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náfflm objevoje a iajit ? iivé
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rt#té Huré cík4ne pro potulováni
t vli#rif t Tržících iliitíní má

byt leví ucho ufíinuto a na líbeni- -

Iři přibito pak ona třikrát okolo li- -

bpnitc metliml mrukána a 10 irSpch

dídíínjel „I M příielny revra
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Jiný vedle lellcl rotandak ta- -

noví Ie "cikánka Kaneta Charva
tová pro pAtalofánt t tom králot

ptjl
& km rneíem na hrdle tr
bjtl má — Tulktvl káralo

loijy al i treefem arartl A jak
lrM1 tb dobách krkavčí

rnatkyř de o tom rotaaJek 1 roku
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ťeruka za příčinou Katcrinv rotň- -
i r
stalo doery po nebožtíku Janu
Dvořákovi někdejšímu souseda dfi

diny Nekoře pro usmrcení svého
vlastního dečka vézením zjižU-n-é

odeslanou žádost a otázku pokud
by na svém vyznání nezménitfclně

stála pro takové své téžké přiciné- -

ní líným ku příkladu a k strachu

přední mečem na brdle ztrestána
po smrti zahrabána a kfilem Arz

císařskou a královskou k torno
80acta svlaste zřízenou jest zapeče
t5no- - Actum na hradí pražském
v "obotu po památce svatého Jana
Křtitele Božího 25 mésíce června
1667"

Nepojímá vás respekt před teh

dejsí spravedlností? Z nápisu ve
dle j 81 pergamenové listiny vidíte
Jak ™ěl roku 1084 v Cechách titul
císařský: "My Leopold z Uoží
milosti Volený Ržínaký Czýsarž

I'° všecky časy rozmožitel ří5e

uherský cžeský dalmatský chor

vatsky a slovauský král
Vida slovanský král!

TT ll lf #

uveaiy--
n vas rozsudky a po

právní meče do vážného rozpolože--

ní my8li amu8íte 80 docela při
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né ve vitrínách (zasklená skříň v

níi Ísoa vžci vyloženy na odiv) na
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Pročež Lidé J Mil Cýsaři a

Králi wěrní Poddaní který tomuto

Panstwj přisluíýce o tom wězte
že toto a takowé zřízení který se
wám pro Ržád a Wegstrabu ujiti
budoucých Trestání t Wůle J Mil

Cýsaře a Krále čisti a oznamowati
bude nejmilostivíjo ustanoveno

gest abyste nejenem a Pilností
poslouchali nýbrž to taky aobí be-

dliví v Parně r owozovali poní-wad- ž

tím J Mil Cýsaře a Krále
Wflle naplněna gest Czlánek
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Vedle tohoto trestního patenta

pro lid vesský čili vesnický leží
"Ržád pro stav panský a rytířský
Králowstwj Cžeském"
Místo nedovoluje abychom se

do těchto a podobných "ústavních
listin" minulého víka zahloubali D4
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a žaludečnímu kataru

boláky na nohoti neíltr
ráJky svrab krtico a viech-t- i

nemoci koZní a krevní odíraní
Bern-ů-e KnetUtikt ta $100

Jste-l- l stála onavcnlmalomyslnl ochabli
a ospalí užlvcjto tohoto leku

r t reTmntiunti eurhá Jilmítnf

ATOCCj otckllny boule tístfolo pí
cbíní a bolcml na pnou v zádech klou-

bech a kostích odstraní

raCOo-- Jest to ncJlepSÍ fLaící marínt

ťAlr I1'e'c kafeřn motovf
lieZaVKll IcdvinoT obtíiuó a kr
Tftvá močenC líiít a jlnd nomocl led via

Beterůt SÍUUllxleln a jiter ti $lí5
LpMho proti tSm nemocím ech v
připravili
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Běcerova Máti na ránu a hnluMiiia iin
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n_Jlt - lotnícholciul koliku žalu
iTrUJUUl dečnl křeřo boleHtl ▼ stře--

vdch a iánt střev odíraní rychle a típloi
Seteriv Uk proU eholtře dpřijmu

ta 00 a 25c OdstraBujo bolesti při m&
wcnua ioku

nriti íastaralou zácpu a bolesti

ťlttiuni Mavy zlatou žílu ilouten'
to Hutí skvrny v obličeji nadímiíní ti
raté a mdloby I nenioH žen léčí výu£uf
m

Bmcrůo Zitotnt BaUAm ta 7ac
jtažda íena b mřlazkuHitl tohoto lokq

Nochut k jídlu SSY&ÍSří
Slaboif I vrhnutí odBtrnfiuJtt
tíetmna laludttnl hořká m $100 aSOe

Znamenitý aílítel vstiiíí a po nemoH
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Vypadávání vlasů g
vyraioniny zamezí tam kde pomoc Jtm" u neveruv wiuuu viasv ta 9100
Kdo chce mítl vlaný hebké a jemuáL
wuíu n iHjiuruuijjo jt rusou vonici
Bnerona pomáda na tlav ta ŽSo

nAAC( t vviliA rychle a JItá ad- -

kf prtti bolení tuba ta aíc Kdo chre
mni zuby fintó a bíM a nevní rfiinS i ii
boa vfin a tíst aC si kouoí Bnerův ordJUk
na tubi ta 2c
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ta zoo
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táT ytoJwn na pfrvW m roeb obetuv
tfoeb lék Kda Ukorob obcho-i- a nxnt tam
pi1lAin Jo pH mo po eiprwm Klo prla fftiiO
aaM al Trbratl Mka lafSi) Kprwn4 aikd
n7Piioliiu'rb(1nU6m dám iluln4 ! r
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iím dílem trefím vidy nato pravá'
Lék Q Beverovych a Jiných t z patent--
nich mám též hojný výběr jakož 6

barvy štětce olej na barvení 1 na etro--'
'e zkrátka váe co v lékárně mívají'
Zvláště velkou zásobu mám všofh vÁ

i

cí z kterých se recepty připravují ai 1
Jsou jii z Čech anebo od doktorů zdej X
šícb Dlouholetý cvik mní dal mno--{

I f a a a_nou zKusenosi a ta pnsia a přijde
mnohým krajanům vhoa Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
28-
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RolnlclUnl ptají il nílnltl pftjcko na fáma fl
neb posemky na DJlTDljll moio4 amky pejl
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&sp£t TymáUii diUlctrl ? ▼ i aUieb potfr Jíl
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Klidni leží tu vedle sebe pod
sklem ctihedné tistčté i psané kni- -

by obsahující "Práva a zřízení
zemská" — mezi nimi "Cýsaře
Rzymského Uherského a Czeskó- -

ho etc krále Geho Milosti Ferdi- -

nacdi Druhého Obnovené Právo a

zřízení zemské Dčdičného Krá- -

lowstwj Czeskébo" vytilténó roku
1627 — méstské pamétní knihy
pergameny královských privilegií
práva městská opisy desk zem- -

Bkých tiskopisy pro bývalou obeo- -

ní správu staré soukromé listiny
právní vládní nařízení pečetí a

odznaky veřejné moci Čtenář
1 a É ě

aiery na vysuve leste nebyl aneb
tohoto oddílu jeSté si hrubí neDo- -

všiml řekne snad: "To jsou včci

zajisté cenné — ale zajímavé? To
eotva!"

A přece! Vizte dále na příklad
a

sbírku pékné řezaných nebo i tla- -

stých etruu a řemínků umři nl

tených "rok a ralic obpcní-h- "

jimií sousedé do obce byli svolá- -

vání bulek čili holí k ohlaSovánf

ferulí a hlavní 'práv rychtářských
odznaku to soudcovské moci rvrK

tářflv To jsou občanská žezla
obecních tyranii a tyránkfl minu- -

lých vékft — Líbí se vám co?
Máte radost že měli tehda páni

u ii: i
rjfcuuari iaaovou a UkOVOU moc

pravda-li-? Přáli byste jí snad také

svým nynějším starostům?

Je vám trochu do žertu při těch
to pozorováních na právnické vý
stave však vy zvážníte Neboť
hle Umo visí v zasklené skříni Že-

lezná pouta okovy řetězy a Že-

lízka jimiž zločincům vypalována
na télo na záda nebo ramena
známka šibenice nebo kola mezi
nimi dloíhé namnoze uměle ciselo- -

vané a vyzdobené meče popravní a

naproti obrovský těžký meč "prá
vo hrdelní" lei se neslo před
purkmistrem když právo hrdelní

bylo konáno

To o! 1 méně veselá upomínka v
Na hrdle trestáno v té staré zlaté
dobi nepoměrní častěji a hojněji
ne! nyní g čehož plyne buď Je
bylo tehdy více zločinců anebo

iftTroo obráti d
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Cechové !
Jedete-l-i do staré vlast!račte sobí

zapamatnvati že cestujíc' a jich'
kufr hned po přistání parolodí do

do mósta Břemen Chcete-l-i obó
uspořiti zbytečných vydání neiivč—

řojtepo přistání lodí nikomu tichety
kutry nýbrž posečkejte a tm al

dojedete do mósta Křemen a pak
teprve odevzdejte avé tickety a kufrv
jediní české firmě: I

Kareš & Stolzký
'

▼ II IIkm Kře
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