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Odvolací nenát za předsednictví
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DRA PETRAv

jmdli Vaňkovou a zuíívo ji pobo- -

(lam na ruKou a na zuuecn v uo- -

me naMul poplach sbelili se lidu KI®1I®K®

co jich naaázel Ve vlhkých ba-

žinatých místech Ježící pole jsou
vodou zaplavena Polní a lesní

potoky jsou plny kalué vody rov-

něž brázdami a tralívody ženou se

proudy diavých vod Trvalými
dešti rozvodnily se řeky v ho-

rách některé z nich vystupují mí-

sty ze svých břehů a rozlévají so

v nížinách nu pole a luka Obli-h- a

jest stálo zatažena temnými

mraky přen tu chvíli lije se i
nich studený déšť který hubí a

ničí všecko co ještě úplné zkázo

repropndlo Citelná zima a stáb'

deště nasvědčuji tomu že brzy
nastane příznivé počasí
Pcvídka o věrné lásce — Po-

cházela odkudsi z Naehoda a ni-

kdo dobře nevěděl kdo nečetl zá

a píchající Plasligovou zadrželi Ostí avé Srnrt jeho zavinilo štíj)-Snú- ž

ji znt klu a odvedla do vaz-(nu- tí mouchou a osudné okolnosti
Protof ono pl přímo na kofen elu nořlutotu r knl U yHpr-Te- n

o tUtlch Klmeí myyi)UUU kořínků bylin Jo V nlliini
po ric Di'i ílo roku—dontf dloutioo to dobudQkladni Jho hodnota
Sktultl
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se poplatky které dávají čtenáři
za vypůjčenou knihu Au každý
svazek se platí 1 centim Tímto

způsobem je poskytována lidu
zdravá četba a zároveň je i v sí

vesnici sířena vědomost
o nejnovějšíeh vědeckých výzku-
mech Knihovničky které se vy-

dají na cestu v říjnu a v květnu
se vracejí do Amsterodamu těší
se oblibě slálo vzrůstající Když
byl podnik tentj založen před sed-m-

i

lety bylo rozesláno 25 beden

po 100 svazcích Loni už bylo ro-

zesláno lló knihovniček a letos

jich počet ještě vzroste

Knížečku zdarma

pod názvem "Zdraví žen'' zašlo

na požádání W F Severa Co Ce- -

dar Kapids Iova Popisuje různé

choroby žen v nichž se znamenitě
osvědčil Scverfiv lícirulátor jako
výtečná pomoc- a věrný přítel žen
v utrpení Severu v Keulátor je
na skladě všude v lékárnách a

stojí pouze if'100 Kdyby váš lé

kárník jej neměl na skladě ob

jednejte si jej přímo od W F Se

vera Co Cedar líapids lowa —

Advertisement

HULSE & RIEPEN
16 a Jones ok

Rohrobníci a Balsamovači
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rmiy dru Mí kana slyšel vsak jeílé
'znalce i Fr Lankuse a po jeho
posudku byly všechny žalovaná

odsouzeny Ju vžzcní na 44 hodin
2em"l P Mpnutl mouchou -

V buíikovó nemocnici v Morav- -

skó Ostravo zemřel ondyno účetní

miuzinisir Jan jelínek z iina pri
dělený službou četnictvu v Mor

které je následovaly Když stráž
mistr Jan Jelínek v sobotu 21

srpna vstal cítil nepatrné bob

sti na prstu pravé ruky a našel na
něm nepatrné začervenalé místeč-

ko podobné stojřě štípnutí mou

chy Nepřikládal případu váhy
a nedbal ho když všuk bolest ne-

přestávala naopak rostla a prst
mu začal otékati odebral se k lé- -

kař' který mu poradil aby si při-
kládal na prst obklady s octanem

hlinitým Obklady ale nepomá-

haly prst otékal dále a a ním i

ruka Jelínek odebral se tedy k

druhému lékaři ale ani ten nevi-

děl v případu nic vážného u rudil

pacientovi aby setrval při přede-

psaných obkladech z octanu hli-

nitého Zlepšení však nenastávalo

naopak stav se rychle horšil Je-

línek navštívil MUPra Korbelu

který prohlásil že jde o otravu
krve a hrozí krajní nebezpečí po-

něvadž se případ nechal ztistarati
Nařídil aby byl pacient ihned

dopraven do nemocnice Ale by-

lo ijž pozdě C horoba se neoby
čejně komplikovala k otravě kr-

ve se přidružila celá řada nemocí

a pacient za hrozných bolestí sko-

nal zanechav vdovu a

dítko

Osleply invalida raněným kama-rádům-vojínů-
m

— Z knižních da-

rů již v poslední době byly dodá-

ny praesidiu rady král hlav mě-

sta Pruhy pro raněné české vojí-

ny v mimočeských lazaretech pů-

sobí zvláštní příchylností dar
herce smíchovských di-

vadel Františka Dohuslavu Poslal

00 výtisků vlastním nákladem vy-

daných verŠú "Z propadla" a vy-

slovil přání aby byly rozděleny
kamarádům-vojínů- m v nemocni
cích ošetřovaným Knížka mají-
cí podzáhlav! "Zápisky herce v

nemocnici" vznikla v měsících ru

až dubnu 11)15 na Hradča
nech v době kdy chorý invalida

spřátelil se již s myšlenkou že set

va zraku nebude — péjeť : vsul

pro mne není jara toho krása

mně zbývá pouze svěží jeho
vzduch — Ale přece jen doufal

a utěšoval se "kdybych je-

nom uviděl na chvíli ten jarní
den!" "Tak rozběhnout byeU
chtěl se pevným krokem té slun
né krásné nyní po Praze jak na- -

iKwleď když před půl asi rokem

jsme s hudbou pochodem Šli ku

dráze" Osud určil jinak — "mu
sím aspoň psáti — nemoha to mi

lované divadlo již hráti" —

Když oči jeho obestřela černá tma

a nemůže sám ke kamarádům po-

sílá jim svou knížku na památku
jakoby chtěl říci nám všem: "Do-jist- a

i vy nezapomenete na bra-

try naše jimž jest česká kniha

tak milou útěchou A praesidium

rady kr hlav města Prahy při-

pojuje se k protbě té za darování

vhodných knih i časopisů jež se a

díky přijímají na radnici staro-

městské

Deštivé Ině a vyhJilky iklizňo-v- é

na Česko-morav&k-
é vysočině

— Poměry sklinové na horách
O L" líčí následovně ( hlad

ná a deštivá iMivétmost na Česko-

moravské vysočině nepřestává
(Vn ze úm píší a zádumčivá kra-

jina je tstále zastřena mohutnými
dešťovými chmurami Obča pro-

trhnou s tžké tnraky a i nich

vyrazí lhouc! sluneční paprsky
které urovná boduj! ab chL
li yantřou pčt tmavá míVua mo-

drý blankyt a v králku lije i
nich prudký déšť Na polieU ko-

lem JTsmka a ve směru ku Zdlrei

a k Chotí bot i b ii mnoha V

Itího tbil jednak V íadieh jed-ita- k

ttUM u5 v panitleh které

t4!ýud dťšti propad i úplni U
is tak ie-- aut ftiáiua a nťiut a tu- -

e mu tirhiíi lvt"l tiíkt iř
Ii4 pUeh ďu4 utajhl jvčtiuny
j I tee OVV a liíe tie luv-kře-

řrrimjt rotu a tu bud l jií
ipvWbili k iHtJdku Ve U h

x!ehl h (ikubi lUtáh Svratky
CikhAj a Nového M'ta kde bý

jt ii pwíkul 1'ttídijt tbi-- l

Vvtiiittttt kto! na p4i a t!S m

in třvS'td dtl lUtnbřy
tt tijdA!rlitijI itr !trV4
K lida ai! írnti a tW
dl !

jh iitdkéth drUeh řt ilní

tep' iv ikit # hudwfrt ttkl ' til

který kiMpUf tiek'idl ani UUkj

LíWopW rs&— --v
Cech zahynul ponorkou U-1-

2

—- 1'ií potopení rakouské ponorky
U-1-

2 v Adi iatiekém moři která
svého času potopila francouzský
pancérník Courbert zahynul Cech
% Moravy elektrometr ístanisluv
Dvořáček z 1'odbřežič u Vyikova
jenž byl un ponorce Štábním pod-

důstojníkem
'Podvyocké Listy" v Kutné

Hoře přestaly vycházeti — V čí-K-
le

'Todvysockých Listu" ze dne

4 m in uveřejňuje vydavatelstvo
toto prohlášení: "Vydavatelstvo
'Todvvsockých Listů'' rozhodlo
mu další vydávání časopisu pro
iiepiíznivé hospodářské a jiné po-xnč- ry

prozatím zastavit" " Vyda-

vatelstvo dále oznamuje že jak-

mile se poměry urovnají přikročí
opět k vydávání listu který před
25 lety založil dr Bedřich l'a-eá- k

Dělník zemřel v kotli — V no-

ci na 4 rn in čistil kotel v býva-

lém Odkolkové mlýně na Malé

Straně v Praze dělník J Votava

Když z vnitřku kotle dlouho ne-

vycházel byl jiný dělník za ním

vyslán a ten nalezl Votavu uvnitř
mrtvěho Následkem přílišného
vedra praskla mu céva a ubožák

následkem mrtvice mozkové ze-

mřel Přivolaný lékař záchran-

né stanice p dr Koráb nemohl

mu již pomoci poskytnouti Mr-

tvola dopravena byla do ústavu

pro soudní pitvu
Co dovede elektrický proud —

Nevlastní syn domkáře Čmucha-

la z Kouřimi 10-lct-
ý Pavel So-

botka byl poslán onehdy aby pásl

husy na strništi U cesty pnulo
se telegrafní vedení a chlapce ne-

odolal a v rozpustilosti vylezl si

na tyč Pak dotkl se rukou drá-

tu takže zasažen byl proudem
15000 voltů silným Dostal tako-

vou ránu že spadl na zem 8 výše
9 metrů Pádem utrpěl zlomeni-

nu levé nohy a pohmoždění na těle

a elektrický proud mu nádavkem

ochromil celou pravou stranu tela
Hořící děvčátko na hradčanské

ulici — Pětiletá Liduška Zajícova
z Pohořelce č 11tí ubírala se od-

poledne po Hradčanském náměstí

Z nevysvětlené příčiny snad ně

kdo odhodil hořící sirku vzňaly
se na děvčátku šatečky a nebo--

žátko octlo se v okamžiku v pla
menech Z nedalekých Černín

ských kasáren přikvapili vojáci a

oheň na děcku uhasili Přes to

utrpělo děvčátko těžké popáleni

ny a bylo záchrannou stanicí od

vezeno do dětské nemocnice

Hrdinná smrt moravského re
servního důstojníka — Inženýr
Anselm Gorge narozený v Lipní-

ku bojoval od počátku války ja
ko reservní poručík 51 pluku pe
chotv na severním bojišti Za u- -

datné chování se před nepřítelem

byl vyznamenán vojenským zá-

služným křílera třetí třídy s vá-

lečnou dekorací V zimě byl lehce

zraněn a brzy po svém uzdravení

vrátil se do fronty Povýšen na

nadporučíka podnikl v čele své

setniny 19 července 1915 u Koro-pie- e

na Pnčstru prudký útok při
něm! padl hrdinnou smrtí Císař

akýrn rozhodnutím ze dne 3 m

m byl udatnému důstojníku po
smrti propůjčen řád Idezné koru-n- y

třetí třídy válečnou deko

rael

Odvody českých poslanců — Z

Prahy se sděluje: K přehlídkám
domobraně rovníků lříťj ai 172
staví těchto osmadvacet řím-

ských poutanou Cech: Dr V

Soukup A Svěcený P Mokráček
11 Klička r Jiráek P Hnátek
A Vílích J Špaček P Kulich

J Švejk K 1'držal JC Viškovský
K Janove? J Uukvaj V lonál
Kloíáč Huřival Uutbmtm Voj-n- a

Prrul VidiUiuký Mdifilka
A KftUn A Paiiu K Aubrt J
1'rtkA J KotUnt J ( halouzka
— % Moravy a Mek jdou tito
řlštl iHvlanei k právl konaný ttv

prohlídkám domobraně J P
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POMNÍKOVÝ

NeJvótAí
kUd pomníků

x Spojeních Státech
' UM 23 tío nth tir

phíMicai

fřu- - t houtflat

li#U t4Uvta thitKf T

p jtv
íii% SQUTH QUAHA

by Pobodanou Vaňkovou před-
nosta záchranné stanice p dr Ko-

ráb odvezl do všeobecné nemoc-

níce

Mohamedárxský hřbitov v Če-

chách — 'A Clubu se oznamuje
Pod tratí státní dráhy Cheb-Plze- ň

nedaleko vesnice Velká Sehoeba u

( helia založen byl v rozloze 30)
čtver metrů mohamedánský hřbi
tov na němž je nž posud devět
uiohaimdánú pohřbeno Hroby
jsou v šikmé řade a ozdobeny jsou
malými železnými půlměsíci jež
jsou na železných sloupcích zapu-

štěny do nízkých kamených pod-

stavců Arabské a turecké nápisy
na těchto pomnících ještó scháze-

jí budou však záhy na nich zří-

zeny Tento mohamedánský hřbi-

tov bude na všechny budoucí časy
zachován V táboře ruských za-

jatců u Chebu pilně se pracuje na
zbudování mešity takže bude již
záhy dokončena V Chebu je nyní
také mohamedánský duchovní

správce jehož bylo tam třeba

protože z více než 17000 zajatců
v tomto táboře meškajících jest
přes polovici tnoharnedánského

vyznání
Škola pro vojenské invalidy v

Plzni — "Český Denník" sdělu-

je: "Vrchní štábní lékař p dr Jo-

sef Krejčí zahájil humánní akci

aby zřízena byla zde škola pro vo-

jenské invalidy Podpory vše-

stranné dostalo se tnu jak od zdej-

ších korporací tak i občanstva

Škola umístěna zatím v Sokolně a

matičním pavilonu v sadech
ukázalo se však že

místnosti tyto nedostačují Jed-

náno bylo o nových vhodných ob-

jektech Měly bytí vystaveny dva

pavilony jeden měly vystavět! če-

ské spolky druhý německé Kriej?-stursorgevere- in

Když ten odmítl

rozhodnuto že oba pavilony po-

staví české spolky Pavilony bu-

dou postaveny na obecním pozem-

ku v prodloužení Kaplířkovy uli-

ce u dělostřeleckých kasáren c

poskytne zdarma pozemek 751

sáhů budovy po upotřebení pře-

jdou v majetek obce

Děvče bestiálně zavražděno —

Z Klášteree u Kadaně se oznamu-

je: V houští v lese u Mariánské-

ho údolí byla nalezena mrtvola
22-le-

té Pcrty Fischerové z IIošo-vi- c

která byla několik dnů pohře-
šována Fischerová byla zaměst-

nána v pletárně v Kadani a cho-

dila každý večer domů Ale dne
11 srpna domů nepřišla a od té

doby beze vší stopy zmizela a ve-

škeré pátrání po ní bylo bezvý-

sledné V úterý 24 srpna pak
našlo několik chlapců při hledání

hub její mrtvolu 15ylo zjištěno že

Fischerová byla zavražděna a to

přímo bestiálně Hlavu měla

nějakým kamenem úplně
roztříštěnou a až k nerozeznání

rozbitou a obličej byl pak na pra-v- é

straně rozřezán Má se za to

že jedná se o sebevraždu z vilno-st- i

že by Žílo o loupežnou vraž-d- u

je zcela vyloučeno Nebohé

děvče bvlo asi na jiném místě pře- -

padtno a zavražděno a po té pak
zavlečeno do lesní houštiny Po

vrahovi se pátrá v celém širém o

koll g největším úsilím

Chléb mouka a máslo — Okres
ní soud v ťekém Prodě odou- -

lil prkafw F VostřeU ve Kšelíeh

do věVnl n: 3 dnů a k pokutě 500

korun proto l prodával pb'ni
vý chléb a dálť í prodával kilo

p5ničné mouky la Vú hal žitné

a (5S lal a ra t-- hal Od

iotuelií se odvolil a lirdávnu aju
pthičtď kotld t& předsednictví
mh rady Kleinera roMidk po
tvrdil — Mlynář MaUj Kotu
laik i Kejhotůc byl isilavin pri
piestjMk II cl iiaí„
i# prodávat v č rum kila pSnRní
tm oky i K PV h jet? ni ta N h

tkrnt ud v Hofovieteh oou
dd h k xkut V) korun odv- -

tc k nU tvý I wu tre%t n 1 Iv)

k4fu — P okrid)io iotulu v

tirnl'w n li ht iďUloviny
dainHiky Anna Nováková Annt
Niu!ivl Anna KtMh4 a ichl
Rse Mři# Černi i % týdenním
ř K st v praitiNM n U prtitale
t41 kiU w4U la S I v-- K

?HdI t IV Klement dl
pnibk 1 pkUdl cenv ta pH
inlíenl a pnU byly wvub%4'ny

jest nejblizsí importovanému
Součástky tohoto piva nejlepší slad dělán i nejlepiího

ječmene v našem pivovaře a pravý český žatecký chmel jest
používán Obsahuje :i procenta líhu a jest doporučován mno-

hými lékaři
Chcete-l- i sobě pochutnati objednejte sobg jednu bednu

pisy v ústavní knize jak so vlast

ně jmenuje jsa odděleni — na

jisté pražské klinice — říknlo sn

jí prostě "Bctta" Nebo ještě ča

stěji "naše IScttynka" Proto tak
ichotivě že byla mladá hezká

lodná Z její tváře sličné brune

ty smálo se na nemocné jejích H

jar a hnědé oči svědčily o dobrém

srdci V poslední době však sleč-

na llettyiia chodila zamyšlena
bledá a byla stínem té veselé

šťastné Pvtty z doby předváleč-
né Jednou bylo to v červnu z

čistá jasna jMžádala o propuště-
nou Na klinice se divili vyptá
vali se proč protože ji neradi ztrá-

celi ale slečna Petta neřekla ni-

komu nic n zmizela Jako když ká-

men do vody hodí Až onehdy se

zase objevila na klinice Ve smut-

ku Pylu pobledlá oči zality smut-

kem jako hluboká tůn Žádala za- -'

se svým prostým způsobem aby

byla přijata na kliniku kde jsou

iyní hlavně léčeni ranění vojáci

Pyla ovšem zase přijata a tu se

teprve všichni dověděli o románě

jejího života Slečna Petta učini-

la si před časem vážnou známost

s úředníkem Karlem P

Když za srpnových blýskavic
loň-řkéh-

o

roku přihnala se světová

válka musil P opustit své místo

výpoinocného úředníka oblékl še-

dou uniformu a š"l na nepřítele
Věrní milenci si dopisovali a sleč-

na Bctta měla ve svém kufříku už

si o u st 1 lístečků růžových V čer

vnu jKijednou přišel jeden líste

ček psaný cizí rukou Bylo na

něm razítko: Posádková nemocni-

ce v Szeedině To kamarád její-

ho Karla jí psal že její miláček v

boji proti Kusům utrpěl zlé zraně-

ní a že má j dinou touhu aby je-

ho Bettynka přijela Jeho přání

bylo pro ní rozkazem Požádala

za propuštěnou a odejela do Sze-pedi-

doufajíc že když tolik ci-íc-
h

jí lilí vyrvala smrti vyrve
Moraně i svého miláčka Ale hned

jak přijela viděla že bude bojo-va- ti

zápas příliš těžký Její Ka-

tí I cítila to ji v náruči pomalu
odumíral Když o blízkém konci

nemohlo být žádných pochyb sla-

vena byla v szcKedinské nemocni-e- i

dojímavá svatba lr lůžka

četaře Karla P klečela

jeho nevěsta opatrovnice Petta

Stala se tedy přece jeho Ženou Po

několika dnech kráčela oděna v

hluboký smutek za jeho rakvi Od-

nesla si z čerstvě nasypaného ro

tu hrst uherské země a odicla do

Prahy aby v Praze posluhovala
zase vojákům a aby byla šťastněj-

ší u cizích než u toho který jí byl
nejdražším
Dlouhé vladaření—Ciař Fran-

tišek Josef vládne ji! C7 let Ale

ruV tuto neobyčejně dlouhou do-bi- t

není doba jeho vlády liejdelšl
v dějinách Nejdéle — plných 73

let — vládl bádeusky Velkovevo

la Karel Bedřich 17H~1HU)
Si-di-- l tťtlv im trůnil iťtó o it t

et déle nežli dosud ttái vznešený

jubilttiit OvÍkIii nastoupit velko- -

vévoda na tt Cm jil v 10 rce své

ho věku tedy dle Veku vého o

bt drive nežli cUař Fraiiti- -

k Jeeí Podobné okolnosti jít
ku veSkovévoda bábiifcký vdmi
svou dlouhou Uilit UM trttttetau
ikv král Ludvik XIV Joka mule

líté po ktéiu dédu nastoupit trůn
a viiií vi t i haf wawiay
toti jVdro 11 vUdt Set a íit
irhí tďt t t t V'lll eMMeld

s#kv král IWdiiťh Awut vládl

M bt a Kisjítorkl ktihmu Vikto

ti'í ťl bt
Kočovné knihovny t HUnJ

ika — Nkohk lt l j v tlaUnd
kit iv)km poisiilati ti íiiii t

hííi htl l4dUt 4t4utt hodit ji'd
tiottáinťeH ilmni-- dts tim l
jim j'ttd ti t% kwihwvniéky
Tkm4 kvvni Viuhtnulk tul

VVa dsahu ('(íu'b i 14

batitéko t)t# W a knihivfti'ktt
AtltU! i%trrduit kiovníek
kmluiteit v AtrrUiuu netn)t

laJiilov Výloh NlkU l Ktt li
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Commonwcalth Life Ins Co

FRAS NELSON President

Západní společnost pro z&padnl lid

Pojištění v platnosti la 11000000000
Nového pojištění lískáno v r IDU — přes $1000000
Nejspolehlivéjšl společnost v Nebraice

CAADOVNYi

724 Omaha National Bank Building
Vf J MANSFIKL1) český íástupee 37-f-
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