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tel jar Vrchlického překládal s ± Sebrané spisy Václava Beneše Třebízského i

FapeZaká stolic nikdy prý nc-zrn- il

v tom smiru zákon ani ho
nezmírní pokud m týká nároků

aby důstojnost arcibiskupa byla

vyzdvižena neboť to náleží vý'
sadnímu právu papežské stolice
PadiUtolé čs stokorun poiatý

káni — Před třemi nedělemi vé

děla opavská zemská vláda že v

německém lázeťudtétn městečku

Ziepenhalsu rozšiřuje jeden z vo

jáků tanuiější pruské pohraniční
stráže padělané tsl stokorunové

po kterých jest obrovská poptávka mohou

ra nepravidelné i leckterý nerox-vážlive- o

nosadil život pro nějakou

půlhodinu zpoždění Shon a bon

netrpělivých jinak pochopitelný
ra vinil i nejnovější neštěstí k

němuž došlo na svrchu označeném

místě Před 11 hodinou dopole-

dní chtěl totiž vskoúiti na zadní

plošinu motorového voru 8 281

trati ě 2 u Nár domu v Korunní

tř na Vinohradech 49-let- ý zástup-

ce farmeceutické společnosti AI

ťhlupáč bytem na Žižkově

ulice ě 4 Nešťastnou
náhodou so však smekl a padl

před vlečný vůz který předními
koly ho přejel Zlomeny mu by-

ly obě nohy nad koleny Nešťast-

ník utrpěl tak těžké zranění Sví

mu ihned podlehl Mrtvolu pro-

hlédl policejní lékař dr Kalnius
načež převezena byla do němec-

kého pitevního ústavu U mrtvo-

ly nalezena byla náprsní taška se

nim i některá basmeku aua on-entál-

Roku 1915-1-916 byl 1

rektorem university české Po-

hrben byl dno 3 února o 3 hodi-

ně odpoledni z ústřední níní na
hřhitovč olšanském

Hnuiný ijr — "Právo Lidu"

uveřejňuje událost která se řte

jako příh"h z doh otroctví jiho-

amerického kdy tvíře inělo vctSí

cenu neili človék Jcbt to doku-

ment lidské zvrhlosti tak zdrcu

jící žc by Be mu téžko vířilo kdy-

by jmenovaný list neuvfidřl ho

státovky Německý zahraniční ú- -

řad v Berlině nařídil byv vyroz-
uměn vyšetřování načež dne 2'1

ledna odjeli do ZicgcnhabíU dva

úředníci berlínské policie před-
nostou pražského bczpeěuoKtnílio
oddělení Tam zjižtěno 2c paděl

zcela iícsné a určitě Jde o statky rozšiřoval německý pěšák Ri
káře Ferdinanda Bayera z Koje- -

tie v okresu karhnhkřm a o jeho
správce Cvrčka V dvoře Baye

chard Oottachlich který právě si

zajel do Vratislavi Ve středu Ur

ledna byl zatčen a nalezeno u ně-

ho za 40900 K falešných ěsl sto- - rové vrhla prasnice více selat2420 K stříbrné hodinky se zla

než mohla kojit Správci Cvrčkotým řetízkem a četné legitimacekorun Po té zatčen v pensioná- -

dle nichž byla totožnost usmrce
ného zjištěna Vybízeti obecen

1ě R Schmicdové kam Oott-sehlie- h

častěji docházel bývalý

německý poručík v z Max Rother

vi napadlo by tři selata dal stra-

vovat i —- lidským mlékem A

tento svílj hnusný nápad ihned

provedl Vyhlédl si dvě polské

stvo spěchající k rozvaze zdá se

Illivic který byl pak Gott- -

sobě kraj&né opatřiti v naiem závodě

Při objednávce všech šestnácti

spisů najednou poskytneme
I0%SRA2KY
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VárUr UrueI TfřlÍ7ikj:'rOD DOřKOVÝMI STŘECHAMI"
Za zapomenuté vesnice Černi kyryinlcl Urláika na vi

I'od Rovovrra Vesnický Jakobín Farář Loucooslý Koled ulec

Zavedli ho Vodníkova nevínta První ružo — Kniha ma 313

stran je vázaná cena $

Vaclar BencS-TřcblM- 'V ČERViNCÍCH KALICHA" obsahu-

je: Milidova kletba Na stavech-
-

Svatba Litomófickú Pod Karl-ítejne-

Petr Obrovec N štítnřui Jan Abatyše — Kniha má

432 stran jo vázaná cena $13í
Václav Bcncí-Třeblrsk- "V ZAftl KALICIIA ' ' obsahuje: And-Vri- st

Z posledních dnů Tábora ChvaWrubský kvas Kvítky z

krve boží KonopiSCský ubrojuoS sedlákem Pan Zikmund Bor-Si- n

Zářť Řtfiiána z Talie — Kniha má 333 stran jo vázaná

cena $110

Václar HenelTřcMzský: "V ZAírl KALICHA" díl druh obsa-

huje: V podvečer přtilité růže Masopust na Kailštejuč Ušla-

pán — Kniha mi 426 stran jo vázaná cena tlfó
Vá lav BeneS Tíeblzský: " rOBÉLOUOBSKÉ ELEGIE" díl prvý

obsahuje: Tryzna Bělohorská Pani K&iořina' Kadccká z Badče

Tomái Dentulín Nevěstu za ísk"ou koruna Černí Řpanílé
dolík Pétl Dalekartie Dokonáno jest — Kniha má 430

stran jo vázaná cena $L33

Václav Benei-Třebízsk- ý: ' POBÉLOHOE8KÉ ELEGIE" díl druhý

obsahuje: Levohradaká povídka Z farních archivu Z morových
let Kostollk sv Blaioje Mezi proradcL Zo zapomenutých pa-mít-

L

— Kniha má 443 stran jo vázaná cena
' L33

Václav Booeá-Třelílzsk- "Z BtZNÝCH DOB" dH prvý obsahuje:

černý rytíř Bludaři Záhorský vladyka MrkaíL Zlatá srdce

Alchymista Kapitola m Slánských pamétl Plzonití a Bokycan-St- i

Pan Odolán PCtipský — Kniha má 446 stran je vázaná cena $135

Václav Bene? Třebízský: "Z EŮZNÝCII DOB" díl druhý obsahuje:

Pokoj lidm dobré vfllef Z páně regentových záletu Povídka
'

Karlštejnského havrana Trnová koruna — Kniha má 484 stran

jo vázaná cena $110

Václav BcneéTícbízHký: ""Z ItŮZNÝCH DOB" díl třetí obsahuje:
Na ř3lánských stínadleeh Oudřcj Saramita Bílé panny Pro bí-

lou labuť évamberskou Slepý mládenec — Kniha má 324 stran

je vázaná cena $110

Václav BcneS-Třebízs- v "Z BÚZXÝCH DOB" díl čtvrtý obsahuje:
Sedlák Krákora Stezkanii našich dřjin Kašpar Zdeněk Kaplíř
ze Snlevic Martin PuSkař —Kniha má 410 stran je vázaná cena $135

Václav BencS-Třebízsk- "Z EŮZNÝCH DOB" díl pátý obsahuje:
v Mara Bočarovua Anežka Přemyslovna Kniha má 306 Stran i

jo vázaná cena $11C

Václav Bene4 Třebízský: "Z RŮZNÝCH DOB" díl Šestý obsahuje:
"

Ořista Z klidu a víru Sudičky v Poohří Divotvorné dudy Za

'vystavili ua Libu5ín6 kostelík Za draří korunu Královka 0 píi- -'

4'jýti zbytečným %

Nové československé dvaceti dělnice které kojily své děti nasehlichovým doznáním že od ně

ho stokoruny kupuje usvědčen a korunové státovky — Po 1 úno-

ru 1920 počal Bankovní úřad michemigraf Richard Arnošt Rau- -

mert u něhož Rother padělky ob

jednal Před svým zatčením po

nisterstva financí Csl republiky

vydávati u svého hlavního ústavu
v Praze i u svých odboček státov-

ky po dvaceti korunách českoslo-

venských s datem 15 dubna 1919

žil však Raumcrt sublimátu tak-

že musil býti dodán do nemocni
ce ostatní pak byli převezeni do

— Státovky jsouvazby k zemskému soudu do

bídl jim jedno ze tři selat a

dělnice svolily jednak z bí-

dy jednak ze strachu před správ-
cem A nyní kojí obě matky ne-

jen svá dvě dítka ale i tři selata
Stal kár Bayer toto umělé vyživo-

vání prasnt lidským mlékem ne-

jen schválil nle ještě se i smál

povedenému nápadu svého správ-
ce Věříme úplně "Právu Lidu"
že mezi délnictvem vc dvoře a li-

dem v okolí zavládlo nesmírné po-

bouření žc každý se hrozí tohoto

příšerného pohledu a chápeme
£e vyzývá obecní úřad koje-tiek- ý

a občanstvo kojetické nby

KaUatrofalní sesouvání pudy
vi VMtímku — Praha 24 ledna
— Pražská uoviny přiuáicjí tprá-v- u

o neobyčejné události přírod
ní v Iloiťáíkove u Vsetína na Mo-

ravě ' SťHula no tam stráA ve vý-

měře asi 40 až 50 ha a umeteno

bylo tak h povrchu zeirmkého Setit

domku patřících chudým valni-ský-

pasekářftm Dalií domky
tak zvané paseky jsou váinS

O tomto katastrofálním

sesouvání půdy docházej! tyto po-

drobněji zprávy: Půda na boku

údolí uprostřed vesnice počala bo

kesouvati v takové míře ic ech

titráá na níž jest rozseto asi 20

pasek svezla se do údolí Hořej-

ší paseky se úplně probořily do

zenu tfotva vrch střechy tu a tam

vyčnívá Obyvatelé sotva n živo-

tem svým unikli a něco svého ma-

jetku zachránili za pomoci hasi-

čů a sousedů Byli probuzeni v

noci strašlivým praskáním krovu
a prohýbáním podlahy a považu-

jíce to za zemětřesení opouští! i

rychle svá obydlí Pole kol pasek

jest rozryto četnými trhlinami a

tam kdo vždy se' zelenalo obilí

Jpřičinlivých pasckáíú vyčnívají
holá skaliska Věkovité stromy

jsou vyrvány kořenu celé plo-

chy lesní svezly se do dolin Se-

souvání pravděpodobně není "do-

sud ještě skončeno neboť v násle-

dujících dnech i domky jež jsou
v dolině u potoka praskaly a pro-

padávaly se Nastalé mrazy další

sesouvání zastavily avšak

znova deště katastrofi
sc zdvojnásobí ncboC celá stráň

je téhož složení Okresní politi-

cká správa na Vsetíně povolala

rychle oddíl zákopníkíi kteří pro-

zatím pomáhají odklízeti trosky z

hospodářských budov více čini-

li kientóhou neboř stráň je stále v

pomalém pohybu Sesouvání za-

vinily stálé deště jimiž spodní

vrstvy tak prosákly žc hlíua se

odloučila od skal na nichž spočí-

vala na celém tomto horském

K úrazu dosud nepřišel ni-

kdo vzdor tomu žc ucuí čím sví-

tit a že sesouvání se dálo v noci

za úplné tmy Katastrofa vyvo-

lala v celém kraji ohromné vzru-

šení

Obtíž© českého průmyslu — Z

Prahy se píče: "Na šikmé ploše

nalézá se celé naše průmyslové po-

čínání Katastrofální nedostatek

uhlí kalamita s opatřováním su-

rovin zkrácená doba pracovní a

malá chuť dělnictva ku práci do-

léhají stále tíž' na nás průmysl

Velký hlád po zboží nemůže prů-

mysl ukojiti nebof za svrchu uve-

dených okolností nevyužívají to

Pro těsné sblížení řesko-jiho- -

1")2 cm široké a 93 cm vysoké

Papír má vodní značku v podobě

krytiny taškové na střeše nebo

šupin ze čtyřhranných ploch u

slovanské — Již před vánocemi

státovek seric P cípem od série
proběhla některými našimi novi-

nami stručná zprávička o velikém

daru známého pražského Jihoslo-van- a

čestného konsula Roko Bra

k číslu na právo n státovek sé-

rie V cípem od čísla k sérii na

ievo dle přední strany počítajíc
Přední strana ml podtisk vlnitý

po stranách šedý ve středu oran

či a novice ve prospěch vzájemnosti
čcsko-jihoslvansk- é Dnes může ihned zamezilo tento hnusný zjev

který uráží veřejnou mravnost ame naší veřejnosti podati přesněj
ší zprávu V Jugoslávii byla péčí žový vlastni oorazec o JJo cm

šíře a 78 cm výšky proveden jest

veškeren lidský cit

Masarykova "Akademie Prá-

ce'1 Dne 29 ledua byl usnesen

významný zákon o Masarykovo

několika dobrých vlastenců a

pracovníků zvláště pp Giunia
5rcóntiče d Marjanoviče založena

"Akademii Práce" který nutno [forganisacc "Jihnslovanská národ
radostně pozdraviti Tribuna oi-- ťní obnova" která chce všemi pro
lont pláci Jsme tak přejedeni Vo-- A

středky pečovat i o ozdravěni

dnešních poměru v Jugoslávii i o litikou žc radujeme sc z této in

Y) barvě modWvgež ve stíedu pře-

chází vc hnědou V rozích jest
členitá výzdoba ornamentální ku

které připojují se 4 větší

ňiedaillonky s dívčími hlavami

zahalenými v šátky a 4 menší

s číslicí 20 uvnitř Na-

hoře i dníc uprostřed v ornamen-

tálním podkladě světle vyčárko-van- ě

číslice 20 po obou stranách

téže osmicípé růžice Fprostřed

stituce zcela nepolitické a odbor-- i

rodu jména Pítipcských Sedlák Mudra Něco o proroctvích lidu

řeskóho — Kniha má 434 stran jo vázaná cena $1-3-
3

Václav Bcncř-Třcbízsk- "Z RŮZNÝCH DOB" díl sedmy obsahuje:
Pod skalami Povídka z roohii Zaklctec Pííícry — Kniha má"

428 íitran je vázaná cena $135

Václav BcneK-Třet)kijk- "Z BÚZNÝCH Wh" dil osmý obsahuje:
% letopisu sázavských Z úkladů antikristových Stadický král
Z kouí in prtílLstá růc Svoji k 'svému Dúdoik Lipovec Zo

lancOťhu ponlední — Kniha má 3SS stran jc vázaná cena $120

Václav BencS-Třcbízsk- "Z RŮZNÝCH DOB" dil devátý obsahu-

je: Bludné duše Drobné řrtv — Kuiha má 3S0 stran jo vázaná

ecua ':$120
Václav Beucš-TícbízHk- "IíkALOVNA DACMAK" historický u

— Kaiha má 13ÍI strau ju vázaná cena ' $135

nc nehol' vidíme že jcu soustře-

dění sil mimo politický boj narvi

může tiomoci z mizérie Nová in-'-

zvýšení výchovy celého národa
V programu organisacc je též pě-

stění slovanské vzájemnosti Pan

Bradanovič který se stal členem

s 10000 dináry upsal na nakla-

datelské družstvo "Obnovy"
:00000 K s tím výslovným pro-

hlášením žc peněz bude užito pro
šíření ěesko-jilioslovans- vzá

stititce právem ponese jméno Ma-

sarykovo nebof půjde za tím co

ivlo vždy hlavním požadavkem

Masarykova realismu: aby praxe

Objednávky s přiloženým obnosem adresujte:
%

jemnosti Prvním ovocem daru p POKROK publishing co
byla vybudována vždy na vědecké
theorii Půjde ovšem nyní o to

aby to nebyl sbor jen jaksi este-

tický krasoduchý a krasořečni-ek- ý

přes jehož hlavy si politiko

1417-141-9 So 13th Str Omaha Neb %

vé iasct budou dělat co budou
lit ít Měla-l- i by Akademie Práce sděluje "Mezidohoibva plcbis-- i

K Bradanoviče je založení-odbočk- y

Jihoslovanské Národní Obno-

vy při Jihoslovanské komisi v

Praze Úkolem odbočky bude ší-ři-
ti

vzájemnost ve všech směrech

národního života

Jak se činí "volné síly" na po-

štách — V sobotu dne 31 lednu
o 11 hod noční odcizil' Alois Ba

Druh jakost a cena výrobní i

prodejní těchto látek a výrobkucitní komise pro Těšínsko vydalatento praktický význam pak by

byla po leckteré stránce vhodným budiž vládou přesně stanovenairovolání adresované všemu ob

ve čtverhranném rámci jest umí-

stěn v podtisku štít se lvem v

barvě oranžově červené celý rá-

mec pak vyplněn jest textem:
"Tato státovka vydaná podle zá-

kona ze dne 10 dubna 1919 t
187 sb z a nař platí dvacet ko-

run československých V Praze

dne 15 dubna 1919 — Dr AI Ra-

šili ministr financí — Padělání

státovek trestá se podle zákona"
— V Ievo i v právo od rámce

jsou obdélníkové orna-

menty s oválnými výřezy v nich

pak na Ievo v barvě tmavošedé

seric buď: S P neb S

U s číslem série na právo zkrátka

(' a číslo — Zadní strana iná pod-tis- k

přímočarý černošedý směřu-

jící do čtyř rohů obrazec prove-

den barvou červenou Rámeček

tvoří dvě souběžné linie sepjaté
v rozích kroužky Střed obrazce

kde přímočarý podtisk vypuštěn

čanstvu na Těšíusku V provoláoplněním senátu od něhož podle Látky a výrobky tyto buďtež roz-

dělovány pouze prostřednictvímtoho jak se na něm usnáší ústav ní prohlašuje že se ujímá vlády
na Tčšínsku hlibuje vyhlášení orgánů vcřejuýeh v prvé řade ov- -ní výbor nelze mnoho čekat požant zaměstnaný jako "volná si-

la" na poštovním úřadě č 2 v ganLsaeí konsumentských živnoněvadž bude v podstatě opaková bližších podmínek platných pro
hlasování a klade důraz zvláště stenských a obchodnických Státním sněmovny prvéHradci Králové li peněžní odvo
a zachování klidu respektování nccbť zachytí zisk z vývozu texPraha millionovým městem —dy a to: pytel z Králík s 90000

tilií a použije ho ke zleVnční texobčanských svobod což jest prvPraha 4 února — Záležitost Vel
tilních výrobků pro domácí spoké Prahy která byla jiz dlouhou

dobu projednávána v Národním třebu Kůze ze všech porážek- do

ní podmínkou řádného provedeni

chystané práce Proti těm kdož

budou rušiti veřejný pořádek a 0- -

K pytel z Josefova se 110000 K a

peněžní dopis z Dobré s 20000 1C

Vše to vložil do dvou pytlů kte-

ré vynesl z poštovního úřadu a o

devzdal svým společníkům Fran-

tišku Ktodůlkovi u mědi- -

mácího i dovezeného dobytka bu-

diž i nadále veřejně obhospodařo
shromáždění byla konečné vyří-

zena schválením zákonů potřeb rožovati svobodu občanskou bu

ných k ustavení Velké Prahy D!e

zákonů těch slučuje se s Prahoukovci z Hradce Králové a Franti tvoří meč směřující hrotem dolů

ovinutý snítkami vavřínovými V

vána a použita pro výrobu zlev-

nění obuvi a správku obuvi pro
méně majetné obyvatelstvo" —

Němci v sibiřských plucích
— Praha 7 úno

de zakročeno s veškerou přísno-

stí Dosud jest v Těšíně 9 zástup-

ců Funeie 4 zástupci Itálie 2 zá-

stupců Anglie a 4 zástupci Japon-
ska Ostatní členové misso při

Šku Štěpánovi jenž byl s Bažan třicet osm obcí a to: Obce Bohni-

ce Illoubětín Karlín KobylisyIevo i v právo od téhož v okruží
utvořeném z listů lípových a va

tem zaměstnán na poštovním úřa-

dě Na to vrátil se Bažant do po-

štovního úřadu Společníci jeho
odešli h pytly na železniční most

budou do Těšínská v několika ra — í mukem Mistra Juna Huvřínových a vybíhajících nahoře v

dnech"ornamentální výzdobu barelem

várny mnohdy ani čtvrt my sve

výkonnosti Proto musí továrna

zvýšit velmi své ceny aby mohla

krýti svoji režii která by nebyla

mnohem vyšší kdyby závod mohl

celé své pracovní schopnosti vy-

užiti Tak m děje nejen ú výrob-

ce hotového zboží ale i u továr-

níků polotovarů připoctou-l- i s?

k tomu ceny surovin přijde hoto-

vý výrobek na trh v tak vysokých

cenách že přechází kupujícímu
zrak a sluch A zdražování to řítí

se Šílenou rychlostí —kam až tak

dospějeme Tak na příklad stál

zinkový plech před válkou 60 K

v prvých letech války 70—90 K

za 100 kg Po válec stoupl na

f00 aZ COO Korun Před Novým

rokem stál MO K tt dnes požadu-

je se za 100 k# již 1400 K ba

pod rukou 1900 K tedy o 3100

procent více nežli před válkou

A zinek jest jeden z mála před-jiiět- ů

jehož surovinu máme "doma

nebo v Německu"

Vatikán a Český problém ná-

boženský — Z Bíma se oznamu-

je 5 února: "Ada Sedis Aposto-íieue- "

publikuje dekret konfrre

jace St officio jímž odsouzeno

jest reformní hnutí českého du-

chovenstva Kongregace St of-

ficio odsuzuje a rxkomunikujo

Státní monopol na dovoz a výkrytá hlava mladého legionáře
svírajícího rukou žerď praporu

vedoucí přes Labe kde vyuali pe-

níze z pytlů Prázdníš pytle hodi voz — V zásobovacím výboru Ná

jeho konee na němž vidě ti ěcskě- -li pak clo vody Štěpán ponechal
si 2:1000 K ostatními si nacpal

kapsy Stodůlka Prchal pak přes
pole a lesy štván myšlénkou ža

Prosek Střížkov Trója a Vyso-

čany v samosprávném okresu kar-

línském Břevnov Bubeneč Dej-

vice llluboěepy Jinoniee Košíře
1íIwh Motoly Kadlice Sediee

Smíchov Střešovice Veleslavín a

Vokoviee v samosprávném okre-

su smíchovském Bráník Ilodko-vičk- y

Hostivař — bez osad Míl-čov- a

Krč Michle Nu-

sle

a Hájí —-

Podolí Král Vinohrady Vr-

šovice a Záběhlice v samospráv-
ném okresu vinohradském osa

da Malá Chuchle? a část obce Mo-dřa-

zvaná Zátiší jež sc zároveú

spojuje s obcí llodkovičkami v

samosprávném okrese zbraslav-ské-

Hrdlořežy Malešice Staré
Strašnice a Žížkv v samospráv-
ném okresu žižkovském vylučují

jo stále pronásledován Ke 3 ho-dín- ě

ranní přijel do vesnice Střcb-š- e

kde si vc včelníku tolníka K

sí vrátil se z Euska též jistý po-

čet Němců Němci přijímáni by-

li do sibiřské československé ar-

mády již v druhé polovici roku
1918 Jidyž sc dobrovolně přildá-sili'- tt

podepsali prohlášení že

Československou republi-
ku Tvořili v sibiřské armádě tři
skupiny Všichni byli v českoslo-

venské armádě spokojeni a jest
mnoho písemných dokladů z

nichž jo zřejmo žc jsou vděčni
československé armádě za to že

jc přijala do svého středu Pii
návratu do vlasti vzali naši legio-
náři přes skrovný lodní prostor
jednu třetinu Němcú-z- n jatců s si-bo- n

v odměnu za jejich práci a'

rodního shromáždění schváleny

byly jednomyslně návrhy člena

Národního shromáždění soudr Bi-ííoťí- x

ua zlevnění šatstva obuvi a

jiných potřeb: "1 Vláda sc vy-

zývá aby dala ministerstvu záso-

bování dostatečné prostředky k

nákupu surovui a předmětů k žá-

doucímu řádnému zásobování a

hospodaření ve státě nezbytných
Vláda nechť podá po slyšení

zájemníkfi osnovu zákona kterým
sc vbída zmocňuje k výhraduemu
obchodování veskerýmj surovina-

mi předměty a výrobky denní

Wachka uschoval balíček banko
vek 100 kusů ban-

kovek které již nemohl si dát i do

kapes Ráno najal si povoz v blíz-

ké vesnici a dal se dovézt! do

Pardubic Zde ubytoval so v ho-M- u

"Veselka" kde poobědval a

vyspal se Koupiv si ještě nové

boty za '500 K odejel odpoledne
vlakem do Prahy kam přibyl v

se z těchto okresů a slučují sc sdekretem ze dne-1- ledna 1920 korrektní chování V pluku Jana
Ilusi je 30 vojínů německé národ

ho Iva splývá legionáři přes ra-

meno Na meči dole vyznačena
červenými okraji s půdou bílou

číslice 20 přes ní a celou šířku ti-

skem tmavozeleným nápis: Repu-

blika Československá a označení

hodnoty v šesti jazycích
Orientalista prof Dr Rudolf

Dvořák zemřel — Skorém neoče-

kávaně odešel od nás náhle v no-

ci ua neděli 1 února vynikající
učenec profesor orientálních ja-

zyků 11a české universitě Dr Ru-

dolf Dvořák generální tajemník
České akademie pro vědy slovci
nost a umění Ještě o minulé stře-

dě byl přítomen schůzi českých

íiloIogů pak telegraficky povo-

lán k těžce nemocné sestře v Ústi

u Orl odejel vrátil se také do

Prahy netuše blízký skon života

plného práce a vědeckého snaže-

ní 11 nás tak málo chápaného
Zvěčnělý itecuee' rodák to ze pní-n- ě

dosáhl právc 00 roku věku

Studoval v Budějovicích i v pra

v studia orientální v Lipsku a

Mnichově 11 podnikl také celou řa-

du btudíjujVb cest' Výdedeji bá

dání ivln xůnlíl 7 dlouhé "řad

nosti a 7 občanů Ostatní zajatcio hod úi večer Fiakrcm odejel do

hlavním' městem Prahou v jednu
obec pod společným jménem —

'Hlavní město Praha' Sloučením

obcí jmenovaných h městem Pru- -

přijedou dalšími transporty

spotřeby a ucebť v uej kratší do-l- ě

zavede státní monopol pro vý-

voz a dovoz zboží Stát převezme
iboží od výrobců za cenu kterou
určí komise cenové Diference

mezi cenou nákupní a prodejní

připadne státu 3 Pau z obratu

pokud se týče nutných předmětů
spotřeby budiž zrušena 4 Vlá

uou zanikají uosavar?u samo

českou církev která se odloučila

od církve římské "Act" publi-kuj- o

dále list' který papež odeslal

tt ohledem na poměry katolické

církve v Čechách pražskému
arci-bisku-

Paptó napomíná arci-

biskupa a klérus aby přezkouma-

li pozorné nynější situací Kadí

(by svolánu bytu do Prahy sebů-z- c

v zájmu dosažení dohody Pit- -

správné okresy Král Vinohrad-

ský a Žižkovský — Velká Praha
bude měřití 17000 ha řasí 111500

aktů ětli skorém í7 'ítvcrečiMch

bytu své známé Maric Tlusté v

Praze „ Kaprová č 24 kde byl
zatčen Pachatele dodáni byli d
soudní vazby

Smrtelný úraz na elektrické
dráze u Národního domu vinoh-

radského-— Bčhéui dne 5 února

byla' doprava ua mnoha uiístech

vúmw příčina u i vážně poruše-
na Tak ve Vodičkově ulici v

Palackého třídě ua Smíchově

přeittavbou u Národrího' divadla a

„ňii Vozy jezdily al do v£

V pekle -

Lucifer: " Posluž Babimký eo

sc to k tebou děje že jsi tel stále
snmtuýí"
Babinský: "Trápí mé svět obol

máni zlost že jsem neumřel ale-

spoň padesát let' později Mohl

jsem být jmenován čestným pre-sideatc- tn

tak zvané republiky
Takto aáai jen titul vad- -

da ncdiť' předepíše 'textilním'' 'ko-

želužským a obuvnickým ' továr-

nám že určité přesuě stanovené

a dostatečné množství surovin

musí býti zpracováno ua ltky a

výrobky kterých je pro odjvéoí

oytMiba njvfe-
-

j'otřbí

mil amerických) 'a bude ěítati dlé
icusu z roku J'J10 U750tJO obyva-

tel ale ve skutečnosti tile úfed
uíeh jnoruiací pjíes mjllion

?fovoliní obyvaielalv-- t&ín

poznamenává vc svéut luJ

dále že eírkevuí disciplina musí

ýti udržena a uchráněna a že

církevní zájmy musí býti zaclio- -

ce loupežníka" j
"ísy jako' ívjU a Biora itdů


