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tTiflkařiká a Vy«Uvfttelsk& 
Společnotl 

Uk*ry*n)TiMU 
t>fc>fáe»i BtkwlM Daily Scm> 
Wm* vaMInhcé telly .tttcyt ta«tey 

by tkt 
lltl' PRINTING * PUB. CO. (INC.) 
Ttr*t" b doaAAkou do domu 12e týdné, 
kot*kt«T&n ronUefil ktldou wboUt," 

M«rtlt«a <Wa J cut/. 
ř l B D P L A T N É i  

fwtou u viMk mtmo miit* roi. $4.50 
. • " ** " " půlročně |2.26 

l» mm-- cvrtroC. $1.25 
• hraalaUb miitikýdi jqiIIA •• 

J^poitou poum* ua 
Mplataft ročně HM 

pMpIfctné na půl roku ií.M 
předplatné na Čtvrt roku <*«»«• flJW 
jfttdpl&tné na méiio .M 
v Zašili m pouto na předala ta*. 

A^mfelt* HMky 

> 8 V ř T *  
4&14-16 Bnwdvir. 

CMu^li O. 

Telefon: Bell Bxo*dw*y #30 
•ntered as accond clau jnatt«r March 
M, 1911 at th« poat offlc* at CUv«i*ad 
ijíta under th« Act of ifarqti 2> 1114 

7. PROSINCE, 1923. PATKK, 
P ' • 11 

| OBRÁZKY Z MATICKY 
L. ^RAHY. 

•% . . — 

F. Slabý-Bylanaký. 
•Praha-Bubeneč, 15. pros. '2Z. 

Výstavy a koncerty .iako 
jfiude ve velkých městech mají 
nyní přirozetie i v Praze ®vo-
fi vrcholnou saisonu. Mne od
jakživa velmi zajímalo zvlá
ště umění malířské a proto 
také nevynechám ani jediné 
ať krásných přednášek prof. 
Pra. Jar. Pecírky v "Husové 
Škole Svazu Osvětového", v^» 
Škole v Praze II., Vladislavo
va ul., v nichž pojednává s pru 
Vcdem krásných diapositivů o 
"Déjirjách evropského malíř
ství", v nichž až dosud před
vedl dílu Uonarda da« Vinci, 
^fichelangela Bnarottl. 'Ra
faela da Urbino, Giorgione de 
Cnstelfran-co, Tiziuno da Ca-
dcr. Zbývaiií ještě: Jacopo Ro-
bu^ti Tintoretto, Antonio Alle-
ířri da Corregprio, Albrecht Dne 
Ter, Matthias Gruenewakl, 
Hans Holbein, Lucas Cranach, 
Peter Brueghel starší. Jsou t<> 
-vesměs maljři 16. století, věku 
to vrcholné renaissance a za
čátku barokního umtiý. V 
přednáškách nejedná se o poa:-
¥ vyčerpaní životopisných 
dat, nýbrž o vylíčení dobrých 
uměleckých problémů a jich 
řešení. skutečným umělec 
kým .požitkem a mydlím, že by 
takpxré krásné přednášky i Váx 
moji drazí, velice zajímaly, 
ifeboť jsou skutečnou oasou v 
poušti všud.níhu života. V 'Vo 
pičově saloně na Národní třído 
l&iyl jsem překvapen pokroky 
'Aloise Bílki»%. jehiož zmám ještě 
|ako žáda Malířské akademie 
Oft Letné, jejíž j§em takořka 
tyezprortrtdnim sous e d e m, 
TOám tedy již titn sám umělec 
ťkého ducha, ne? 0<v$em umění 
jjení voňavkou, aby jím musil 
^fcpšdý mermomocí "nacich-
áout". Dále js«n "hládnul v 
posledním o»ka.mžiku výstavu 
fllarsích ée»kých malířů a kre-
^ířů, pořádanou v Rudolfin 
Společností vlasteneckých přá
tel umění ;/podivil jsem se, co 
Ifrá^ných 'obrazů již takový 
Fuehrer, Bergl a j. dovedli vy 
tvořiti, ovšem o geaiiálnim Ja 

>»layu Čermákovi ani nemlu 
ré. K výataré té byla připojr-

^)fi posrnrt iH výstava v mladém 
*ěku 27 let zesnulého A. Ko-
J>iely, nar. v Odrách, ve Slez 
p|cu, jehož díla dávají tušiti, 
jiiký umělec byl by nám 
jfepmto talentovaném malíři vz 
lei. Trpěl ovšem nedojvtíitkem 
Jako snad všichni umělci. Snad 
jest to již tak souzemo, že 
l^idy rodívá se obvčejne u mis 
největší urn^tií. Bylo by trap 
|ro, vzpomínati, jak žiroaMl" 
<|ítkový A4eKt Manes a ji ni' ge-

lios é, jejichž díly dnes «c ohtlu 
1Sime. 

Již pořádáni vlastní výbavy 

je za dnešních poměrů umělci 
takřka ztneimoářnéno, zvláétŽ 
je-li to iofi'id "homo novuia". 
Podaří-li se piece některému 
umělci oiátramti všechny pře
kážky, stane se tak pravidlem 
pouze přispěním některého ve-
řejného činitele, jenž vešk«rjr 

svoje tály nevypotřeboval do-
^?ud ve vysilujících politických 
bojích. Tak na př. dopomohl 

výstavě jeho krásných krás
ných děl velenadianému socha* 
ři Emanuelu Kodetovi, o němž 
jsem vám již svého času psal, 
starosta měaíte. Dr. J. Ulrych v 
Hradci Králové. S ním vysta
voval zároveň mladý malíř Fr. 
Líbal rootíivy pražské, jihooe-í 
ké, 4B Krkonoš, » německých 
mést a severního moře. Viděl 
jsem díla ta po s*končení výcsita-
vy v Praze v atelierech obou u-
měků a « radosíí jsem slyšel 
cd ný;h, že výstava mela plný 
úspěch, iehotž či plné oba za
slouží. 'Kéž by bylo mo*ž.no, ta
kové výživy českých umélcíi 
pražských i v Americe usku-
tecniti. Jak by se tím .prospělo 
znalosti našeho umění. Při 
dnešních valutních poměr^h 
zůstaň0 aí-i tato tužba jtAé 
dlouho nesplněným snem. x«l-
resa Mistra Kodeta jest: E. R., 
ak.^d. sochař, -Prahli I., Karlo
va . ul. • 

V tomtéž a na té&e 
chodbě v po"dstioší má též svůj 
atelier i iú\>r ještě známý i»a-
íř, Fř. A. jelímek. Také v je

ho atelieru bývám někdý ho
stem a i jaho díla šíří f.lávu 
českého umění, jsouce často re 
produkována v "Zlaté Praze", 
ve "Světozoru" a j. listech. 
Studoval delší čas i v ÍUmé. 
Mít i jeho originál bude jednou 
pat řiti k velikým vzácnostem. 
Nemyslete si, přátelé, že chci 
snad uměle am jmenovaným dé 
lati nějakou nezaslouženou re
klamu. Na, jejich výtvory jsou 
vskutku takovými, jež nkýtaje 
osvěžení všem duším, schop
ným dosu<d chápati pravé Krá-

no. Ostatně přikládám něko 
fotografií inteaňeurů Král. 

hradecké výstavy a prof.íc ct. 
redakci, aby je za výkladcem 
lasak. vystavila k posouzení. 

Zajímavou byla přednáška 
pi prof. K. Emingerové z praž 
ské konservatoře v neděli dine 
11. listopadu 1923 v sále Slad
kovského v obecním domě 
pražském, ve prosech Sirotci 
péče '*0 českosl. moderních 
ski i date lích", jinniž jsou Jaro
slav Křička. Rudolf Karel, Vá 
clav KalW, Kar.H Boleslav Ji
rák. V rám :i těchto obrázků 
není možno celý obsah před-
»ás(!;y reprodivkovati a učiním 
tm k dle možnosti podle ;.vých 
stenografických zápisků samo-
sitatnýrrt referátem., Jisté že 
vás tito nejmlad-Sí nositelé silá-
vy a tradice fyi-ské ,hudby bu
dou zajímati. \Vřdyť huiha 
byla a jest dosud tím čarov
ným kljčdrp, (který manilo 

:izí, vůči všemu čeíikémiíMJo-
sud uzavřená -rdi'o.í}^z|0|a-
la si přízeň Ameriky na př 
Bukulova družina? .Jen svým 
Krásným Zipěvem. Avšak jt-em 
:iké flok«>nčení tohoto dopisu 

o den pozdržel,-abych vám a< 
poň v Ju:áfk'j?ti mohl podati 
zprávu o koncertě, jejž Baku-
lovi zpěváčci pořádali v pátek, 
dne ť>.k Upt^ípadu 1023 rovnéž 

Obecním d^mé, jenž ve vel 
kém sále Smetanově. Ovšeir 

F*5sppp 
jsem nechtěl vynechati před
nášku prof. tHrá. Jos. Bartoše 
v pokračován cyklu v~"Vývoj 
S;netano</y osobnosti", ve kte
ré líčil hlavně ctyky Smetano
vy s, geniálním Fr. Lisztem a 
jinými vynikajícími hudebníky 
a přišel jsem až na druhou 
polovici koncertu, v němž pro
vedeno celkem 24 čísel kromě 
mnoha vyžádaných opakovátií 
a přídavků. I. díl předvádí ná
sledující, namaoze .velice ob
tížné sklaby: 
K.říž)covský: Utonulá. 
Sta etan a: Rolnická. \ . ; 

Bradáč: Hospodkití, pomiluj 
ny ... ^ • *" j 

J. Křičl«á -Didovf 4eoJi*$y. ; | 
J. Malát: Sum pospěšte*' I 
P ikorný: Paisol Jano ' ' 
Smetana: Hláoej, ptáčku, arie 

opery "Hmbi^ka". i 
Polášek: Píší, prší... j 
V. Novák : <Ji)íá^. 4'] 
Palla: Vrták. ! 
J. Křtóka : Měla babka. ? | 
Pokorný: Xancuj. tancuj . c, j 

Ve druhém díla zazpívali 
zpěváčkové a zpěvačky tyto 
sbory a arie: 
J. Křička: Zftyedený wčák. 

psáno pro Bakulovu družinu 
Foerster: Vanitas. Sbor povin

ný pro I. tř. pěvců při loň
s k ý c h  z á v o d e c h ,  
ce-pěvecké. 

Křička • .Eventide. J 

Osiřelo dítě. 
Kačena divokjx. 

Pokorný: Láska, bože, lásika. 
Dvořák: Arie 7. "Rutaiky": 

Měsíčku na n^bi vysokém. 
Polášekjsme.váeoko vyzpí 

vali. ^ 
I-Iilmera: NeťuJiej. 
Palla: Okr»><3ák. 
Křička: Synka mi|ýhp. 

Kam ty gedeš? 
Uvádiím program z toho dů

vodů, že asi i vás bylo mnoho 
přítomno koi.čertu Družiny při 
zájezdu do Spojených Států a 
iLstě si. krásné ty melodie vz.p-> 
niínkou v mysli oživíte. Ze ty 
děti pějí od srdcí k sardcím, ne-

,r . 
"$ v ě V' 

\ 

r? 

I.:. 

^W</AyWM. iSffíl;. > 

ní třeba u^i^omínati. Úspěch 
byl ohrQnwiý.: Jak p. *id. Ba
kule ku konci konce^tu prothlá-
síl, dou^á rDružii^ po<řád»ti 
příští zájezd je^té v mnohem 
větším rQZsahii než Vyl posled
ní výlet do Ameriky. Podpo
rujte ji v jejich ušlechtilých 
snahách. V jŽrospektu >*'Z his
torie Ba»kulovy Družiny" nalé
zá se ku koifci výzva, kterou 
všem lidem 4obré vůle kladu 
na srdce: 

"Je dubře k výbojům opojit 
se s těmi, Jk^k) dávají záruku 
zdaru." Sfvpjie se proto s Ba-
kulovou Družinou. Staňte se 
členy SdrUŽehí přátel výchovy 
životem a pršící" a tak »t^ne-
*.,e se i ,podporovateli an^h -Ba
ku lovy Družiny, k nimž nále
ží vyhudováxií velikého ústavu 
výchovné^ v Praze. Nepatr
ným rqčpím ̂ H^pěvHem fič «^0, 
12, 20 aid. gianete se ěl^ny čin
nými, JCč 2^)0 přispívigícími, 
Kč IDCfO .pw^poriijÍQimi ^ Kč 
'íQOO zak^4^jkimi. Sto tisňc, 
takových di^ic> ch lidí chce spo 
jif Bakulovu .družipu ve ^spo
lečné snaze. Kdo jste dobří, 
hlaste §e a .přistupte! Adresa: 
Bakuluv ú«é^v, Praha Smíchov, 
Mozartova 1246. 

;Uposice'ruuftp, ,«k»!5í sí#mé, 
této výzvy? Nepochybuji, že 
ano. Je blťzjhtioa doba vánoční, 
kdy ušlíícthUlá srdce nalézají 
osvěžení v jJoba*ých mkutcíqh. 
Zde jest k nim nejlepši příle
žitost. Nifže. . Ba^wJgvQU Dru
žinou za t^^mi cíly ! 

Ve vetótiibulu před Smetano
vou síni byly vystaveny 2 ma-
pv triumfálního zájezdu Dru
žiny do Spojených Státu, hu 
moristicky ruzn>*mi karikatu 
rami vyzdoibeué, představu.jk-.í 
členy a ólemy Družiny jako 
pěvce-ptáčky s růdnými zobáč
ky. Roztomilé very mají ti ma
ličcí nápadýi jen když aspoň 
poněkud obstojně «e jiní vede. 
Co lásky k životu na jedné a 
co často omptelqsti a nechuten 

$22.50 
jčšt vše, co žádáme za naá# 

•li-

Y Z I M N Í K  
$22.50 
jest vše, co žádáme za • 

OBLEKY S 2 PÁRY KA1HOT. 
Porpvjíejte je s jinými za $45,00 a 

není mezi nimi rozdílu. 
^Dáváme zelené obchodní známky. 

WARD'S CLOTH SBfif 
^ Jediný oděvi^ický závod 

9 Broadvvay — 58.St. U ž̂nici 
w»»i vinárnám. 

•yww: 
Ws/S'/,,/< 

?  J U B E R T Y  D A I R Y  
3338 ZAP. 52. ULICE. ' 

Rozvážíme do domu a prodáváme uvnitř mléko, ;1 

máslo, smetanu, sýry a jiné mlékařské J 
5 M. OTRHALÍK, marfitel. J 
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ZANECHÁNÍ OBUVNÍHO OBCHODU: 
Výprodej započne v úterý .4. prosmoe v 9 hodin ráno. 

Dovoluji hí tímto oznámiti ct. veřejnosti, že jsem sé fpjchodl zanechati obuvv 
ního obchodu a za tou příčinou vyprodám všechno zboží pod cenu tovární. Nti skla
dě je plný výběr módní a trvanlivé obuvi, tak že-se Vám vyplatí, pot^y^e-li léto 

•j^í)ežitosti a za cenu levnou opatříte si dobrou obuv byť ipfio zálohy. 
Výprodej z^jjoéiie zitp u potrvá .ílojvud 4U^2U<le v|e vyprodáno. 
Službovóíný *' ? • " \\'-Á ^ S ^-í 

J. F 
13006 KINSMAN ROAD 

•y>T!< 
í^j, 
•H é.ff 

proti Arion divadlu. 

í' S'"-
říiíiív: 

Éttví na jiných stranách se je-1 

víy4! 
iiíij syn Jaj z Aabecrtos, Co. 

Jlichmand, Que., Canada mne 
Žádal, abych za(zaslané.iva ie-
ho adresu illustrované anglické 
noviny panem Vaňjtem, 3307 
W. 46 St., Cleveland O., to
muto váženému krajanu podě
koval, col a velikou radostí či
ním. 

Rovněž všem oatatním lasik. 
zasílatelům a zasílatelkám no-
yip na moji aaaesu srdečné dí
ky. Příště váim něco napíši o 
výstavě frrtxf. Maxe 6vabins.ké-
ho v Obecním domě, kterou 
v íwjblřžších. di>ech navštívím. 
Vše ni .mr^ m sta
ré .vlasti ! >' - . ř 

Í« zékon. 

te^odc; 

•V 

•iP^pe, rač 

in>tri|kci stop', %t každý 
ií4vMvník musí odevzcUti hůl v 
UtféS' ' — 
JAk )kflyilbq|e wm^." 
TTak^i.pro ni úo^r 

Vysvětlení. 

'.'Odkud, pro bqKa, to vaše 
klouče učí tolika nadávkám?" 

"My bydlíme naproti bernímu 'V 1 ft uradu. 

'A3HK, 7.-.PJROSINCE. 1»2|. 

ř ? K A R E L  g f l S Í I  
Vt^jBA VÝTEČNÉHO UZEN^Í^KÉHO 2pOŽ(/ 

Prodej ve velkém i v malém. Výdeje nej lepšího masa. 
Živá i vypařená drůbež. 

\ '• '• »*" •' 

" V Pravé české jaterničky a jelity 

Oba telefony. i4811GLARK AVE. 

i>eeeoeoeee»oeo»eeoeeeo»»ooi»e»eeeedeeeeci»ee<>eeeeeeee 

m 

od Vašich grocer 

Jankovskýho sarnežitnou mouku. 
Je to pravá žitná výražka, mletá v českém mlýně. 

ŽITO, z kterého tato mouka je mleta, r^ate v nej lepší 
půdě- jgro žito ve Spojených Státech, pěstované ponej* 

*1' * iř více českými farmáři. ' • 

Z^LAStNl UPOZORNĚNI PP. FEKAftÚN^t 
Když budete péci z Jankovakýho žitné mouky, budete 
míti vidy dobrý a vláčný chléb, nebude tak vysýchat 

jako z obyčejné mouky. 
Žito roste většinou v jednom okolí, takže mquka jn -

vždy stejná. •« • -
Též mám na írtcladě pěknou bílou mouku a vijeho druhu 

grocerii a vše co náleží ďo velkoobchodu. 

F. J. JANKOVSKÝ 
VELKOOBCHOD, 4500 BROADWAt. 
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DAVIDSONS BROADWAY 55th 

4 
m i 

IV 

&VÍMKOVÝ KIIMIN 
V VSTjftlliNKTK! 

,U» «vivíštn|( ii rsA. 
MKK S MŽIXM 

#1.00 "KOITÍ. K o š i l e  
V POZORUHODNÉM PŘEDVÁNOČNÍM PRODEJI. 

Ideální pra^ticl^ý dárek pro muže, Košile u Davidsona koupená bm-' 
4e oceněna, protože každá jednotlivá naše košile jest zaručena, ie,4á 

vám plné iiiRpokoienf 

i * 

Slw6S 
! IMIAVIPKJ.NK »12». 

11'W .pmvjřrh repíMvýyli košil, df^di druliQ, kfrťé 
Vám miuwřácliič vydrž}, rrodcjiji 

$2.95 
HKAVHIKING WjIH). 

-i(-fejvyřišilio druliu hedvábných pt^ov^pýcli ko-
.'šil• třiilovýyh a bílých DŮíl. s barcyqýnii prupxky 

Panoha nových krÚHitfch cCektú, dot^c nitC». -
. l'roUcj^| cena ...... 

$1.95 
1'RAVIDELMK Í2,1)5, 

i:T^«lo.vó 0pi>lponc a .)íwpni, 
1'iodojni conn BO. 

dobře déla-
I1.M 

$2.45 
r" ' l'HAVilH;ii>ř: $«.50. 

.Tystrtwíriili^i li bílých nworlaw^pý.cb""pppW-
n«»vý«h kosil se s^ojiiym límcem, druh ,fii)k,v ti 
nysi ^po Qvlý jok. 

A- $1.95 
- ř«UH»KL>í: 

^#0 Ijexj vábný c-tr iHHihovaných barevnývit koSfí s ii€-
oByO<'jiným Ictjkoui., «ilé k padauti. rrcKlejui 
lpíe «BM-t »»: 

m. es Ml 

r*M. 
9,00 ,n<;j]ep«iho dřoliu. jrnportx>vaných -kosil z aagUfiy 

kého broadi-Iothu, prodávaných všade za 55.0)0. 
Perou tH). krás»é a saciwvmji iesk. ííase pro-

cena » ISIS 

PRÁVIBELNĚ $U0. \ 
Ntt-Sllk podivuhodná nová látka, jemná, vyldížejlci 

Jako hedvábí, v nových tetrkách a .j«liýcU prouž-
rodejní cenu 

^ fSOWMMI IlOhVOTA 
^EDVÁBiNýCH KOSIL 

Jt'J'SP.v (.'rapo;. Hadiuuis a Broadclot ho\ é třlsloyé, 
bílé a n<»vé barevné pruhované az do $15 hod
noty teroěml ťeua 

5523 BROADWAY m 
r r > r > r sr:> > r. 
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