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v- -

Z ČESKÝCH VLASTÍ BRTOVY LEKY
naléhají stóle vétéí oblibu poiič-vnd- ž

jsou spolehlivé a léčivé

majetku že násilím se vlupují a
kradou—od koho viděli příklad?
Koho následují? Co se stalo o

žateckých bouřích? Pálilo se

kradlo se trhaly se peřiny rozbí-

jela se pokladna ničen nábytek
vyhrožováno zabitím Žatecká
mládež měla ve starších lidech zá-

řící příklady

Smrt na kolejích Dne 7 t ni

po 5 hod ranní nalezl při pře-

hlídce trati zřízenec dráhy Josef

Ječný na trati mezi Horkami a
Starou Pákou mrtvolu učitele p
Antoní ia Sejpala z LevínsKé Ole-šni- ce

Při bližším ohledání shle-

dal Ječný že mrtvola má těžké
zranění na hlavě Dle udání dlel

Brtova arniková a kouzelná mast hojt rány čer-
stvé i zastaralé vyrážky na těle 1 obličeji
svědění liěeje opary a spáleniny Cena2oo

Brtflv pllcnf talsám proti kanil pícháni na
prsou záduBe zaslemovánf a prsním kře-
čím Cena 25 a 50o

Krvečlstltel Jest potřebný každému obzvlášť
Jarní dobou Urtavkrvectstitel jasni barvu
tváře dodává tělu sílu a svěžesti léčí vy-

rážky na těle závrať a růži Cena II láhev

Brtflv feilsám Dro Játra a led vln v vždv nom&- -

že bolestem v zádech a v kříži účinkujíc
na ledviny Lec oDtizne močeni rezavku
moření krve pisku a zaražení moče Cena
obnáSí 1100

Brtovy Cascarld pilulky (červené) isou nejapo- -

leuuveisi ve vsecn pripaaecn zácpy za
vratl jaterním chorobám a nechuti k jid
lu Jsou čistě bylinné Cena 85c

dítko nedávaly dostatečný pozor
Hošík protáhl se však otvorem
mříže a střemhlav sletěl do ná-

dvoří Pádem na kámen rozrazi-

lo si nešťastné dítko lebeční kost
a zemřelo za půl hodiny

Osudná rána V neděli 12 t
m pohrával si v Bukově u Ústí
n L 22letý pekařský pomocník
V Reichelt po obědě v průjezdu
domu malou nobertkou právě
když ubírala se kolem iíletá dce-

ruška mlynářova Flora Reichelt

pravil k ní: 'Floro dej pozor
nyní tě zastřelím!" Při tom na-

mířil flobertku ze které v témže
okamžiku vyrazil náboj Děvče

s výkřikem: "Tatínku jsem stře-

lena" skácelo se k zemi Broky
pronikly mu až k srdci a zranily
je Otec nešťastného děvčete za-

slechl ránu a výkřik dcery a vy-

běhl ven Reichelt polekán prchl
a dříve ještě nežli doběhl na sil

nici namířil flobertku proti sobě
a střelil se Byl okamžitě mrtev
neboť náboj projel mu srdce Při-

volaný lékař shledal že jak Rei-

chelt tak i dívka jsou již mrtvi

Blesk udeřil do kostela Město

Vamberk stíhá neštěstí za neště-

stím Počátkem května vyhořela
řada stodol 5 domů a farní chrám
sv Prokopa s kaplí božího hrobu

"V

Ručíme krajan&m za spolehlivost našich léku neb jsou ponejvíce připravovány
dle předpisů lékařských které se nejlépe osvědčily Nejsou to žádné vše léčící vy-

nálezy ale léky které pro rozličné neduhy jsou spolehlivé a připravované z nej-lep&- ícb

látek bylinných jaké jsou v trhu k dostání

Krajané přející si léky naše kde nejsou k dostání v lékárně zašlém vyplacené
na požádání když cena léku Jest přiložena Adresujte: t791r

BRT & CHALOUPKA WILBER (Bil

Adresář Českých obchodníku

V Čechách jinak a v cizinl také

jinak
' Čili: doma u českého plu-

ku český voják nesmí slyšeti ani
slova českého dokonce už ne své

hymny ale v 'v zemi vojanští
pánové nelekají se českých nápi-
su nerozpakují se česky mluvit
ano i hudbě kážou hráti národní

hymny aby pluk byl náležitě
'

Sen a v této náladě a spokojenosti
vysokým vojenským orgánům

'
představen Domácí pražský pluk
Č 28 který nyní nalézá se v

Tridentu a v Praze jen
částečně je umístěn slavil 1 čer
vna jubileum dvěstěletého trvání
V Tridentu kde byla za přítom-
nosti arcivévodv Karla Fcrdinan- -

r 'a konána hlavní slavnost české

smýšlení mužstva bylo naprosto
respektováno Česky mluveno k

vojsku (německy ovšem také) voj-

sku různým způsobem nápisy
hesly atd připomínána Praha a

vojenská hudba při nejslavnost-nější- m

okamžiku hrála "Kde
domov můj?" V Praze velitel ne

promluvil k českému pluku ani

slova českého a hudba ovšem tím

méně směla se odvážiti zahráti
českou národní hymnu Tento
rozdíl je nápadný Proč není
Praze dovoleno to co v cizině je

přímo poručeno? Proč vojenská
hudba v cizině má rozkázáno hrá
ti "Kde domov můj? ' a proč v

Praze i při soukromých koncer
tech totéž má zakázáno?

Usmrcen lokomotivou Cestující
již dne 8 června odpoledne osob
ním vlakem západní dráhy přijíž
děli před 6 hodinou do Prahy
stali se svědky hrozného výjevu

V Když vlak přijížděl ku silnici jež
V jde ze Smichova ku Zlíchovu
-- pronikl náhle ryčný pískot loko-nttotiv- y

obecenstvo přiskakovalo
"V oknům a v největším sděšení se

tázalo co se děje Vlak zastavil
několik cestujících vyskočilo a tu

v

f se iich zřakům objevil příšerný

Revmztlsm dna a hostec mfiže býtl vyléčen
užíváním Brtova léku který je přípravo
ván dle lékař předpisu Cena (100 láhev

Brtflv bil llnlment jest od dávna oblíben a
užíván proti suchému lámáni otekl) nám
píchání na prsou a v kříži NejlepBí pro
středek při revmaUckých případech Cena
35aS0cent&

Bolení bitvy pocházející od zácpy bděni pří-
lišného pití horkosti neb nervosnostl vy-
léčí se rychle užíváním Brtových kápnuli
Cena 25 centů

Brtflv lék proti choleře a průjmu jest úplně spo-
lehlivý ve všech případech letních nemocí
zápalu střev žaludečním křečem krvavé-
mu Šlemu kolice a průjmu Cena 35 a 50

centů láhev
Brtflv Červokaz jest pravým hubitelem těchto

trapitelů maličkých Jest Příjemný k uží-

váni tak že matky nemají žádné nesnáze
dítky přimět! ho užívat Cena 25 centů

GROCERNÍ KRÁMY:

VV Tíoif errocerie vSeho druhu
JDUriUS v nejlevnějSích ce-

nách 1306—13 Ul

JTI SfAlonr dKve Steiger Bros

OlClgCl grocerista Impor-
tované zboží z Čech Na William mezi M a
15 ulicí

HOSTINCE A JÍDELNY:

Sloup & Kruml Xk4n4roNde7iehp°s

piva vína lihoviny a doutníky severových
roh 14 a William ul

JHnvlíitalr držitel Národní Sině
Místnost pro zábavy a

první třídy hostinec Roh 13 a William

Míi raž má neJ bIižsí íe8k? nosti- -
Uli&S neo u nádraží a sioe v í
612-- 10 ul na konci viaduktu od nádraží k
městu vedoucího Láhvové plzeňské česká
viržinka atd

SvAhnilsi hostineo nově uprave-JC- I

„ý íepnje prRvé
plzeňské pivo a má stále na skladě

zásobu Korbelových vin 1283 Již 16 ulice
na rohu Williams

Pr Fmtl1 vlastní elegantně zařízenýXlUIIťlt íeský hostinec čepujeřízné pivo a lihoviny a má na skladě nejlepii
doutníky 1802 Williams ul

John Ondráček ffinBV
spojený 8 jídelnou a hotelem v čísle 1232

jižní 13 ul

Josef Sláma JĚSmJIS'portovaná slivovice Korbelovo víno V čísle
612 Již 13 ul

Ant Tfinťklr vlastni vkusně zařízenýJVIUCK hostineo na rohu 6 a
Pacific ul Dobrý omažský ležák dobrá vína
doutníky atd v hojné zásobě 42tf

John Ifmí1!! "Jltel hostince a
jenó s ním restauraoe

sía pro taneční zábavy i pro spolky Čepuje
výtečný Metz&v ležák v čísle 131fr- -n Jižní 13th
ulice t42f

Rudolf Havelka Vti&čsgA
na Jižní 13 ulici vedle divadla Oreiehtonova
TWhaA n A lil a 1— 1_ — J

Vflf Šhot vlastni hostinec prvé tří- -
JrV-oc-

T ?y na rohu 8 a PacIfic i- -

'jwvuj uiuttwjKjr leza uoore aoutniKj ata

Václav Šonka USTtaSS
na robu 13 aWilliam ul skvostný český hotel
a nalévárnu Hosté naleznou čisté světnice
a veškeré pohodli při tom chutnou českou
stravu jakož 1 nápoje prvé třídy

Jflll ňilTISÍflolr zařídil nový Hotel na
již„i 13 ul v čísle 1424

a hosté naleznou u něho čisté postele a veSke-r- é

pohodlí jakož 1 chutnou českou strava

W IfflVlílVk zařídil nový hos:l--
neo na Sherir-x-

Ave čtvemo Jižně od výstaviště v čísle 2616
Navštivte lei neb má vždv vítitfni latii n
čepovaný a neJlepSí likéry a obslouží vás vždv
ochotně 78-ť- f

ZAHRADNICTVÍ

JP tMnn Seymour Park Omaha
VlOlHlj Semena květiny keře

ucuiun seieain ceraiTB zelenina po celyrok Jediný obchod toho drobu v této zemi

PEKARI

Ad KvnhndA pekar 1403 ja m ui
0VUUvUil) blít William Výtečné

české pečivo 67

Cenék Scmcrád Ssk'RřV?- -

Stále čerstvé pečivo a výtečný žitný chleb

HOLÍRNY

Adolf Fiala
anikulehči Oholí vás Jako metounza Zku
ste to 1 1344 Ji 13 Ul

OTWÍHHK

ŽELEZ A PLECnAR ZÁVODY

Koutský Bratří VtóS:
kým zbořím Nikde nekoupit tak dobré
zboií a tak lacino Jako a nich Obchod Jest
v čísla Stud N ul

{

dotyčný učitel večer před tím v

nádražní restauraci- - na Horkách a

odebral se odtud před n hod za
čiré tmy k domovu Ubíral se po
trati byl při tom vlakem zasažen
a zabit

Ohni na venkov? Městečko

Kostelec n Labem stiženo bylo

před 14 dny dvakráte ohněm

Prvý vznikl z nepovědomé příčiny
ve stodole hostinského p Frant

Mateky již zničil i se zbývajícími
zásobami slámy a píce Mimo to

shořel též nový kočár státkáře p
Drimla jenž nemohl býti pro hro
zící nebezpečí v čas vytažen Ma- -

teka páčí si škody na 800 zlatých
a Driml 250 zl PrvějŠÍ byl po

jištěn —Dne 7 t m ráno vypukl
oheň na půdě domku č 319 a

ztrávil jej zúplna Majitel Jan
Borecký jenž stíží mohl zachrání
ti nábytek a drobné předměty
utrpěl škody 750 zl

Zasypán V pátek dne 6 červ

na o 6 hodině večer kopal 78 ro
ků starý rolník František Niesner
v Zidenicích písek a nevšiml si

snad že podkopal větší jeho čásť
a že by ho tato mohla jsouc zvlá
ště posledními dešti uvolněna za-syp- ati

Pojednou se silná vrstva
od vrchu oddělila a pochovala pod
sebou starého pracovníka Na

pokřik blízko pracujícího náden- -

níka přiběhl nedaleko na poli pra-

cující pan Kozdera jenž počal
okamžitě nešťastníka hledati Po

krátkém úsilí dostali se sice k

stařečkovi který však již byl
mrtev Vrstva písku zastihla ho

shrbeného při práci a vtlačila mu

hlavu mezi nohy načež následo
vala zajisté ihned smrť Zmínky

zasluhuje že v tomto pískovišti
podobným způsobem zahynul také
Niesnerův syn Niesner před le

ty přistěhoval se do Žiďenic z

Přízřenic Byl z počátku velice

zámožným ale průběhem doby

různými neštěstími ztenčil se jeho
majetek až na malý domek pár
koní vůz a pískoviště z kterého
rozvážením písku se živil Jáma
také přinesla smrt jeho synovi i

konečně také jemu — oběma při

práci

Bratr zavraždil sestru Dne 5

června byla na dlnici mezi Sta-

rým Městem a Třebarovem na

Moravě nalezena starší žena kte-

ré řinula se z hlavy krev Četní-ck- á

hlídka zjistila že poranění
spůsobeno bylo ranou z revolve-

ru jež z bezprostřední blízkosti

byla vypálena V těžce poraněné
ženě byla poznána Kateřina Jani-šov- á

z Třebarova Po soudním

ohledání byla zraněná převezena
do nemocnice v Moravské Třebo
vé kdež však ještě téhož dne sko-

nala nenabyvší více vědomí Jako
vrah označuje se bratr zavražděné
Konrád Hekela z Třebarova kte

rý žil se sestrou pro nějaký soudní

spor v nepřátelství Po spácha-

ném činu uprchl

Dvouletý hoítk zabil se pádem z

htho patra Rozčilující výjev při-

hodil se dne 6 června krátce před
8 hodinou večerní v Kolárově

ulici číslo 7 v Karlině Ve dru-

hém patře tohoto domu na pavla
či prodlévala paní Kleinová se

svým dvouletým synkem Ottou a

služkou Hošík pobíhal po pa-

vlači jejíž mříže obě ženské po

LÉKAŘI

E Holovtchiner SfiMřks
enterul Telefon 1674 gr

C Rosewater S&M! J

ČESKÉ LÉKÁRNY

St A Beránek ffiřSfiSft
William ul Ncjlepíí léky americké 1 české za
velkoobchodní ceny Neomylné léky Dra
Browna 87-- lr

Tjo HPiiAalr nejstarSÍ český lékárník
IUS JLULVH vómaze 2013 Již 13 ul

PRÁVNÍCI

rmiia Tlarlfn íeský právník Soudní
pfe j8kož I jiné záleží-tost- l

správně se vyřizuji Pisárna 988 New
York Life Bldg

POJIŠŤUJÍCÍ JEDNATEL

Tia Kavan pozemkový a poj iíťnjíciílOS JriUVílII jednatel: úřadovna ví
1318 Již 13 ul gr

KREJČÍ

Fr Yodiéka výeJVhn0jsdh8o
strinu M prací se raci uuna v sk—ví ui

ITaIIam Sír fi mají zařízenou zakáz-IltJIi- er

Ol VU kovou dílnu krejčov
skou v c 215-- 13 ul Obleky nejnovejsino stn
hu od 120 vzhoru 78tf

DOUTNÍKÁRI

VííC DllŠátkO) doutnikyv
Mínách

velmi levnýon 67

ŘEZNICKÉ OBCHODY

Ván Duha řezník a uienář má na
f lil lUlMU skladě zboží vždy čerstvé
aobsinnat nejiepsi ttonia a center ui

Jos Nejepinský 55BS-5S5-

masa a uzenářské sdozi ytay na amade ve
1301 So 1 uL 37--lr

MÓDNÍ ZÁVODY

Kat Hynková tíUlřkycn pro panicay a aivcinty Která proaivs
nejlevněji v městě 1336 So 13 ni

OBUVNÍCI

Iťílin obuvník 1262 Ji 16 ul

Olltllj Prodává střevíce hoto-
vé 1 zakázkové

RUKAVIČKÁRI

lfft lrw hotoví
Uiiiuiut uiu v iiut' vu ruka
vlčky vieho druhu na zakázku Dílnu nalézá
se v čísle 504 Jižní li ulice

STŘÍŽNÍ KRÁMY:

Ant Wivrálr vlastni ten nejrozaáh-AI1- U

ilUVolV leju eeaký střižní krám
v Omiue spodní prádlo obuv atd 1328 South
18 uBce

rOHROBNÍCI

JWnlAí závod pohrobnlcký zhoto- -

tuJo rámy na obrazy v čiile
i3iz jwm n ul

SOUTH

HOSTINCE:

Yác Nováček £íífflVÉZS
Pale ztále na řepa Dobré doutníky lihoviny
atd Jakot I dobrý lo ni J ihocápadol roh SMé

N milce

a v neděli 12 června málem by
přišel Vamberk o poslední svůj
kostel Je tam zvykem opakova-t- i
v neděli po Božím Těle církev- -

vní průvod po náměstí k oltářům
Za průvodu spustil se liják kru-

pobití a hromobití Tím průvod
se zmenšil avšak přece značně li-

du vracelo se do kostela sv Barbo-

ry Když zpěváci a lidé překra-
čovali práh a oba duchovní něko-

lik kroků byli před vchodem ude-

řil blesk do kostelíka Lidé uvnitř
rázem klesli k zemi omráčeni Po
chvíli sami z omráčení vstávali

jen 4 děti a 6 vysloužilců zůstalo
ležeti 55letý chorobný veterán
J Kubec nenabyl již vědomí Za-

nechal churavou vdovu a 5 dítek
ve stísněných poměrech Z ostat-

ních veteránů nebezpečně churaví
kmet Dvořák z Merklovic a velitel

Čižinský z Lupenice Dvě z dí-

tek jsou na postiženou stranu a na

jazyk ochrnuty Kostelníku Su-

chánkovi rána ublížila na sluchu
Za oltářem je od blesku veliký
otvor do země omítka otlučena a

v trámoví plno rýh a tříštěk

RanhojiČská operace

se neosvldfila v připadl pani Fritz-ov- é

nemoci

"Vzdávám vám srděčný dík za

dobrou radu jaké jste mi udělil

Nebýt vás my-

slím že bych
dnes nebyla
mezi živými

Byla jsem po-

stižena silným
krvotokem po

lékaři mi ne-- '' WrtAerwl
mnhlí nosVcvt- - VlV1— -

j
nouti úlevy leč jen okamžité Ope
rovali na mne třikráte byla to

velmi bolestná operace a zmírnila
krvotok jen částečně to jest po
dobu operace jakmile však dvéře
se za nimi zavřely krvotok se ob-

novil Byla jsem tak seslabena
že nemohla jsem se v posteli obrá-ti- ti

když tu sousedé počali mluviti
o patentních medicínách Obrátila

jsem se tedy na dra Hartmana
Nevěděla jsem zda-l- i mu bude lze

mně pomoci však uposlechla jsem

jeho rady a využívala jsem 3 láhve
Pe-ru-- na a Man-a-li- n A ejhle
jsem dnes zdráva a silná jako jsem

vždy před tím bývala" Pí Marg
Fritz Wilcox Okla Ter
Dr Hartman za poslední doby

sepsal knížku pod názvem: 'Health
and Beaaty' Obsah knížky té

výhradně pojednává o nemocech

žen a n:ěla by tedy každá žena

jednu míti zejména když lze ji
dostati zdarma dopsáním doktoru
Hartmanovi v Coluuibus Ohio

I obraz Na kolejích ležela roztr
haná mrtvola v šatech dělnických
z níž crkotem se Hnula krev zalí

vajíc písek pražce a kolejnice
Uťatá hlava se zsinalými rty a vy

boulenými zraky pošplíchaná
krví ležela opodál na náspu
Několik svědků se přihlásilo že

nešťastníka viděli jak se před lo-

komotivu vrhl Jméno jeho ne-

bylo zjištěno

Při práci pádem se stropu se zabil

Před třemi týdny spadl František

Pomezný i61etý učeň tesařský z

nedalekého Sloupna zaměstnaný
při stavbě domu pana Skalického
v Jičínské ulici neopatrným obra
tem při pobíjení stropu v přízemí
posledním nepatrným otvorem tak
nešťastně na dva dole ležící zbylé
kamenné schody že následkem

proražení lebeční kosti ihned
mrtev ležeti zůstal Spoluzamčst- -

nanému hořce plačícímu otci ne

zbylo než mrtvolu synovu dopra-
vili domů

Jablko nepadne daleko od stromu

"Prager Abendblatt" oznamuje že

v Žatci na obecné škole chlapecké
'
odkryta byla znamenitě organiso-yan- á

banda mladých zlodějů Tito

zlodějové od deseti do dvanácti

let tvořili zvláštní zlodějský cech

jenž měl své spolkové hodnostáře
a předsedu který se nazýval

"hejtman" Žatečtí Žáčkové pro-

vedli celou řadu krádeží velmi Či- -

v perně a dovedně Kradli v klá

šterním kostele kradli ve výklad-

ních skříních obchodů vlupovali
se do sklepů a odnášeli si láhve

vína a kysibelky Na své zloděj-

ské výpravy žatečtí Němečkové se

důkladně vyzbrojili: mimo oby-

čejné páčící nástroje měli též ostře

broušené nože paklíče ba docela

i revolver Pro předměty na

které měli zvláSť spadýno měli

zvláštní zlodějská jména Ve

zlvdějství a s ním spojených obo-rec- h

dosáhly tudíž palmy kterou
lim nikdo neupře Ale nedivte se

kládaly za tak bezpečné že natem ie jsou nebezpečny cizému


