
rozpadlo eaJíl koopot stnoa A co to pravil shodil milé řill po severní i jilní Americ anebo sprostých výraau ani v nej- -

ho Josefa beze všech okolku davělSím rozčileni neušly lis Jsouc ŽALUDES:
CUVZJt St fit tUiTUX UXAatJt

spcuctY 2jh::i tx nnvaizi ku pestsiísi lesa
XA JLÍPAlNiCU lgrri

Stavěli veliká města jejich ewuti-n- y

teď udivují odkryvatele Měli

ně io polt roLxi a za&te

Mnolatvf vápaa ji tsa jed&oa
k vápnění opotřebíme jest vela!

leko dolu do údolí Josef dopáAnierikáné politicky zralí X ta-

kové politické zralosti mime i

my doupěti

leně vstal a odhodlané stupal do
vraku znovu Než jakmile do

mnoho král fi a proroku a často
vedli války s Lamanity Mnozí

pádech p£du vydatní zlepší a
zá-rod- ní

když ji taá od lasa mírni
vápni
Ťápnit nesmí ae ale nikdy pu-

dy silné vysílené Mvym říkané"
lialčivó písčité poněvadž jeltS
ten krapek síly plodné která
v nich nachází vápněním se od

rozmanité pod-- é p& Jy a rctka a i
f 1 Kalii ?4ba lícící Havětí rt4i2T arhstal se nahoru ihned opakovalyCo mezi českými voliči a "poli 5U4 WWVt —iTaf %r— iMiia ml tu í i 2 aodpadávali od Nefitfi a přidávali

so k LamanitSm Po dlouhýchso vy hrfilky anděla a on se ocítil

opět dole v údolí A když po

sedá se likdy přesni tttaaoviti
Tak mSžeiuo vzít vi ly vte

vápna na tak zvaaé neviny
pSdy sila kyselé pldj leat a
lulnU p5dy kWri jíl od přírody

vyidřiv?i e tlh-lAa-
u iř eLcc IjIvei lxli ci!c po

laLavkl zikoda % S-t-
iti k:ri t v tt--

válkách a tuhých bojích konečné
tiky" nejvíce rozbroj & a svár 3

plodí jest velmi mocné vyvinuti
náchylnost k podezříváni zhusta

POKROK ZÁPADU

Týdenník politický poučný a

zábavný
pro

ČECIIOSLÍVY AMERICKÉ

podávající nejnověji! zprávy ne-

jen z celého světa ale zvláště ze

Velikého Západu Amerického

vychází každého úterka
v OMAIIA NEB

Vtdatatel a majitxl :

třetí totéž se mu událo poznal a fwta aa
kMW tMMt oía I

straní a p&da zcela neplodnou
se stane

Tirů-si- tm ra letže hospodiu nedovolí mu přiblí- -zcela bezdůvodnýma
byli Nefité zahnáni za Mississippi
k východu a zastavili se a jezera
Erie kde svedená veliká bitva

až po celé zemi ležely mrtvoly
jsou vápnem velmi ehadé t-

-j taHojné vápnění ve spojeni seJsoa lidé kteří si nedovedou
aoao ato a aMk aft rmii tav a ' t
fmA J MH % aaott
VMf atkwaa k taní y

tm av-- }mmmitmtm a " aní a

ajo mmm ao wrMt mmii &tm t--a

silným mrvením hnojem chlév

v:ťu-ť- i aari aa tsřtsl Iv $rcav Bcb!r exi sel
rxdileav v ael li ivaaiete step ca ckr á tras v aa
kterékvíi Hmi svkctř krvltki lviěii fcxsfCiá S-- a

♦liti ca :? iatwí ba SUtvaiku2I xikí?ai:a -

žiti so k svatému místu bez po-

svěceni vnitřního a vrátil se do-

mu posti Ta modlil se za několik
představiti člověka který by z

Poslední bitva svedena roku 400
km ai' ia Wky a

kové které povstaly zvětraaima
rozrušením nlaleJajictcb hor&ia:

žuly ruly avora zaělce slídy
břidlic livee a j vv
Na baši ovk m21 vzít

týdnu Tím se posvětil a pak
čistých a mravných pohnutek pro
ta neb ona strana agitoval a její
kandidáty volil V jejich ocích

ským účinkuje ve všech případech
a ku všem plodinám prospěšně na

zvýšení úrody polní a docíleni

zvýšených sklizní
Y naší moci to leží chceme-l-i

před Kristem na pahorku Cumos

rah v New Yorku kde jich padlo
230000 a všichni na Živa zastali

teprvé pokoušeje so o vyzvednu
tí nálezu došel úspěchu Mvti nwuM kivira

jest obyčejně každý v gruntu srd
nabyli chyceni vyjma Mormona ace svého ipatný chlap ať jde s1 I AV itOHKWATEIl nejvýš na doba 8--12 léto M

Šla dostaví H al# Uk4 20 buill [ aiaktiaa- -
Otevřel pomocí železného ho-

voru víko a tu objevily se jeho ZZj mmm ti trÍTvct"C£as£ 4Ulrleti pat &a v!a Safoesa čtvrtbupomocí vápna víco neb méně tějeho syna Moroni-h- o Mormontou neb onou stranou ihned ta
O MUeifRedaktor

rit iiol ztih3hitk koví podezřívičkové se škodolibé í aifea aua aa ahao aoaaaairvápna které so roadill ia tři dl

ly a v ten pSob opotřebí I za
9—12 roka třikrát vipai a tik

' Jmmm w t uuia a wMaiušklíbnou a řeknou: Mv5ak on ví každá palcích veliká epos

jená kruhem mosazným na němž
mm itja a t--4 a (namn

i ) t-- i to ia a —rata t "%"ta'! ítvťWt akr"a jak viibee přtp4ai ji p Bpaii xsairie-1mi-m

T"'i 1 ttich sui tvk-- k kivi sciJti llkaa vkvoial takcTČl:proJ to díla" Kdo v té peci bý

sepsal dějiny králů a kněží Nefi-t- 9

přidal k torno kniha svou

vlastní a zanechal vše synovi
svému který doplnil to a pocho-

val v kamenné truhle na pahor-

ku Cumorah byv od bospodina

krát mrví hnojm chik j tn při MMi brk I l mmM- aili n
í

Ph1platné na Iht olndSi
i t poit&vni zásilkou vi jiného tam hledá praví dobré byly zavěšené tak že se mohly

otevírali jako kniha A při nichČesko přísloví: snad i y tomto
čemž ovšem třeba hnojiva tato
střídat U i jedakrito vápnil a

žili chceme-l- i úrodnost zvýšili
neb seslabíti podle toho mnoho

li a jak vápna použijeme Jest
sice pravda že stává u nás poře-

kadla : "vápno dělá otce bohaté
a děti chudé" což ale platí jen
potud pokud zároveň při vápně- -

ní silně mrvíme látkami dá troj-

nými — zvířecími Dáme-l- i ale

vápna i mrvy chlévské dosti pak
ovšem mfižeme pořekadlo toto

a mtmé iJ j— a aa-a- — atiaav j j e B? ¥ÍOfr R-í-- lÍ llTTt BektetV eCV Se tiiit ftiía- -S 220 rok £ 110 ™ pul případě jest platné ležel zvláštní nějaký kámen polo-pr&hled- ný

Na dskách těchto
a a a aMnat mrmmmm a at~ai—m k i !:_jedenkrát mrvit jelikož j pakroka akcentu na čtvrť roku ubezpečen že za 14 set let to bu tt_ -- - i siííí jLV-- iái a f ua3i vxa ceaiu-L- e aTaké so mezi Cechy zhusta d?

ai#a ai ULut lilcaa !híi Irde opět nalezenobylo neznámým úplně písmemty Zasíláni OO tvoT 93SO rořna
mr I" lovné platí TyAaTaUWWa farao IbaliaiiMiiaakaUiV T I Z!aBlkoVÍe vddlU CSC & oel-l- i etvHeet akri t lciWci lv- -A zajisté přišel Josef Smithněco napsáno co nikdo nemohl a atft 4 anw aaia-- V

účinek vápna nejvýdatcrjil
Vápno požívá o buď co bavjí-

vo svrchní i ejméua rootlia ple-

ních a luštin neb oo hnojivo spoj-
ní a ozimá

a kcwa a a (t v awt M mmmvyvolený boží prorok vedený anpřečisti Učený jeden jazyko- - W xaíriav jei v walraa aeub&iii víee ceJL-- li itvri£a
aekceUWara a tW m vm WHttuadělem nalezl posyátné ty knihyznalec v New Yorku jemuž pís L-- lnamtt% Im} %nmm v+1 úk

změnit v ten smysl: "vápno dějakož i Urnim a Thumim pomocímo to předloženo bylo pravil že i Osota lUiei o rv1uIr tohva tikoco ro n--
lá otce i děti bohaté' Mdi w mleg fc4ata % a) nfl

je že tomu jenž nejde s převahou
čeakých voličů—ihned vypálí na
čelo znamení "zrádce Jest to
velké slovo a nemělo by se jen
tak zlehka bráti

Býti stím neb oním jiného smý-

šlení ohledné k prostředkům ji-

mi! má jistý společný cíl býti do-

pálen není samo v sobé nic zlého

npjouť vlichni lidé najedno brdo

jest nemožno známky tyto čisti r rril LIaněhož mohl rozuměti těm novos

egyptským hieroglyfům a přelo
mu 5kk awaaďa WuMm aa Cwas diai ku rverjvi okresu jakatviuctííitt taVové xabriaí učotiNež podivuhodný ten kámen Účinek páleného vápna záleží

hlavně v následujícím" vápno wjidhroi :rvijí V Jm m iimratM ha tm imAmmm k
při dškách v bedně ležící měl ael rx-e- i ervm neb jla ta úSLukeai Lierv je-- t

r-0i-
ny V „Pokroku Zpa1a" l:U

nikiM cn aatrodnl polky platí M

ocaaiaky ptdoriř al era"

tr 1 "MST itni nikfrnii jíljimk-ta- r
avlak M&kkrfua aNjfkuTutí takov

kt-- r tbWmji obal Ittkr srb nrkt--k

jr takoa aortakhtkr Mm toho aťdoTo

luK ni aa odotUDO( tniUurt:!o

f- - Zki Ikjr pro hr díjl M pel
oval oknkr aorbo UMcrh

aby bylo JU dodaní

a iU hI nrtla ca rte olnolu-rhr- tt

lia xaalaa raíitt- - VAkT obdrtt--

war buďma ii! lJjr aWcdujieim

mr4mttm sm a--fc HMt a araraua
žil je a přítomnosti Davida

Whit-mer- a

a tento David Whilmer má
dosud ten povodní překlad—o

dílem látky rozkládá dílem

a zemité látky v pfidé roz Česka Usada v Keurasccpodoba obyčejných brejlí jen že

trochu větší a pul palco tlustý A
tabolkách kdeby byly nikdo ne

a akra Nitm-- i nwa-- a a wasa — — m m

tn akawaaJa i ajftaamt £a

a4 ' ''I '' ani — Triilini wMtú

(w Unoui wa hn au-- —

ni in nmn a--ai ks a ami —

m%t rmtl-íi- Jm m Umrm aaa a

[—-—-- wmu ir irVViť jlt £4%
f tvii Ia a p jULaeal tb-- vxjldbttú la Itsih ře--
ee:ičI:o regltera oeí reoeirera a po rapíacvni d la--

I ri trii a n-- l oai aabvi 2ea! rabtali o-eci-
kú

a nemoboa tudí o vécech veřej pouští —Při této příležitosti mu

síta se zmlniti žo vápno rozklátyto díky obsahovaly paměti
ztraceného kmene NcfitiJ a tento Nelenil rlile2tof rro kaldé- -ví podnes

L- - čerhk který eWco 4iti iwdá na př blinu již při obyčejnéTento David TThitmer jedinýkámen byl Urim a Thumim zkr--
ných stejné smýlleti Ostatné by
to bylo neštěstí kdvby převláda-
la taková jednotvárnost v smý

zxtil ranci ♦IlTrtiaa ekce tvJ h:a- -kfcfc a KkAAaaj yxfeaoa mm m m mm'í rfcif íuratt u a sraaaze žijících dosud svědkuze něž mohli starobylí proroci Čí- - ta w t4y kw í_„„tr: -- i- - vpůvodní teplotě v ten spasob že Žiraviny
''dubrjch irndcb Lacian mnvh
f darmo na potcuKub vaatcbza

jest teď ačpavek stávají se volným 1
%% BjAÍko t ari! tivava a k ia mmimmčinnosti Josefa SmithasU taierana ta znaménka na

iMmtmjm a l

Bvrikiá jtHo ukuai cja cku pva3a r'Ui:u c"eT:
akrů izeaiam jrrti ruk ilcet alra Ir!i v r a
dvi-- i akri tvXst IhMb { saaeWai xalírkv a vv?izeti

šlení svědčilo by to o nedostatku

smýilenl samoatatRého vBtcc 70 let starý zdravý a silný muž pak vzrast rostlin vfdatno br nkytato v íeU tXadždskách svatých vyrytá
Stovauii v lloward Co Nib aPokrok Západu Josef Sraiťn poznal cď že muRepublikánská i demokratická středný výše tělnatý 8 dobromy-

slným výrazem vo tváří oholené iaiMaaakiPSda jt výb-r- i krioé i re--třeba důvěrníku a společníkustrana jou strany vlastenecké[Omaha Xeb a a tal-irailc- ine vody hojnof a Uotre na
a 'i - mm mymymmmm m ™' mmm ~obé chtějí a zasazují se o dobro aby mohl využitkovati veliký ten Bydlí v úhledném domka a pro-

střed města Richmond ve státu tužka doatatek a m-tc- :a

dar sdíleti své tajemství s nimi východně 6— --Id mil jihot-iriii- f Caakďaa4an4kTaáMwaM hrA UvLkA ch pIíTia3 t£U'b9tÍ lai-t- ~
této země Jen v prostředcích se

rosebázf a to jest dobře Obča- - Missoori Rád o věcech těch vy HJ— I _ blil oa fwtkMW cawaa přivésti je ve známobt Sdělil

pórují Tímto rozpouštěním
půda chudne so vysiluje a

pročež je třeba ?asto ji mrvou
chlévskou hnojili
Yápno pálené anaje ze vzdueba

kyselinu uhličitou mění so v

vápenitf a kypří 1 zlep-

šuje tím nechá nicky značně pů-

da

Yápno rozkládá rozpustné k

Pacific 25—3í miLpráví a tvrdí že pfivodní překlad
tedy vše několika mladíkům v

Omaha Neb 17 srpna 1875

Provolání ku všem Čechoslo-vanu-

v Americe

c ika mí kra íralA Svrt9acv% a traíiA avfeí alrů siá
sawaMaaaMcrsa'aiUuiatl tvsk-Lret- i t lištách !x-t-í tiiiaiea CÍTTÍV Tcxro--
f W av a' alt T -Uk ~r v -

!A ttae cl ctTrt ael hni-naik-aM- cr cr-a- a I tnay Xibirajx seor

n lim naskýtaje se příležitost sly-le- ti

a poinati jedny i druhé ná Pozemky vlá lbi ! d :ati zaten chová a sebe pro pozdější posousedství mezi nimiž byl Oliver darmo co bometeal akritřebu církve Kristovy Kniha
Cowdcry a Martin Harris Jistýhledy a vybrali si Pohříchu

rfru uia L-- it aa kteříkoli r!o rakový Tredpo- -
David Whitmcr žijící asi 22 milnení mezi těmitojstranami mno Mormon prý souhlasí úplně 8 bN

bií praví A dovádí při tom na

neb preeraplton lt akrl bpri
pěstováni Isa I0Oakr4abkd
má větli rodino ka v iLi! pri
c m&žo vixbnv tři eirukv po

ho na vybranou jsoutf dávno pře--1 vzdálen přišel jednou do města
UtahSvaté Soudného dno" vStařilký cáS nřencc prof L vzrůstu rostlin Škodlivé soli že-lezn-

převádějíc je do stav abrané ale když jiných není a bez I a zaslechl o ti věci mluvili Zají- -

jit a vzíti si Sfd akrS od vlily(jak si teď mormoné říkají) žeKiieel zabývá se aby co nejuži
nerozpustného rostlinám neškodmalo jej to a uč nil si známost s

Josefem Ten ukázal mu dsky
vybírání to nejde nezbyde než

vybrat! si po zralém uvážení tu

Krs taktak íeia aJl p ojpiti rx-- ! -- 1 za--

EeI rábirkv t: a k h tv j% uhv3:1 takvé ti-j- a-&- el

teheci rS!íi h-- t ait!elujjck4z Jřa lii-iri- takórva
Uctaiv! : aa í kJUby oa řteó ni xetahfli jsrá i neb
zikuili xiCí2Tvl ale ikizoli Ivřrs-- a vísívAhvru stM- -

te!ttěiím tal e nám sestavová
Nřlepii aaglický lis!

UMfcLECKÝA VfclECEV

%immit

Anen bsi aoapii oa
xi-a:o-

Uciaé pozemky anb vsdřlaaé
ul farmy lacino ©4 oktlaicí aoo--

ného
ním dřjin řetských vystěhovalcu i kámen a přečetl mu pomocí kalepší t j z dvojího zla to meníl

jsou protivnými očím hospodmos

výmjelikož mimo knihy Mormon

užívají ''knihu smluv" která jest
pouze souborem jednotlivých zje

Slouží uhličitan vápenatý bez
od3mene toho některé řásti z desekTrefně praví nesmrtelný pěvecT Amerite O potřebě a užiteč-

nosti tohoto díla zmínili jsme se prostředně plodinám za potravo Ka2If kdi rainjmlsě fJtěch Whitmer nabyl úplnéhoSlávy Dcery" Kollár
a ie ©a ne! esa neb ai Tyairra a tejíéé tssra
et-Ta- !i a cbrialli tv-II- a takvvěbj !a lak lralet Ia a Z aa k a a jm a- -vení Smitha a jeho nástupců Po Poněvadž pak vápno obsahuje

vžd' něco sloučenin draselnatých
do závitko af ♦ o-- aii v Ccké
tadě a pochod dbřtv tomto listu již po víctkráte Cesty mohou býti rozličně přesvědčení a stal se jedním z

krmnut tmm aa v a řekVf--o olalrli jaíns txa UloTva ítvrt #ekee zth rikěřtfřade prý dolézali na Smitha kteJenom vfili mějme všichni učenníkfi a přívrženců nově této ar aaf prkaaf jiOii aBez penea net ra 'no iu

rý ač nerad přece byl někdy do neb bv toho mohl brzv litovalLobohacuje i těmito látkami p&da

a napomáhá výdatně ku tvořenivíryvornou kaa rnitUKKi yimV mm

t:mmjmí mmm ml nuMtihkún
r ui-L- l oiauiesiti ceb c!yřoii akru rawíko rt--

k Ii z!jcxX xíí iLIec" il ctv?k--t alri jak

K dílu tomuto potřebuje po-

moci těch kteří mohou podati mu

nějaké zprávy potřebné a tu atí

se na všecky vlastenecké
t t '! Tlí--nucen napsati jim nějaké zjeveníR 1S2S počal Josef překládati 1'om iH-kD-

T jšlůvjlsix"a tak že to dělali jeho nástupci a ledku čímž so ©pět úrodnewt pa

dy zvyšujenápisy na deskách těch než v do
tiaa aw if } toiMt ' wia }

kiaPy a a f ti-ít- eoK A v pnpaua aairu tv-- v--- 5y která TjkocjujL
Hrw4)raa¥M i v tImíakv tt&utU siko tta kktři Irt irň dčill- -

auMtMtHMliMMi-ďicut- c a 2aatíi taktatvt tsttil % tv cxJ-- i tx- -

OuXa ta aaajfma apia pr-
-

tato nová zjevení že pokazila ce
rodáky zdtjil s prošlou by mově jeho a v sousedství by! zdafea lt tovtkiML to jtYápno so liší oji stínu (mrhelu)Zlaté dsky Mormonu

lid proti němu tak podrážděn žepoohlídli ve vém vtkoli a pře (X0 akra a mílo pro4oltitím že rorhel pódy víco m#eha--
viariU ziaoEetn eljteise

lou původní církev a její původní
učeni A kdyby teď Brigham
Young aneb jiný jeho následník

dále na seer polil řy wttrel
nicky zlepJuje vápno pak látky

svědčili e a slěliu mu :

1) zdali nalézají se kde v Ame
I iwwvK _Tuoun al do okr li reelev PoIoLa

musel utéci Uprchl ledy do

Ilarmony Pa Cowdary šel s

ním a cestou nocovali v domě
taawa mmmi: km i ii Zkri 3eí ii Cv'iZakladatelem církve Mormona ústroj né i zemité rozkládá a ros

jet veumoa rorina jeanoiavtrni káwt kjtk-tf- f i Vn— aéia ax aiJa4 'tí řsvf akrů ktlvi vzxU
aké kteráž sama sebe zove 'cín K~-- k mtrmm a mi apoušti lehkými vlnami protoap#6a 15-- L

rice potomci Čcchoslovanu vystě-

hovalých se do Ameriky v minu-

lém atole tí která byla a jaká

vyvstal a řekl že jejich zkažené

názory a nauky jsou čerpány z

původního překladu tabulek tu
Whitmera kde dlouho horlivě

kvi Kristovou' byl Josef Smith Rozumí se samo sebou že v!ec UV "" iaI" a a ! K !vk"llrozmlouvali o novém tom zjevení 3L r xaaeíeal %3k Laa vfIVai tv a z !vIBode záhodno abychom předve V- - V_ J_ I liaka-k-k jrstndoteh Pod to vratvaky dobré vlastnosti a účinky pže Whitmer vyvstane proti nim --saiyláalri pater: a na reériv %£icjek l v 1j Li:-- I c : a-- úlR 1820 s jara pobouřilo se prodli čtenářstva něco podrobnějšíhojou teď jich jména odkud asi

přjili a v kterém asi roce s kým pna odpadávají kde jeho v puděa ukáže že lhou A proto že pře lat t tiaiwaif % ť —fnmmm tea xí'iuejř tuch hr %t%ru-&a- VYku&att a rrsáo po voda sekty této a její pomě tam kakvM r i— %mmi tmwmm awldostatečné množství t ] kde
ka a pak hlína Iva potoky i~
hnoa s od severozlpa ia tta ji
a sice Turkey Crk klW mi

ti Josefovi též obyvatelstvo v

Ilarmony a on utekl se zpět do
klad ten až do té doby u sebe

řa tmmm&tt) )ijrlnrech ku křesťanství s akix3l tákoaeta tiaiť avia-iaraa- ii aektetva jvE eivii a
'rV"' T cpinjenul tw--v ati chriaiti a r dArímstřeží -

a kudy tněii-l- i jiné rodáky s se-L- oo

zanechali-l- i nějaké památky
£eké jotomk5ra svým jako jsou

--0aHMt femĚ jmtmt
Josef Smith narodil se dne 13 domu Whitmera kde byl ukryt něco dřiví a ic 4aťvjaa a

mámo co činit od přírody s půda-

mi vápenitf mi mrhelovitými
křídovými a j v Zde

ty OS4tUfií4kCDukcraCeni budoucn)
t a4tioant ťnw taitiaprosince 1805 v Sharon Windsor až do podzimku pracuje zatím na

Během této
county Vermont xtoaice jeno i apinera presiacm vápno spíše ikodt nežli prospěje

topol Druhý jt Dak Cr-e- k

který mi dosti kířívf a protíki
dlnskoa osadou o eíl at'2 Stu-

dně kopají l—2i tcp a arj
blubSi na vrcholn á jo řt) stoj

celé doby mladý David Whitmerbyli chudí Při narozonl tohoto
knihy a cpisy cťké neb jiné vě-

ci kdo so rejdríve aadili jak se

li vili řím 6o vyznamenávali vel-

ké zanechali a kde to

a zajit té žádnému rozumnému

hospodáři nenapadne aby chtělHospodářstvíwIo Mohameda největíího proro měl stálý přístup do světnice a

byl tedy očitým svědkem celéhoka" ani andělé nezpívali Sláva:
ai hc nik-z-á uroí-l- i kdo z nich

Vody bojnof a dobré Ura ty
potoky aml&ěaé ja er'ý rv
stálé Na Oak Creek atoji cL2průběhu překládaní

podobné pudy vápenité jeitě
vá-pně-

zlepšovali Co tuto řeče-

no platí hlavně pro krajiny kde

uxrz vat i-- Taa vy pa a zx těcíi křakvl-- ti rresek ta-k'- vv

tu-l- e 'rleay xáUrce xákoai kvešteaJ
n Ii arcl el k'-b- dlo- -

t-'-
!

zákona lre ljukla Jaje "le trarx rsi širáky
na takavk j'íecíek bu l LieteaLif ab tlrut
z ikosetu tsa r%iati při za&áeal zlď- - ú jej i !a kah
v laita klržiteteiu viOarxie-ů- tak jak tv!u pre-ípl-ui-

š
pra-%lll- x

ak-ta- eaá k"Iahrai vrcaaI jzťaikcTvWúřaJj
a práva :ra niajl biti rxlvIcTárta jak t iiacL rv :r-uyc- h

i=řta!va
I Ka2Xí a kterakk-l- i o-sl- a která Ly rl_

t:- - --

re-f
a a - m a ~

ani nepláli ohně na pahorcích
anit co jiného udilo se znameniky antb ne a v&bec co se o Kterak účinkuje vápno na

vzrůst rostlin fDsky tyto nebyly nikdy pHd mlíotH!it Čcchoslovanech dá vyzvě
Joseiem když z nich překládal vápna nedostatek kde pody vápděli )

tého R-- 1815 odstěhovali se ro-

diče jeho do Palmyra 2i York a

NOVÁ IDSA!
70 Ctm

I-- ?:te li sa NEW YuUK A

OCIKNTAL TíU Cl V PANY

obdriite oř nk'ca p' i r Lbrm %i

j twlMi Ví lir

Co rostlinám stébelnatým jenýbrž byly od něho vzdáleny nem jsou velmi chudé
2) Zdali a kde jhou Čechoalo- -

r 1B25 do sousedního ckřesu On Jcsef vstrčil kámen Urim Thu-- 1 fosfor okopaninám dralo to je
tario

vané přistěhovali se sem před
rokem ISIS kteří jsou tu tedy už

Nejlépe ovlem účinkuje vápně-

ní podzimní ačkoliv t čas nouze

lze váinanit také teprva a jara

mim do svého klobouku klobouk plodinám pícním a luštinatým

tn nastrčil si na obličej a tak I v au no Kde v pfidě nenacházíJosef byl kluk rozpustilý a ne--
- ~ — # I a — za tta raviejaat to : £mXii-- &3 zatzpevet b fteaúarad ao učil byl ale velmi pově-- 1 prorockém zrakem četl ze vzdá-- 1 se vápno tam se obyčejně rostlinejméně 27 neb více let jich jmé-

na obydlí rodiny osudy s kým
ki- - a i - n t

- ! - I - w

rřntm a neiradeu čítal oCaro-liarv- K Sí K t&hnlťk slabiku ro I nv nicni a lustinv neunn aneo
buď si to jiŽna půdách na kte-

rých máme picni rostliny zaaelé

neb ie míníme teprv do ozimá
J V — — - B1- - U - — - 1 J M -

připluli naiezli-l- i tu Cchoslova

Na severozápadní áti tiba
DavU Creek který vadi doaev
Loup který mi lil lesa hlavně
cedrového dabov4bo a topolovém
ho Yětii 1m naUai e a řeky
Loup táhnout! se vabSra k seve-

ru do okr Greeley Z proiřl
osady bylo by tam 6 bll O tvr-

dé díivi nent ta nouz a f l j
k dostáni kart v líojtí a ka%

ného aa fi&O
V jihozápadní fiati okr tirfo-le- y

asi 15 mil o4 oady nlai sk
hjnoť stavebního kme&
kovce a vápence
Sena daK se velmi d tř na ro-vini- ch

a ailiaáeba snadao k do

slabice a slovo za slovem kdčžto jest jich zdar aspob velmi nejistýdějích a zázracích Tím naplně
ny už před sebou kde a které a

CnxrAnrwe s Ttarrirf seděli u stolu I Mi li hosood&ř padv silně nuná jeho mysl a život hned a mlá
a jaři a jara setivie co by o nilb bylo lze se do--

a srtisovali íeho sdělení Při tomdi řídil se dle toho Vydělal si Ostatně mohlo by se dát vápno—Svědili

ait --i iAsiSi--v jf ít íjpriji ae v p %lZ t al
lliaUbra
Je t akatken aa visěa aii-m- j
so ž aa joa apnkTit pUy

!"-- zámlky lU li tí ii-- fi a tm-aLt- ti

zak velmi iitké v jUay Uv-uřj- L

n-- ž ti po řjiprea
C-&- a I b

Čaj jrt poa rl
Nw rk a DrwauS T-- a Co

[otklivá tu v j aiJy ivUii&i a

viutv :i u kalaika aa rerejajíea !' z--- h c:—
ktk K j: djOatk-- tuCla boasetíjJa aa veívfaiali

a která ly které kvi ak-t- r

ja akaaěef tretiK
rka cbyvilenl aa ním % YsIělátáai jej a aiin tkta

a tzde láni zikaem j redertaaě%vypí t 'valt a zscLv
va!a r i?e létaje-le-n akr lesa t aeali by trnxv ceby
y view ebe sa ka2Vu strana aei-I- i uv-zaict-

e tr v
ío?rvui a zlravéci stav a aa kaldveh Vtáti sCreeii
Liktueateadat tsa íua:u Tedeai dikaaa ti ta akatev-aa- ti

xkrz dva vírohodai idkr otatrieti v u tva

mnohý iiling Um že pomoci často Josef mucl slabikovat! ně
již do úboru do kterého má přiProzatím obmezujeme so na ty a - _ a 9 1

proutku viaiicoviieoo uuavai která jména měst a osob neuměje
♦ Y - # 151 C jít ozim a po tomto násletlovatto dvě třídy a ostatní ponechá kdo nalézá se pod zemi voda ka

je ani vysiovm everici huu
váme si pro pozdější pátrání rostlina picni aneb do pole kam

máplijít lcltina po této ozim akopání studně praví že Josef měl v klobouku

nité a jilovité aneb pady písčité
a chce na nich s prospěchem pěs

slovat plodiny picni a luitinaté

třeba mu o to bo postarali aby

dodal pudě vápna uměle tak zva-

ným vápněním
Za tím účelem musí pálené vá

pno vyhasit aby se mohlo ve

spusobě drobného prálku stejně
rozházet a takto na všech mU

Až konečně r 1827 jsa 19 let botový už spis o němž později se
do ezama jetel neb jiná rostlina

Kdo by o takovýchto vědě!

reb aly šel žádáme snažně by co

nejvíce možná o nich přezvěděl
stár založil svou avláitni nábo zmíníme a že z něho diktoval % —

picni létu S-ii-
ii Bcjirtií řj kuluato lsaffieí4'iženakoa sektu která dodělala se Pan Whitmer praví žo někdy Mámeli pak víceletou rostlinavše vypxU a zalal prof KlScelc m kdy d%vsly mmm

mX 2--
k Í2 rvjxetuek dsak-a-v ti tJh-sám vzal kámen ten před oči alev brzku značného úspěchu a při picni jako j vojtělku víčenec a jvi by on pak dle toho mohl pát ZA CtlNY VE X ZULŮMvábila ma věřících a této země i i - ažeakrz něj nemohl pranic viděli v mCie se rosmna tato od roarali dále srovnávali a skládat'

Když vlak jej vzal před oči Josef stccb zároveň a stejně účinkova--z Evropy a tvoři dosud mame--
povápnit neb posádrovat a obaž by se dopídil pevné nitě po Pobaitky prj bit# iolt

j4rsali čaj avij o4 w Vrkniiou větvi v náboženské a náro že viděl věci a osobv až na 1G0 1 lo rok hnojnicí pomrvit ta bývá ů--
niž pak by Šla dalií práco rychle

dohospodářské zprávě republiky mil daleko

zákoaa tmi2v iádaéaa přípaia Mti zadlalea kazapla-ce- ai

dlabá uClaCaich pred rydialax ca cCio
1L K%elař vrcLai! jxkřetiikavib úlada tlot je-- t li-dla- ly

připřivil a vydal takcvl prasidla a aarLreai s tiui-t- k

zák'arci jak to4t JtákHfeca-- a a ls£ad ka pr-ve!- ul

utaaoveui tC-eL-u a le retervvě a nveiverové
rx!taíea lajteakovýca úřadá tsoji líti eprivaciu vytí

ěmek největlí a ncjjislějáíji a bezneíoěji Nevěřící dále namítají zdali jena?í P&rod toho jest následu
Všecky dopisy stran této zálc

jící to víře tpodobno aby si bBh vy
Yápno dá se pak rosthním
z polovice na po4m a a po-

lovice a jara dříve než počnou
žitatti buďie nadepsaný

LiJiinír Kláccl Jedné noci probudil se Josef bral právě tak hloupého a nevě

Krok Kewaunce Co Wif VI Irali dva u irostliny 6e zmáhali (rfisli) ary pči zaai-iea-
í a tatei aaia aarv-é- i

domého mladíka jako byl Josef
ku svému zjeveni než na to od koaeeař a:vrrie a eertuiaiS ryuava

Smith ze spinku a spatřil svou

ložnici naplněnou neobyčejným
světlem A uprostřed tohoto nad

přirozeného světla stal anděl v

Na některých místech vápni se

také tím sp&sobem že se totopovídají Mormoné že bah není

íetřitelem osob že si nevybírá0 politické zralosti
bílili rouie který hlasem nebe-- 1

pKlil k dosažení svých účelS a Že

píiePokrok" práví velmi vhrkl
bezprostředně před setbou s ort
nicí promíchá} aa kteroužto pří-pčin-

volí se pak buď černý ů-b- or

polovičný zelený na př po

skf mi k němu promluvil veee že i ďáblové i andělé mu slouží po

I Tite kddčteaJ aákooa aidepAjisch-- k i Zikoa co w --

datek k zákonná ku tre-á- ai !é prvd S--íit-

í a pro ji-
né úVH " vzíalajf ř aa y

p rajJby tvrzeni a nCd-ee- ai

iádkaě a právaí-a- tl--
st

:raay kteří ul xáUťiy byly uviaily pod aica-?-- a

tvrrenkBt d&e iKaaa l3 k ařtaai tv%ť 2oaí _

následovně :
nedaleko odtud na navrtí zva jeho v&li

JLetoSnf volební kruh bází i
ném Cumorah nalézá se zakopaná travinách jeteli a j v V tomtoTim spGsobem tedy byla sesta-

vena kniha Mormon a byla vy tU

Nejlépe jest když se vápno
čerstvě vypálené na pole poblíž

jetele vojtěžky ajv vyveze na

hromádky nakopl a zemí při-

kryje a pak pokropí neb deltě

dočká aby na drobný prach roz-

padlo
Takovéto rozpadlé vápno roz-

hazuje se pak za povětrnosti ti

ché poněkud vlhké po rostlinách

pleních a luitinatých —Jest sice

pravda žo vyhaiené vápno pře-

chází brzo na vzduchu v uhličitan

vápenatý čili v sloučeninu ve

které so piivodni ve vápenci na-

cházelo kde jest pak ve vodě ne-

rozpustné Ale i v této formě

napomáhá k rozkládání různých

zemitých látek které mohou a

mají sioužiti rostlinám za potra-
vu Ostatně musím sa bned při
této příležitosti zmínili že vápno
má tu vlastnost žo mnohé ústroj-n- é

(spalné) a zemité látky roz-

kládá a ze stavu nerozpustného

kamera bednička v niž že jsoa
raexi Četby značřtějlí vlny ač do

voleb taáme jeliě hezky dlouho plípada naveze so vypálené váp
neocenitelné a svaté památní zá Itěna r 1830 První církev pak píařk tu3j! cíitt pva vJea dako-aat- i je aa zaklade f

zákaa
no pole udělají a něho jak naPřitlca toho jost dvojí í předně

vělií politická Čilost a řevnivost pisky Nefita jedaoho aa atrace-- 1 sorganiaována a zahájena C dub- -
boře objasněno hromádky tyto
přikryjou zemí neb jeitě lépe ponýcb kmena národa židovského I n 1830 v Manchesteru

řkvch veliká za druhé značněj

cílení

Slřttd oady jest vz lilen o I Sl
Paul aai 10 mil na východ do mě-

stečka Danenbrog jest 15 nul k

jlha V Danenbro jVat tk k
dostiní a k prodáat Je Um ci-

helný mlýn Není třeba a plot-
nami dále do trha jetL Z lanea-br- o

do (íraad !bnl jet H zuli

Cety výborné a tvrdé
Na nali oeada jihovýrboJaě

hraničí osada dá&aki anač&ě
na která čeki letos značného ptí-rSst- ka

a Dá&aka a chce rvz
stříti brzy dál na severozápad
Východně od nail viy traaiSi
oada kanadskajejil oaalnidi na-
brali si velmi taaobo pomk&
větlinoa po 4!0akrvcb (hom-tea- dy

po l60priaptÍB po l'V
a timberciaimy po 16 akrwb1i a
Uď nemoboace aaalati ani pra i

ani ptačení popouSlI čáli poxe ta-

ká téměř za látka
Osada nai l2i v i lila pozem-

kovém společnosti dráhy Urlin-gto- n

i M ít Vzdor á iěla toma
mSže zde kaldf otčun zabrali aa
homeetead nejen éO ale eelýtb 1S

akrfi což bud platili i pak kdy-

by společnost? měla při ao&la vy-
hráli
0adoa na!í vede vojenská sil-

nice a Grand Island do pevnosti
Ord v okresu Val ley a veikeré

dopravy vojska ději se tady tak
že íarmeři mohoa ta odprodá ti
vie doma aniž by daleko do trha
jezdili
Až bade sestavěli sGrandlaUnd

železnice k severa do Moatanv
bude se jistě stavěli touto kraji-
nou Apofi jest už !ea ht Pásl
vymilena
Každý krajan kdo si přeje

se v osadě "Slovani jetsložili na cestovní v
řovinnen

(které obnilely In)
00) po II a obdrží dalií poučeni
a navedeni jak do osady Ise
odebrati popisy a silky pe-n-ěa

baďteŽ posílány na
V L Vodička

TJ P Car Department
Omaha Neb

Po té zmizel anděl i světlo e íia f t"t""l? 1? T? T? mjrT~rDlužno nám zmínili se tuto co

ta znamenitá k niha Mormon jest
pelem z raleliny neb kamen z

rybník&v pak-l- i zde poslední
aneb vlastně za se vydává jsou pravě při ruce

ifrw %mmmmé asMki

tevyrvcaatelrii s---
alSkládáť so z první a druhé kni Na místě popele z raleliny mfl

HLAVNI

pa rcpliitíutt a vystžSsv mizeli

ieditttelstvi
stv trii k ctrzt zjurV

že se vzíli také popel smíšený
CmlXRk X ST PAUL(popel dřevěný akamenoubelný)

hy Nefi jenž byl synem
llalama-n- a

a kněh Jakuba Ilenocha Ja-ro-

Omni Mošiab Alma Ilela-man- a

Mormona a Eslher pak ze

"Slov Mormona" a knihy Moro

Yeikcra tato práce mi se stati

OncctAi Cuaij-a- i

1 PwtiínaiJ lv'l ta
li jí:těíí-t-l a ncÍ5iikvaeé by

Je sx1cm 2- - tírwMi
inrLik{ Lkk ZTaajtS 1 jv--- i

t!Jilkáa i tii a %tbr a jiikatrvul au i ar%kv ptk Lm--k- v

okva a piliMsai a a hi
vi tsarveý vieiak a prvUataa Ji-- lf čaj 2a t asli kaj--- --i
Nw York A Orwrtal Tk CBk-pk- y

nový sW
tuf Bk oikr}ti pritmik-M- l a£il
t{ čaj pxCčat ta k'-dě- ti

lri#u avvji d bi)l pjT ř
lín ž abd proLáva'Í aiť JTaé-k- o

n14i jako ioi

WŘ CISTY ČAJ!

2 PesíradJ naJé aji"etat
ai aíkbp£ abycboaa Lar-tovai- t

aa kotové vě vtlktcá zá
bauh a tak Bklet# prdáatt za
levné ceny Ksf y

čaj aa v piitark Cny a Ja- -

řoaka a tak a aoapod tiu mm

a proatř4aiky a ty

3 Poněvadž j-o-se zavtadii no-v-ý

syiém atlxkoďai smto id

Nb títa apři&M výJJkk rro-středa- íka

a překspaíka a Lai-o-a

jf i kapujtrísa pvwiLkjiw pří
mo na kaidoa adrva ty £ i
druhy čaj aa mi v veíléřa
4 Poněvadž

jVnAiVtAv ti'jiy ťi4í

jt dobrý a laetaý řkj eblíjíť
potřebě tét vyhovili j t
váS prwpěíli byste h kbjJaabihaňl oi ni čaj

fcj Vizte náa rnaik :
tWl"a (Mjl m%mm mr&flt a aa
%tM+ limnr a mtm+ji at ka a la

mmjtammi axat
Jana ÍMrWvafi a-- L %4a
kmaotml (íí}a w ai 1(3
YMum Wjaaa alw) aalk a4
baa#wv (aitt?} kl-- v mmfmftm Sija —

Ktk litmmXám iiwraí
apaft SL#

r S Hmm mlmlfm rn& abai f-- a

0(aate Hrmm mm H3 lí%--
Akr—

rzw voaa oaizxvai raa eomraar
Vesty ttra--i Zl X

za počasí suchého ačkoliv jest
dobře když po přikrytí yápna
mírně prii jelikož se tím rozpa

rvi
I do rozpustného převádí m Cwaiiáa

ni-h- o syna Mormonova Cli
(laj --HíU ZtKX' a a idáváni jeho značně podporuje

Nepríí-l- i musí se přikryté hro
AiXT PAUL EXPUnsS

k 'Ta a parna
PldlarjYy $l2Í S?ACÍ lOTf

"V ka w aw ataMMwa

mádky voaou pokropit a tak
dlouho vyčkat až by sp vápno ů

ÍV K

plné v praick proměnilo

CaaarX
Wkiia StJkr
Sí-ai-

nf

XaUaal
JL kA t

Aaurríeaa

llmmmeíjk par-p- av

lZJtirr-ht- - aaaer

parwjk pvL
11 1 SUř

ii Klitické roziiřpení Ukaz to

úle naicho náhleda dosti potěši-

telný Jsme občany táto země a

jvat tadiž svatoa povinností naSÍ

bvchom ve veřejných zále2ŠU-stec- h

brali přwluiaébo podílu
Polilizování či pojednáváni o

bělnýtb otázkách politických jeát
ta ov Setu nezbytné ~ ním tříbí se

náhledy objak&uje politické ko

a což hlavního: Vyvíjí ae

phtická amotAtnot Volič

potřebuje vě J5U o! jd?j vHi to

pak ma jel snadno bez nápově-

dy nebo politického náhončího

a rozhodnouíi kteroa atranoa

jiti nebo nejiti které navrže-

ných kanliiita volili nebo ikrtr

nouli a lepí mi nahradili
AvJak Ukovó politizování by

nemělo vybočovali a mezí přátel-

ská nebo slalné rozpravy a ne-33ě- lo

by inlti riz přilil osobní

"7 tomto případě zvrhne se poli-
-

Z iváni V baiteřeaí a rozbroj kte--~

jlodí záJř a nenáviat
a zhoub- -

' r rřáteUtví Vezměme si pří- -

5n Amerikánech Společníci
nebo závodě bratří

f--
n rS=í e v příčině po

„-- j i~jx mílo jest naslou- -

- rcrra
" rva e?J t$ tzl

stala tma

Jvílí usnul po druhé a po dro-h- é

lvl probuzen aby viděl totéž

zjevení a sljlel tentýž rozkaz A

po třetí usnul a po třeti totéž vie

„o ol jevilo I neusnul vícea rá

nor !zli jej rodiče bledého a

pře[ aiiiébo přemýílejícíbo o noč-

ním Um vidění Kevyzradil jim
toho vlak nýbrž kdyl mohl ne-

pozorovaně vykráati
so a domu

spěchal na pahorek Cumorah ne-

daleko Manchesteru nalezl mUřo

nazraTené mu ve 8na andělem a

počal hned ta kopati V hloubce

asi tlí stop nalezl skutečně ítver

hra no 3 kamennou bedničko

Překvapen tímto nálezem od-

počíval na chvíli a uvaloval ja-

ké výhody Itěstí a bohatství ma

mSže nálea tento přinésti ve svě-t-é

I sliboval ai le co nevíce ná-

lezu toho využitkuje ka nabyti

bohatství
A co takto aabýval se světskými

těmito myllfiokami ejhle opit

spatřil před sebou téhož auděla

kterýž mu sdělil le přilel na toto

svaté místo s myšlénkami
neSi-atýr- oi

a žo tajemství této bedni?

ky niiíy ctíoa ma objevena

riri rr-::::- ::i o t tis oysii

Ssaj d rt_ sl xx-saf-

aa srv s t

L tono viano zo ouae vápno i

tam doře účinkovat bez rozdílu

rostlin které hodláme v té neb

oné pudě pěstovat kde nacházejí
se od přírody p&dy velmi bohaté

ale při tom silně ulebavé jilovi-

té kde jsou pudy studené železí-t- é

kyBelé vůbec toho druhu kde

pSdy drží v sobě velmi mnoho

láfek ustrojených (spalných) a ty-

to za příčinou přílišného vlhka

nemohou zahnit tedy se tak pro-

měnit aby mobjy sloužit rostli-

nám za potravu
Má li tudíž hospodář na svém

statku jenom samé mastnice neb

některá pole a luka jež jsou ky-

sela neb pudy které p vstaly a

raleliny a slatury aneb chce-l- i

aby bahno a rybníkfiy rychle se

roaruiilo a vhodně účinkovalo

aneb má-l- i pudy které jsou dna

těchto kněh 600 let před Kristem

opustila jedna židovská rodina

Jerusalem na výstrahu od bospo-

dina že se blíží zničení města a

zajetí a odebrala se východně k
moři Ta patriarcha zemřela

jeho syn Nefl nastoupil za patri-

archa a kněze rodiny té Ka rz
kaz boží vystavěl loďa plul až

přistál v střední Americe Jeho

potomci množili se rychle Jev

den z nich JLaman vzbouřil se a

nechtěl býti poslušen Xefimu i

byl zavržen proklet a zatracen

"aby byl zhovadilým a divokým

maje temnou kuži musel kopati
V zemi pro kořínky a lovili zvěř

T lesích jako diváielma" Kletba

tato ale předpovědíno dále že

bude s jeho potomka jednou sej-

muta a že budou zase hezkými

lidmi kvetoucími jako růže Tito

V pwkJ HMt2 1
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Jakmile ee to stalo rozhází se

rozpadlé vápno jsouc promíieno
zemi neb popelem za povětrnosti
suché po poli náležitě se zavláčl

a mělca zaoře pospěšákem aby
se s Dudou dobře promlsilo
Malostatkáři kteří ve velkém

rozměru nevápní učiní nejlépe
když si ž vápna učiní kompost a
tento pak teprva po poli rozhodl
a tím účelem udělají se bned na

poli hromady v ten sp&sob Že se

dá vždy vrstva země pak vrutva

vápna opět vrstva země atd a

vlečko vápno jehož míníme ku
mrveni použít je takto vrstvoví- -

té zemí pokryto kde se pak ne-

chá tak dlouho klet ai by úplni
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