r- ~- Nebude‘ všakisčlověku gtačiťi -. am tenťo svět Ĺ.::~ ; ~ aj~to ~ na?adim; mi~dnes velfřn~~~budď
c“~~ ~jfl‘ ~ snažiti odletěti s tohoto světa a tam někde, kde

jen -vule“ Hospodinova jest, zkouni~ati, zda cesty »~

:5: - ;~‚}~ lidstva, světa i hvězd půzměni~i Í~IJ nem~bl ~ !t

Tomuto přam člověka nikdy vyhověno nebude —

2 .‚ z.

~ ~

-‘ ~ Země‘Eno~ia‘~- ‘~W‘ -„.-- Wc ~ ‘~-‚ —- - - ~ -
c-< ~ 4~I~‘-.c~~J- ~ ~ ‘.<c.- ~ ~94.-

Zaznamenauo jest Puvod vseho zla, vsi buly
‘~a hladu, jrnvod otroctvi a hdskych zašti jest nutno

hledati jenom v zeňu Evropě <~

-P~nes ještě am EvropanjFnezname, ale naši po

k ~‘ ~ ‘~t~mci je pozna~ji ‘Země Evřopa jest zemi studenou
- ~ -« ‚.<‘ :- ~- ~ mra‘zivou-a~proto take zenu b~dz lasky Tam, kde

-ť . uiice maací fřichazi, kde mirny vanek od moře
~ievn;kne, ta~ jest vždy chlad;a to nejenom v těle, ~

vduši~h ..‚~ ~ ~

Evrop~aňe budou vždy cbladněgširni, ale ~
rvacnejsimi - -~ ~- ‘-‘

~devšenu narody po mnoho let nad- -~>

ou přijde doba, kdy EvropaňŮm ne- V
i ve skutečnosti am cel~i Evfopa, hebof ;~

to bude Eviopanum nan~dem od vychodu ~‚ ?- \

.. . .~ť?. 2~. ..-
Š

me budou nositeii i~yšlenek vychodnich,

moci o dy-tyto uskutečniti, nebot, ~

‚ “-

‚ - 1
- ‚~—--.‚ .‚ —.. „.%; ‚;

. . . . ; -~ . ~ .
.- .- -. ~d,‘ I .~ :.& ..

..;—— —

... N; S ~<: ~-

.. <.-;

< - . .

“sk‘- J‘ .- ‘:- ..
..‘.



:- ~ ~~ ‚—-•~~-
.— ľ ~

- $ ~ -;~ - ..— -~ -~ ~

‚ -~ ‚- .— .‚_ ~‚ .-

-~ ~ - ~‚
- ‘- -~- -~ ~ .

~ byť ~ telesne a ve välce dovedli vždy ukazati ni~o- ~ ~ :‘ ‘~

ho houževnatosti, přece duševně nedos~hnou nikdy ~‚~‚ -~ ~

-~ te vyše a te sily, jako narodo e ze~ zemi,~v nichž
slunce ~vy svit ~ ~; ~ 4 r‘

~ Toť z~kon vesi~iifu~ že ten ~ slunéi j~H ‘~

‘~- 7hvdanbl, vž~d~ice~ ‘—y
- -‘- \‚~-‘-~ ~

muz slunce a hvezdy daleko maji ~ ~
Nad~j‘~viti 1vězdy,~ k~e~e%se čas od~~~‘1~

měm a proto take Evrópa zrněni každe stoleti svou ~- ; ~‘-
~-~.--~- :‚.~ -~-~~-~ --‘~: -~‘~ ~ “-

‚~.. tvarnost .. -.. ‚ ; ~ ‘-g‘ »
~—~- ~~~4,~Evropy nebudou nikd~F mo~i řici; z~ ~ ~ -~

je~ich rod buds vždy viadnoucim, e‘ oť žadny rod
v Evropě nebude viadnouti dele než sědrď generaci ‚

~a za~ e ~ ‚. •~‘ ~
— — ~ —.— .— ‘,P ~ ~. •~ .‚ ~. -~

A tak jako pr*a‘ generace k~ždeho rodu bude ‚

-~ vlidně ři~ata lidem, tak ~ude každa~gez~.érace ze~
~- zemi, ~z rnchž viadla, tyínž lidem vyhi~ana‘ ~

‘ Pi~o řikam, tak, jak ~dnes~ hvězdach psa; ‚~ ~

— — no vidim, ~ všieluu ‚v1a~dcove ruznych ~emi Evropy~

‚ ~ ‚yždy ve nanstvi~zápoi~enuti ze~rou ~~
-~ Hle, přiro~nejite vždy každeho vl~fdce~~~ ~~ .:

r jiz ?zare e chvostu podoba~ vpadne do vesmiru, .~ -

‘~‘~ zaři s‘~ou-zastim lesk jinych hvěz n~‘clpo ~ ~
$~ ~kolii~hvězdnych noci vesmiti~i truni -z ~‘-‘ ~‘
~ 4j••~ .—~-.‘ ;.~- ~~~- .-..

cesta ji ~ ospodmem urcena ‚nebyl ~
~~roto~.r~tato.1hvezda ~. ~;-~~:

‘do neznahia, ‘aby ~vrati1a~3~ita, či‘ti~iciletich~ .. ~

~ Vra~js~ proto ‘‚r~dy iarnovĺadc~ve do ~každe ~
‘~. ~emě,~ vr~ej~ zas~iti~ zastuu chudý ~ obeciy~hd ~

.- ‚ -. -~j~ ~. ~A.. ~ ~ ~- -. . ‚_~. ~. Y
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Proč my?
Proč máme obětovati my svůj majetek a své

životy pro záchranu svých pans ví na Vých ě?
Proč má rváceti náš lid zápa í, když lidu

východního je pro bojiště dost? .

A přijdou s maskou záchranců k jednomu ze
žiti ch kmenů a budou ho štváti proti druhému
národu žlutému!

Ano, tak bude pro ně prozatím nejlépe, když
dva nejsilnější žluté národy hudou mezi ‘sebou
válčiti a prolévati krev!

Ale ani tyto žluté národy nebudou zaháleti a
i kd “mezi se ou budou několik let válčiti, přece
konečně se ohodnou!

Poznají mezi sebou říbližnost svých kmenů.
Poznají ‘svou krev!
A blavně poznají, že všechny ty války, které

mezi sebou vedli, byly výsledkem lstivosti Evro
panů!

Zase uvidí Evropa, že tento Satanův čin se jí
nepodařil.

Opět se bude třásti brŮzou, co b e zítra!

Uklidnění

Po jednom z nejkrutějších náporů národů vý
chodních proti sobě nastane konečně jasno a vy
střízlivění.

V Asii bude klid.
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Afrika se zahálí v temné mlčení.
Egypt bude vyckávat pravého okamžiku.
Tím hroznější bude tento klid, že byl takovou

velkou ř kou krve národů vykoupený.
Evropané budou mlčky pěnými pány na Vý

c odě!
Národ vé východní budou jenom čekat na

vhodný okamžik, aby vyrazili.
ýchod otrocký bude mlčet, ale Východ svo

bodný bude zbrojit!
Nár ové žlutí budou míti zbraně, nichž se

nikdy nikomu nezdálo: pevnosti, které budou état,
lodi, které budou plóuti Po vodou, osti na
zemi se pohybující, ko ové ptáky, které budou ze
země říditi a kteří budou nepřátelům smrt při
nášeti!

Podmořské čluny, k ré vzdálenost několika
mil za par vteřin urazí a všechno plovoucí na moři
zničí!

Nebude si nikd řed těmito zbraněmi jist!
Naleznou tě všude, kam bys se jenom schovati

chtěl a u~ í tě tenkráte, když nejméně toho
budeš očekávati!

Ptáš se, kde tit národové vezmou ony zbraně?
d těch, kteří o sobě tvrdili, že jsou n iteli

světla, že všechno jejich onání je v souhia u
s Hospodinem!

Tak smutné pravdy jsem dávno nevyslovila.
Smutné a ravdivé!

18



Téměř dva tisíce let v té době uplyne od na
rození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci
národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou
povahově horšími, než-H lidé, kteří Čtyři ti ice let

řed nimi žili!

oslední evropská válka

Podle slov proroků bude se této ové válce
připravovati plných dvacet let od té óby, kdy
byln v Evropě poslední veliká válka.

Ve svých všeobecných proroctvích řekla jsem,
že tato válka bude válkou poslední a opakuji těm,
kteří á oselst~ví dřívější nečetli:

Ano, tato válka bude opravdu válkou Pos ední!
Satanáš v ní dá lidem do ruky to, co jim nikdy

předtím nedal.
Jeden árod po hém bude pa ati do válečné

vřavy.
Jeden národ Po druhém bude upadávati!
Tím okamžikem nastává konec lidského dě‘!
Ano, hudou li é i po této válce žíti, ale nebudou

více~ již bádati o torn, co předtím bylo, ale bu ou
v~echno počítati od once této války.

Zde vidíte všichni vy, kteří války a mordy
schvalujet ‚ kam lidstvo řivedete! .

ic vám epomůže, že budete téměř nemluv
ňata učit braní zacházet, nic vám nepomůže,
že budete míti kovové tákv‘ ‘~teří budou řízeni
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vázni ve Skl~peni~h, sami ve vzduchu létatf a smrt
roznášeti.

Nic vám nepomůže, ~e dovedete otráviti vzduch,
že na sta mil všechno umře!

1~Íkáte na obranu své vlasti?
Což ti tam, na druhém břehu, nemají svou

vlast?
Amen, amen, pravím vám, cožkoliv činíte pro

záhubu domnělých nepřáte svých, sami proti sobě
činíte!

Vždyť tam, na druhém břehu, jsou také otcové,
matky, synové a dcery!

Ti mají také nárok na život!
Zahoďte zbraně!
Nezabíjejte svých vlastních lidí!
Říkáte si ještě o sdbě, že jste k obrazu Božímu

stvořeni?
Proklínám ruce, které zbraním bu ou žehnati,

proklínám ty, kteří je zdokonalí, neboť všichni
slouží Satanovi!

se ptáš, proč?
Ty se ptáš, proč všechny ty války, proč všechny

ty zbraně, proč všechno to utrpení?
Pro zlato!

Počátek konce Evropy

V té době přestává býti Evropa zemí mocen
skou a silnou!

20



Všechno co měla, přebytky, které ostatním
národům ukradla, vložila do vraždění.

Ctitelé Mesiášo nebudou o nic lepšími!
Půjdou bez~blavě za těmi, u nichž moc a zlato

viděli!
Kristus zůstane pro ně nerozřešenou otázkou

minulosti.
Celá Evropa bude raněna slepotou!
Celá Evropa bude se podobat nahému praotci

Adamovi!
Jen několik jednotlivců z&stane na stráži a ti

budou zmírati hlady, nemohouce práci nalézti a
chleba vydělati!

Ti, kteří budou ‘ti ~hléb i zlato, než by se s li
dem svým rozdělili, počnou řváti na všechny
strany:

Vlast je v nebezpečí!
Je utno poraziti nepřítel !
Pak budeme míti pro vás chléb a zlato!
Ne my, ale nepřítel je tornu vinen, že zmíráte

hlady !
Přiznáváme, že máme pokl dnice plny zlata

a obilnice plné obilí, ale to máme připraveno pro
vás, až bude vlast napadena.

A lid ubohý, nemyslící, t ici a Ma ovící, uvěří!
Uvěří těm lotrům golgathským a ůjde za nimi!
»Ano, nepřítele je nám poraziti, svou vlast tak

zachrániti a palic budeme míti chleba!«
Och, tenkráte, kdybych já mezi Udem žila, tu
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ěla by h mezi něho a řekla byc1i~ »Ne, li~é, vlast .

není Ohrožena! . . .~- .....

Není pravdou, že vás chce népřítei nadnoijtj~.
Nikdo nechce nikomu mc ukra ~
Tam na druhé straně jsou lide pravě tak trpici

a hladovícf jako vy! Nevěřte,~ ‘

Ale vaš hlad ohrožu~je pokladnice a obili e Va- ‚
šich panu a prot vas lživě o opaku přesvědčuji‘ «

ní pánem, kdo chudáka hladóm t~pěti iíechá!. ‘

»Svoboda« . : ~

Lidé hudou volati• nové~
více svobody ! .~ . •.• .~ ...

Změní však svoboda a nová .viast~srdáě? :
Nikoliv!
Srdce ůže změniti jen Lá ka a Pravda!
L‘ ~ka a Pravda změní Čl ěka!
Lásku a Pravdu budou hlásati různí kazatelé.

Mnozí věřit ~budou tomu, co jiným kázati budou!
Lásku a Pravdu nemožno hlédati na nebesích.
Nechť bledá. člověk ve svém ~k~lí lidí, teří e

Láskou a Pravdou budou říditi! -

Kolik jich ajde? .~ . .

Sám Láskou a Pravdou ii~bude; řídit i ten,
který ude hledat Pravdu! . .~ ..‚ .

A kdo e bu e řídit Láskou, a ‚Pravdou,~budé ..~

všem ostatním a směch! . ...‚ . “.. .. .

. . ~. .- ‘..
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Lid bude míti v mnohých zemích úplnou Svo
bodu!

Svobodu, al která mu nedá plně najísti!
Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří,

která se lidem malým dějí?
Boháči budou kvíleti nad svým zlatem!
Dělníci budou vytýkati pánům, že jim zadrželi

mzdu!
Bu ou to svobodné země a řec jen boháči

budou shromažďováti své poklady, zatím co dělník
bude zmírati a y!

Práce nebude ceněna, jak ceněna by měla býti.
Pohaněěi a dohližitelé budou dostávat zlato,

zatím o dělník jenom měď!
Proč? Či sn d ráce rukou, práce, která vlastně

tvoří svět, nemá té ceny, jako popohánění?
Má!
Jak by vypadal svět, kdyby všichni chtěli je

om pohánět?
Kdo by zastavil přítok jarnic přívalů?
Kdo by zasel obilí?
Ten ohaněč?
Tito drábové a pohůnci snižují se pod úroveň

nejdravějšího zvířete a nebude s nimi jako s lidmi
počítáno!

Proč každý chce býti drábem?
Líbí se jim žravost?
Amen, pravím jim:
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Pohoršení, která, svojí žravostí způsobujete, vás
pohltí!

Kdo to bude, který postaví Mesiáše před soud,
odsoudí a nechá popravit?

Drábi a bohatci!
Kdo bude pronásledovat první učedníky Mesi

ášovy!
Drábi a bohatci!
A pamatujete ‚ že jsem předpověděla smrt

člověka v plamenech za to, že pravdě učil?
Kdo bude příčinou jeho slavné smrti?

rábj a bohatci!
Ach, Evropo nešťastná, výbojná, hnusná, smil

ná a stále hřešící!
Budeš příčinou svého vlastního pádu, neboť

svým životem připravuješ si kříž, na němž o
konáš!

Vzpomeň, Evropo, starý ~ím, o němž jsem
již uvila! Dobře vzpomeň! Chudí a uUačovaní
se s f~ímem hýčkaným vyrovnají

a chudí a utlačovaní zardousí opu!

Slova všech proroků e vyplní!
Vyplní se i slova tato!
I pravím vám, že každou bouři předchází vie -

řiee!
Tuto bouři budou předcházeti hladové nepokoje

chudáků v celé Evropě. Dnes na severu, zítra na
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východě, za týden na západě a za měsíc na jihu!
Vichřice zrnění se v bouři!

Bouře nebude nikoho šetřiti!
~1mi1á Evropa silně zaskřípe ve svých zákla

de~h!
A tentokráte se Arabové, Asiati a jižní Afri

čané spojí v jeden celek.
Egypt řevezme velení!
Rudé moře se aplní krví!
Na vrcJ~lcích p ďobjeví se první oběšení!
V měste Jerusalemě zbořen bude chrám!
Celý svět vzplane!
Asie zvítězí!
Indové nabudou svobody!
Arabie bude míti zase své království!
2~lutí národové se spojí v jeden národ!
Shnilá Evropa se scvrkiíe na jednu třetinu!
A co Řím?
Dotud bude v Římě dobře, dokud bu e Řím

št‘asten a bohat, dokud Římané zůstanou ve své
zemi.

Jakmile budou mysliti, že země jejich jim ne
stačí a nastoupí cesty výboje, zahynou po druhé
a naposledy!

Mnohý, který v knihách mých čísti bude, se
dočká, uvidí, přečká a potom, jsa přesvědčen, u
věří! .

Nastane zánik evropské moci!

25



Krilická léta
Rok 1914—.-1918_.1938 — — — 1954 •ako léta

tragická pro celou zemi Evropu!
Budou v těch obách lidé znalí pisma, avšak

neřeknou lidu pravdu. A těch, kteří pravdu povědí,
bude málo a ještě jim lidé věřit ebudou! A když
hudou chtíti lidem říci úplnou pravdu, budou ve
deni na pop aviště! Ji bude zcela jedno, co bylo
včera, jim bu e také jedno, co bude zítra. Dnešek
bude pro ě směrodatným!

Dnes se míti dc~bře a zítr nechť přijde otopa!
Zdá se, že tito různí novodobí proroci budou

zúmyslně lidu vše falešně předpovídati!
To nebu ou proroci, kteří toto všechno dělaj‘

z úcty k Hospodinu, ale proto, aby se na světě
dobře ěli!

To ude jedna z těch dob, kdy nebude rozdílů
ezi dob em a zlem, kdy Ďábel úplně rozevře svou

náruč nad celým světem! Pravda bude lží lež se
stane pravdou~!

Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, $en o
příští válce!

Svojí mluvou si přímo tuto válku přivolá.
Když Evropa jenom a jenom o válčení a pří

pravá~h k válčení mluviti bude, pak se může jen
války nadíti!

‘válku Evropa přecká!
Něk let bude hojiti rány, kter‘ válkou utr
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pěla, ale když přestanou rány bolet, tak začne
znovu!

Každému malému dítěti bude říkáno, že válka
musib‘ !

Mezi lidem zavládnou bojovné a válečné pís
ničky!

Zásobárny budou naplněny zbra~iěmi!
J en řed d hýtu bude se báti roti válce ě

co říci!
Bratr ratru věřiti nebude!
A tak, když uplyne dvacet let od ukončení prv

ní války evropské, tak se mohou Evropané očkati
v torn roce álky říští.

Nepřijde-li, ~k řijde v alších letech, ve kte
rých číslo sedm bez zůstatků obsáhnouti můžeš!

‘Pato válka bude nejvěťírn úspěchem Satano
vým, proto ti, kteří ji olají, p ohlásí ji za vál
ku svatou! .

Běda těm, kteří ji vyvolají! Zahynou, a iž by
se očkali jejího konce! Bude, ja z mých knih e
lidé dovědí, tolik řesunů v celém světě od dnešní
doby alomounovy Po Mesiáše, od Mesiáše Po
kritický rok 2000, že každý kámen na větě bude
ještě jednou obrácen!

A přece to nebude nic platno!

Bude muset přijít katastrofa!
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Kalasirofa

Poslední válka bude nejhroznější a napadne
Evropu ve ech, kdy nejméně toho bude čekat!

Žlutí a černí Po tisíciletích utrpení stanou se
nositeli pravdy, práva a spravedlnosti!

Ti, o nichž se poch bovalo, že jsou schopni od
poru, ti, kteří yli dáváni mnohdy bílými lidmi pod
úroveň dobytčat, přijdou, aby účtovali!

V mnohých zemích na alekém severu bude čer
ný člověk míti menší cenu nežli brav!

Lidé tam žijící nepodají vody umírajícímu č~o
věku černé leti, ba naopak, vidouce, že k smrti
znaven jest, vytáhnou ho na popraviště.

Tak bezohlednými budou bílí lidé vůči černým!
Snad v Boha věřit nebudou, namítáš?
Budou!
Snad více, nežli národové jiní, ale budou mylně

předp~kládati, že Hospodin jenom učení své a u
čení Mesiášovo lidem bílým dal!

Může kdo tvrditi, že Mojžíš ‘byJ bílý?
Nem° ~e!
Pravdivá-li báj o Adamu a Evě, že jejich do

mov mezi Eufratem a Tigridem byl, pak i oni byli
černými, neboť v zemích těch lidé bílí ‘nikdy nežili!

Pravdivá-li však báj, že kraje kolem Nilu byly
prvním domovem člověka, ak ani ten člověk ne
byl úplně bílý, ale — žlutý.
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Nezáleží dnes ani v letech budoucích, je-li člo
věk plemene bílého nebo žlutého, ale jakým člo
věk jest!

Má-li člověk barvu černou a je-li přirovnáván
k bravu, pak zodpovězte san-ii tuto otáz u, kdo je
blíže Hospodina?

Kde je právo?
U člověka bílého nebo černého?
Jak pohlížel by bílý člověk, kd by černý s nim

tak zacházel?
Věřil by ještě v Hospodina?
Snad i to bude příčinou, kromě těch, které jsem

už řekla, že k této hrozné řeži dojde!
Ptáš se, co na tane, ‘až černá a žlutá rasa

ve století torn napadne rasu bílou?

Pak přijde poslední část dějin lidstva.
N~bo~ potom nebude již pro člověka více doba

vzestupu, ale sestupu!
Nemy ím tÍm mravního!
Ba naopak!
Člověk bude chtít překonat svými divy Hospo

dina!
Pozná, že je vše marno!
Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda

a anství Mesiáše.

Satan bude poražen na věky věkův!
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Evropa pozbude svého eúměrného moce~iské
ho postavení!

Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni!
Zmizí chamtivost člověka, nebof vše se bude

připra‘vovati ke dni poslednímu!
Dvaeátéprvé století uvítá člověka nového a svo

bodného!

Velké prorocfví Sibyly,
ráb y ze Sáby.

Z aTabšiiny přeložil Alois Krčma v r. 1936.

Tohle všechno je jen nepatrný zlomek Sibylina
proroctví, rotože všechna její proroctví obsáhla
devět královských knih. Je v nich obsažena doba
od Šalomounovy vlá y až Po příchod Mesiáše, od
příchodu Mesiáše až ke dni posledního soudu. Je
to vzácná kniha, kde naleznete minulost, řítom
nost i budoucn st světa.

Kniha prvá, královská prvá proroctví Šala
mounova.

Kniha druha, královská — proroctví o mužích,
poddanství a lá ce.

Kniha třetí, kr‘lovská — jedná světě novém.
Kniha čtvrtá, královská — o lidech v tomto no

vém světě.
Kniha pátá, královská — zemích asijských

a afrických.

30



Kniha šestá, královská — o Evropě.
Kniha sedmá, králov~ká — o válkách evrop

ských a světových.
Kniha osmá, královsk‘ — o dni posledním.
Kniha evátá, královská — vzkaz ke všemu

lidstvu.
Takový je obsah Sibylina proroctví. Kniha,

která jde lidstvem Po celá pdkolení, která byla
již tolikráte zakázána, spálena na hranici, kniha,
jejíž obsah i li é ústně zachovávali až Po dnešní
časy, která obsahuje přes 800 st ánek elkého for
mátu, kniha, a kter‘ každý rád sáhne, když bude
unaven životem, se prodává za Kč 100.—.

Objednejte ~i ji v našem nakladatelství.

A1by bylo každému umožněno zakoupení ohoto
jedinečného díla, rozhodla‘jsems&jevydati
v »Česko-sloven‘~ké lidové knihovně« v sešitech o 32
stránká h. e‘lé íio vydá 15 sešitů Po 2 Kč, akže
každý má možnost získati tot vzácné, starodávné
‘dílo ‘za Kč 30.—. »Proroctví Sibyly, královny ze
Sáby«, ‘zůstane nezměněna podle úvodního vydá
ní, jen ísmena budou poloviění velikosti, ~ak je vi
díte v torn o uk‘ kovérn sešitě a vyn cháme prázd
ná místa mezi jedno ivými čá tmi knihy. Tím Vám
umožníme, že i můžete levně poříditi vzácná pro
roctví rálovny ze Sáby.
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Ro~hcydněte se ihned! Požádejte svou prodejnu,
aby Vám objednala u ás ce~1é dílo v sešitovém vy
dání. Upozorňujeme znovu, že r o z d í 1 bude J e n
v provedení, obsah zůstane tejný jako v knize za
Kč 100.—, erá je přepychově v.~yibavena a proto
mnohým “tenájřům svou cenou nepřístupná.

Dnešní d~ba •e pro naikladateje velmi nejistá,
proto nebude tisknuto více, ež olik ude přihlá
šeík. Kdo předpla‘ ve své prodejně, anebo přímo
v akladatelství prvých pět sešitů, obdrží arma
na celé dílo celoplátěné, bohatě zla ené esky. Za
platí Jen poštovní výlohy. ‘Zmenšená ukázka desek
je a obálce.

Tato výhoda platí jen ro předplatitele!
Tento sešit je ukázkou vzácného dí!la, ‘které pro

žilo již mnohá staletí a za hovalo se do ‘dnešních
časů, aby vydávalo svědectví o pravdě, jíž se na
plnila všechna proroctví královny Sibyly, projevená
od dob krále Šalamouna, až do ešní‘ch dnů a ještě
dál do neznámých letopočtů, kdy příští lidé právě
tak jako Vy, udou čísti tato proroctví, aby se pře
svědč ~‚ že lova S i b y ii n a se vždycky naplnila.
Vždyť Sibyla byla největší v~ yní všech zemí
světa, ~edpovídaía ř‘ ody diktátorů, předp vě
děla jejich onec. Předp ví á koi~ec Evropy, který
se jis‘tě naplní podle jejích slov, právě tak, jako se
plní věštba dnešní době.

Co nás očekává? Čtěte »Velká proroctví Sibyly,
královny ze Sáb !«



en čtenář, nejinak však zni j2né hlasy: Nikdy
že proroctví Sibylina jsou tak pravdivá.« Skorem

do rukou tento inniý sešit, rád y se Měl ještě

levném ~tověm ‘vydání, i b ni tuto knihu
~ ‘knlhavničky.« Takových dOpisů jsme ci na sta

!sme se odhodlali • vzdory ‘dii • ěžké době syylcIéiv‘atj
která u nás •.jakžii,a y,ohálzela jen ve loincich,

.‚ že pěed~pov1dala . . olsařských rodů a staré Rakousko
~odohnci‘u Četjbu svým nár. . ům.

edině .Aira.ji se zachovala ‘ůvodnf •roroctvj ikráloviny Sibyly,
. .‘ . je přivezl autor. Vždyť dn~ velké odul ‘hnuti v A a‘bii
zel niČlm •iným L‘ «• ‘. áno, nežl.i proroctvím .. oviny Sibyly,
erá‘ předpověděla pád. evropských velmocí a utvořeni velké řlše

Chcete se dcwědětj vše • XX. atol- ? Pak musíte čfati elké
‘rorocbví ‚Sibyly, ‘~ . . .y ze áby! Tento sešit je jen ukánkový.

• Šah zamyslete se nad nim a uvidíte, ‘ některé řádky jsou
‘ ‘nešul doby. A což, ad přečtete si celé dílo! Nspřečtete je ani za
ýden, za • ěsíc, ‘budete se neustále Ic němu vraceti, budetö je Čísti

;. : ě tak jako bývala kdysi ..tena svatá bible! Vždyť v mnohých
hay «n..ých •‚•.: • sedědí‘.~.‘ odp:akoleninapokolenl.

ždyV v mnohých -rodinách bývá. jediným~dědietvini chudý . děti!
‘edn~jte ef ji ještě dnes!

: do Čte ‘to . oroctví, skl ‘by, světové dějiny se řídí podle• tby Sibyliny. ‘~. Čte se samí! ebtide jediné rodiny, která
‘Y si «.‘‘ ou~pila (neobjednala) celé dilo, které bude vycházeti v
• ~ á ~ KČ. . .

Nedejte si u1jíti tuto p sžitost a abjedne.jte si ~vazně celé dilo,
.e~yzácnější dílo všech ‘ěkŮ, »Pr&octjví Sibyly«, u svého knihkupce,
e Vaší. .. ejn- anebo přímo z nakladatelství, které Vám je dnéš~

Toto jedinečné dílo nesnil •ybětl ‘v žádné &cnilio‘v‘ně. Plšjs ještě
‘.es, objednejte si -včas Velké . . roctví Sibyly, nejmoudřejší
~.y světa!

Zde odstřihněte, vyp te přihlášku a zašlete:

Zasfle~pte mi trná‘ctldenně na~ ovásí

Velké proroctví Sibyly, kralovny ze Sáby
Předplatné a 5, 10, 15 ešltti zašlu si kou dne
Jako platitel o~ 1 pův cel látělié bohatě zlacené

!néflo zaměstnání

yidliště pošta

země
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