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Adventisté slují ve Spojených Obcích severoamer. blouzniví
sektáři, kteří očekávají brzký příchod Kristův na soud. Podnět k
sektě té dal William Miller (* 1782 v Pittsfieldě v Massachusettsu;
† 1849) hlásaje na veřejných místech v New-Yorce a Bostoně
konec světa r. 1843; když však Kristus roku toho na soud nepřišel,
položil znova konec světa na 23. října 1847. Lidé připravovali se k
tomuto hroznému dni, kupovali si nové šaty, tu noc před 23. trávili
na modlitbách a přese všecko zklamání setrvali ve svém blouznění.
Sekta a-tů trvá dále, má kolem 95.000 vyznavačů, zřídila si
universitu a velkou knihtiskárnu a vydává časopisy, aby pomocí
jich učení své šířila. Dr. F. X. Kryštůfek.
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Sekty v severoamerických

Spojených Státech.

„Zeitlexikon“

(1901, seš. 2., str. 216) podává soupis sekt, které v severoamerických Spojených
Státech zastoupeny jsou. Data jsou vzata z roku 1900. Adventisté (Chiliasté)
mají 88.798 vyznavačů, Baptisté (dělí se na 13 různých sekt, po většině
černoši) 4,744874, Ríění bratří (Novokřtěnci, tři sekty) 473,9, Plymouthští
bratří (Darbisté, Chiliasté) 6661, římští katolíci 8,616.226, kteří již svaté
biřmování přijali (10,129.677 pokřtěných), polští katolíci 15.000, starokatolíci
10.000, reformovaní katolíci 1500, Irvingiani 189-1, Christadelfi 1277, křesťané
(Christiancr) 111.835, křesťané vzdělaní (Christian Scientii'ics) 100.000, Církev
Boží 38.000, Swedenborgiané 7079, Kongregatiomllisté (lnd'ependenti, Puritani,
po většině Soeiuiani) 629.874, Učenníci Kristovi (bez vyznání) 1,149.982,
Tunkardi (Novokřtěnci, nosí nápadný šat, vousy) 111.481, Episkopali
(Biskupští, Anglikani) 716.431, reformovaní Episkopali 9743, evandělická
obec (německy: Albreehtsleute) 118.865, spojená cvandělická obec (před
10 lety se oddělili od Albrechtových bratří) 60.992), Kvakeři (4 sekty,
positivisté a deisté) 117.868, německá evandělická synoda (spojená pruská
církev) 203.571, řečtí katolíci 20.000, ruská církev 10.000, židů všech jest
1,058135, z toho orthodoxní (Poláci a Rusové) a reformovaní (fěmci) 211.627,
Mormoni 301').01'H_),
reformovaní Mormoni 45.000, Lutheráni 665.878, Mennonité
(7 sekt) 54.748, biskupští Methodisté 2,716437, protestantští 536.271, jižní
biskupští 1457864, methodistické církve černochů 15300000, jiných dvanácto
methodistiekých společností 300.000, Ocl'n'anovští čili Herrnhutští 14.817
(roku 1890. 11.780), Presbyteriani (13 sekt) 1,576.608, Reformovaní: němečtí
243.545, hollandští 107.504, Armada spásy 10.000, Spojení bratří v Kristu,
a to: konservativni 226.643, pokrokoví 243.841, ['nitaři 71.000, Universalisté
48.426 tr. 1890. 49.194), němečtí evanděličtí protestanti 36.156, Schwenk
feldiani 306, \Valdenstriimiani 20.000, Hoffmanniani (též Tempelfreundé
nazvaní) 340. Dle všeho jsou data správná; neboť jak týž „Zeitlexikon“
(sešit 3., str. 850) sděluje, přibylo dle „Catholic Directory“ ve Spojených
Státech severoamerickýeb roku 1900. o 615.000 duší katolíkům, po většině
vystěhO'alci. Počet všech katolíků jest 10—11 milionů.
], Znám—tr..

Otázka antialkoholícká

u mládeže. Líhoviny,podávanédětem.byť

v sebe nepatrnějších dávkách, způsobují celou řadu tělesných nemocí a du

ševních poruch. Prvním následkem je zakrnělost fysická, zrůdnost

dětí.

Zhusta dOstavují se epileptické záchvaty, porucha nervového systemu, křeče,
t.zv. vítů tanec, delirium tremens, alkoholická manie, zhoubné proměny
(jn'ganů, jako nadniutí plic a vodnatelnost.
Dr. Max Kassovitz, jenž velmi obšírně pojednal na VIII. kongres.—„u
proti alkoholismu ve Vídni o tomto thematu, velice důtklivě vyvracel klamnou
domněnku, že mírné dávky alkoholu působí léčivě u slabých nebo churavýeh
dítek, neboť fysiologickým bádáním vyvrácen byl předsudek o výživnosti
alkoholu a o pi'Ospěšnéin působení jeho na trávení. Mínění, že alkohol na
pomáhá trávení, jest neoprávněn, neboť působí právě Opak. V mnoha případech
jedinou příčinou ztráty chuti k jídlu bylo shledáno pravidelné střídmě požívání

