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BlaiiníIcovy leky
ivttotn4'

mé a onvitUettě

utnAny tn tirj-lep- it
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BUkalkv XrvataUUl a alltUl laď
vln Julřf IJtt flkrr# nm kff nl
klTta Jtff — trn ttOo
Blahatkav &ealtor pro Iaaak4

amiif Nrlrt4l WH tiroll rliff tm nrira
TIlrln(Hitm irn dlrk — Crna ltO1
BUltaikav Životni Balsan Ziatl

rrhle IslU iMtriil ♦ titott f!lkrlH
f i h thofulitih — Ona 6"
BUkatlkAv Balaim pro plical ztads- -

hr li nrflrpIm Wkrm proti kalit lApalati ulk il ihri'o'itl latlrtnovanl a [f n&n
na pftioii ilkllrťma TrhatavAnl lálkrta
— Lena no r
BUhnlkota žalndaíat Bořki Jrtt

Jrafm illitrlrm fnltitlku proti nrfSllrmxtl
rnluhOm ntifiiKilwnf in malarli a tímnkl —

CVna lloo
BlahnikovOlaJ aTBarnarda Zahání

Vlr hna plchAnl v Klr bolrti kMií pakext-n-
i mliť Umánl boleni v kontech —

Cena 00 c

BUanlkova boji? 4 mast na rány a
bntrati II oji utarf I nnrt rAn r a lxl-- 1

odfrnlny popálenin jromrxltny aj Cena ií"c

Blaaalkova Mat proti avraba a vv- -

raiminAm Krrhle vjrbojf vrlkeré (Iru lir
rralm a ryraitnin v několika dnech —

Lena ir c

BlahnlkoTa Zlato-růtov- á zaaat na
oři Lft oínl (Apal TodnnW oťl katar
oř nř a Tcikerť lHbotl — Cena Si c
Blahnlkova Magvotioki Báplaaf

irUntrl Jlutt a aiMílehlIr kerncjll protfe-tle- k

proti bolestem T tAdcch tricnl kflie
cApalu tralů a t d — Cena iíS c

Blaa&fkúT Nldital kaMcb ok Jimi
odatranl kuM oka t tfech dnecb-Ce- na 20c

Slahalkovy Kapky proti bolaal tubů
Zastarl boleni subú hned — Cena 10 c
Blahníkúr lak proti cholařa a prů

Imu Jediný nrjlrpK tk prott průjmu a cho-
řte proti kfrlfm lioleatem trernfin a T ne-

moct th letnli h o dítek — Cena 29 c

BUhoikoTT Oplatky proti bolani
hlTT anruralKl Jo polehHí při kaidm
boleni hlavy Uti rrehlca bcxpcřnt Cena 25c

BlaknlkůTKoneJIlTy ayrap pro déti
Jest nrjlrpllm líkem pro DrmluvAAtka při
(lontAvánl tulifi lioleatem atfernlra a pro
pant — Cena 25 c

BlahnlkAv Carvokaa Jest pravém
tjlfítrlem vleho druhu CVrvA Ikrkavek a ta
cmnlce — Cena 25 c

BlabnikovT Jatarni pilulky proti
iAc)í ptnťmtl inltvánf lAvrati a olkll-vos- li

pot hAxeJld od ínludka — Cena 20 c

BlabnlkŮT Fráiak proti hřibécl
Jeat to nyní n nrjlrtl{ práark proti hřfhM
r Americe Zkoatc Jej l — Cena malf 25 c
Yclký CO c

Blab&lkův Koftaky flaid (mazání)
ry'í:f tupoať iířchybA bolcati amlů a

Ílattnakolenlil tvrdý vřed vlaakoa kcwt

moioly a veékcrť bolrati nohou—Cena Oo c

Proafnt cténé krajany by ▼ pAdn rottií
nfch nemoci ikuady mých Iřko neb jaou to
KU mnoho roků koulení a vidy dobrho
odporučeni ai vydobyly Taite ae po mých
IckAch vc vkrch ccakých líkárnAch a

Pakli byle VA obchodník na akladí
nrmíl proafm doplkte mní aJA iiUrrAd aa
tlu b"ky kamkoli po Hpo) StAtecb— I'ňnům
překupníkům nablxlm nrjvétll provUl Zna
nienAin m vidy aluibovolný
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V ilá% odkoapaai cli ake povuli aa irUkaJ

iaroaai ieay T)io xu-uK- y ihii fa vrklá
taném Míra 64)11 m Bili avaroiipadal od
BiiaU Ord a )aoa to poiamky rovlnali a v i bac
prvfil trtdy kaJdi oldada

MAIIISOS CO SEB
avke 13-1- 3— l l po 12800 akr ti 000

V pida odkoopaal U aakoa povolltt ai ari
lká (iroeonta Tyto pntamky jaa rovaM vý
boraé a bodl tm rfláiii k paatovinl enkrovky
lro XnrroUký eakmvar V okolí hojni ea
krovka ao idarria piataja
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kriauira údolí alaoa vramia velloa órodni I

Z H llM-- T $1100 akr tVOU
V t l3—2l~t S0OO " 4S0CJ

Ha poaldBÍjli f tiebto dvou čtvrtí kť-r- i

UA v Boooa Co„ Jaat 100 tkrd vadilioo 1

VímIibt tvio nozvmkv bvlv vvbráav ntaA á
roky n J lamiích poMiaki Jakýoh bylo Uhái
Jaiti v MFbraaoa hoat a uknapttay k podrioit
do lapileb en Wynl poprvi aablwjt ao i
prodaji a alo ta velmi mlraýcb podmloak tot
)dna daaotlna poindujd aa botovi pfl koapi
bkMtra pnkm tnn& At—áium m A mmv Am+A

ko Kdo aplati první aplitka a clitil by a a

poMmio innt-- umou vyauvat alttlna alavno I

jiné boapodářakl bodový poahovt aa madrnhQ
i thti apUtka Ukhd Čtvrtým rokm Inprv J
bnd aa poiadovut iplátka na poaxmak Xdl
bycbtil n-- b mobl pUUt vioa hoPivi ani dli
aiuloovy mi na vili a pfljmoa aa prala kdybol
vik TM roxdill aa pou-mk- dlo přáni

offldaitky
Mám tál akrové niUakrovt daaltUkrovA

dvaeHlakrové loty na prodid jlboaépadai od sf
Omahy im nitrné eaoy od t00 d W aa altrď

aa mírné tplAtky hrdim a inamaiilti k MbradX
olíenl nllnářalvl Bfb mUkuřaal J
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tmirin) liyljr iMi''4iku jik Ii4
mí --li fít4vn( NVw York t lUlti
mor# )!( St L ui kim! uhtrli
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í'iijipfiií$ ři Nrw OrI
Ti-- j rió v !tch jMjítlřjitib o- -t

a i r xjli li ti o fflťm íá( a lA

Yii u ě Ik55 a ISOO tvořil
St TíOui ďti tipjvtJí omniu řekoa
a není mdli diru 2 vznikl tu nej
ítaifí a iiolfk :exký a ie
zle lé I iolo2ťii tikla l óatojoctTa
f ralolřtiím prvního
cenktho íamy'Hu r 1800

iJiie 4 LFfxna 1854 fťSlo e nřko-li- k

t"e-k('- cli občané inřata St Louí
v lioHtiaci Jak Moula by talolili

ipoUk jeni hy rit-jt?-n poJporn v pá-

du nemoci jim pojiul ale i v životě

ipolrcťmikí-- pňukou tyl mezi nimi
ť toLo Janu v St Iouid jiného

£ekfcl i spolku a veíkerá cinnont ob-niexc-
na

]ouzu na onen úzký kruh v

jediním nad faxkém liOHtincí

I)l to arci malý hlouček aehkrov-ným- i

palřjemi do budoucuonti —

nikdo i nich o nynťjSl mobutuosti
Cl 3 1 S Hni nesnil — jeni nebla-

hými poměry pozdřji jeitfi více ae

ztenčil K upomínce na ony
via-ftten-

jrne pob&d&rii uvínti jmén%
ouřcli již povodními byli zaklada-

teli Iíylíť n&BUdující:

Josef Slankovrký Matřj Stankov-k- ý

Arilon NensUdt Karel Řiuer
V MaAt-- V 1'unuíka Jakub Sva-

čina Jun Maríitiek Jan Šmrba A
MorStein 1'elr Maít--k Jo Meyer

Jjn Hrinin Jakub Mottl J Kadlec

Fr Nik rit Jan Stuchl Vác ňvec

Jan rf Fr Voráéek Jon Kříž F
Sýkord J FetráSek Ijřren Gibn
Jan boupiva Martin Voven Vít
Stanek n Jan Iíenda 30 tedy mužů

dohromady i nichl není členem ní-kd-
o

víc' než jediný ex velkopředae-d- a

Joh Stankovnký % řúdu MihhouH

líhffii dalňfcb 6 měHÍcS pHatou-pil- o

pitk jeřtS 24 nových ilenfi zAro-vt--ň'

víak ale také hned v prvním

pololetí 20 vyloučeno takJ první
rok Čefko Slovank& Podporující

Společnont (jakž bylo původně apol-kov- é

jméno) daleko prea p&vodní

počet nevzrostla

Za úředníky zvoleni hned vprvnl
cbflíi: Fr Nikrle předu K Sauer

mfiitopředtf a Anton Neuatadt tajem
Vkladné členft obnáAelo na počát-

ku 1 125 mčaíční přÍMpčvky 50c

yldiíl ikitf íf#ř1ř V riUtH

I

t 4f n M al#4 tvail b i k
V lfb ifh pň'ialy f Hoi4ll

rMt"ll lri# Mlí rkf M7
Vý lílkv jf rM jr4 m4K rb

k-- l

yimjt kl#í vlah M
Uimt (#tH tphmnfrhf an tu

l"li (]ik tikm iftáwi") Jll
J p fk ký f Ant) at4
drlaí lira fk IMI vrťakti

vtlka rMk4 kUr4 litinila k'

ah4 4f lk prr sl' a 4f ixiiii
( H I' M Valk pot tUnt
rbt4 rý ťbly iltt+tjm tli
a"ktfl iaí ahiřfl k u lřlsl ffiij-tft- l

a'atn4 rpil'bky taMptf
d osrmify N4ft ijfí bratři buř
a j"'ik b-- i ř poi llji i4ttili a#

t4lky! K Polák Ml lV4k Vá

VaaíM Jtn llrilřka Válav
J Ir li T„m K 1! Jak ib Kf4i
Vv'M'H J MíbáUk A l íř

k't Jan Itittn Ariťn M!ka
Václav Panilki Ant f# 114 k

ViUIiv rt Fř Ko4řlk J
II ri la Váí' ht)t i Hrařt- - i řtiřt
knvaký Mít UAkokf Karl
Itoth a Vác Moi!r N4lflkorn

Vtonjní tiiDobýth 8 iMito jioffio-vanýi- b

do armády bne l a poíátku
války olibn byl velim ajitlek

Příjmy a veliuat nmtnily vy Jiní

byly ilk vrlikl an apoltk tou di-b- o

pIporoal přt vdov Tehdy
totil nevyplárfito a pojitné na ií
vol potCUtalým po arnrti úda nýbrž

platilo ae vdově po čas jejího
vdovstvl H dolaro mřuíínA npo
ry Ilyly te ly aíly spolku napjaty
na nejvýíe
Mzi tím pomýšlelo ae ba založeni

Hlavního řádu neb Velko-Io-že jak

tehdy nazván byl a myšlénka ta

uakutečučna dne sho března 1862

založený h'avnl rád pak zorganizo
ván o tjden pozdřji Co vlastné

vedlo k tornu vfiči tomu ie jediný

atávajfcí spolek toho druhu klesal

jest nám neznámo Jestli byla to na-d- ř

ježe založením hlavního řádu oavé

žen a povzbuzen bude spolek aneb

jestli očekávali zakladatelé Síření se

spolku po Soustátí vzhledem k při- -

bývání Čecha do Soustátí neb jestli

jii tehdy vznikl úmysl opustili kle

sající spolek a založiti na těch zása

dách jiný nevíme Podobá se véak

že tato poslední byla pravá příčina
an již e 4 mísících po založení vel-ko-l- ože

založen řád nový a pomocí

včtžiny bratrft řpolku starého Prv-

ními vyslanci do hlavního řádu byli
expředaeda Karel Roth expř Jos

Nový txpř Jos SchánČl expř Fr
Polák a bratři Václ Polák Karel
Claudius a Václav Vanéček

První velkoúředníci hlav řádu

byli: předseda František Polák
dozorce Jos Nový taj Karel Clau
dius pokladník Karel Kotli Návrh

pro založení Velkolože podalo 5

bratří (jejich jména jsou peznáma)
účelem založení téhož mílo být i

jak pfl vodné navrhnulo 1) By zá-

stupcové na to hledéli kdyby se v

Spoj Obcích nijaký spolek pod tím

samým jménem založil by se ten

samý dle jejich ústavy a pravidel
řídil 2) V pádu že by více čísel
v Spoj Státech stávalo nesmí žád

né s čísel více nei 5 zástupců ve

Velkořádu m f ti Jejich povinností
bylo: Každého i roku se ca urči
tém místé ku poradám sejiti nově
zvolené úředníky v úřady dosazova

ti a nová čísla otvírati (Dle po
vodního zařízení muselo být při za-

kládání nového řádu 7 údů a od

stupními listinami Poplatek za

otevření nového řádu byl 11000)
Dále mčla právo Velkolože pří sou-dec- h

mezi bratry aneb řády co vySál
instance rozhodovali avšak výslech
musel následovat za týden po odsou
zeni bratra při čísle jinak ztrácel
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it lajhffc Mít řtft'Tký
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- k ' frffc

ha4 í k ilok4 ' I ř(( f

dk litřlt řfMI4t J kriai Jk4
řUn j#t kil Ij '# f ft

i!'l#f k Ifl J ř?ftí n lfif pofj
kw I ltft

(ř!i Jícím I#m tlb itUifftrlt
Í N Ii #t#l p k J !!! Mnít j
h rt)f'fit pofk 4tl Ti ř

hhtmt t 17 plijiU na # rli
pi!kn ItjhOi (na ipAb ajKIkl
lo lniikfrh) # řii kíw al

irnytlnými ollaly r'l 4 tritii
lt i f'rml "f Miaby' a akt tylu

aríb jifřil líib fat alítini
níf pMbi takto:

1'fUibam VU U VtlUU i
Mí ♦k4 (MWřnwti Jiko bratra
milovat! bu la Mi Habim la n4i
CoiiiítM i jko njMlt4jí( říkiiAní

itibovivatl b-il- i pfitabam It m

ni tf rari j
ř- - Jdn4ri niibo bra

tratva proNknouti nrebci Ui fh- -

km ! j rn lu plímbu bn nucrnl

pli dobrém roi umu alolil a o!4

vám na njtií treaty o 1 !ha
lybych riřady atvoloS tu mou pří- -

aahu iruíil! Amen?
Formuli- - jij užíváno pří vyloučení

člena (jakým p6ob#m e podobným

Hiiij'jiritflm zda li plefunč či ut- -

nř adelovali nepamatuje e nikdo)

byla následující:
"H truchlivým ardcm ae cílím

přinucena toW bratře oznamovat

Ie ai podle paragrafu 15 ho naiíCon
ítiluce ae provinil a to od tvých

Kychlářa vynalezen byl vinný a

moje povinnost jeaV té odsoudili aby

ji byl i naíeho apolka dneiníhodne

vjmrítfn Já troufám že té Iiůh
všemohoucí odpustí jakol my
všickni tobé odpouítíme"
Z toho tedy vidfti jak aai vypa-

dal tehdy onen kletbou církevní za

doby nynČjšf atíbaný apolek "nezna-boho- "

Tendence apolku byly tehdy
velmi 'nevinné" a přece u! tenkráte

proti nčmu ze atrany nábožennkýcb
fanatik & brojeno

Hotové jmínl obnáželo tehdy 645

částka penčz tčehto upotřebena rok

později na zakoupení skvostného

spolkového praporu v národních bar

vácb českých Na jedné atrauě pra-

poru vyobrazeno víevidoucí oko

pod níiuž dvč spojené ruce a český
lev na pokladnici leží a nápisem:
Čeuko Slovanská Podporující Spo-Iečno- st

založena dne 4 března 1854

Na druhé Mrané vyobrazena vdova

i dvčma sirotky na hrobu klečící

a nápisem anglickým
Až do 12 března 1850 byl spolek

úplné bez inkorporaue Počátkem
roku toho počalo se pomýšleti na

o které též zadáno a

obdrženo dne 12 března 1859 Spo-

lek inkorporován pod jménem Bo-

hemian JJenevolent Asaoeiation a

následující členové jaou v in korpo-
rací zejména uvedeni: Jakub Motl

Eaanuel Denk Ignác Vodička Jos

Nový Václav Šerý Adam Puchta

Vojt Maíek Jan Kybín Vác Mol

ler Václav Iíoleska Jan Silbáček a

Frant Polák Inkorporace zmínčná

jest dokumentem velmi jednodu-

chým V odatavci prvním dávají
ae spolku obyčejná práva drže ti a

nabývali majetek oviem jen výhrad-

ně k účel&m spolkovým z řídit i ai

pečeť a míli právo žalovatí i býl
žalovánu V odstavci druhém dává
ae mu právo zdžlávali si atanovy v

mezích zákon (i zemských 7 odstav- -

Viacbaa tanto ma)'Uk jeti dplné brtýa% dlvJ J
ba proatým a kaldý obdril Mrneaný dtnd fj í
niaata aa a poaanikovébo jadnatalai I
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