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'^fáme velkou$ úplhoií zásobu novelro 
Jarmilo zboží. , e , ^ , < 

i, Právě, jak sobě k Velikonocům plejete. 
*í ti nás vždy naleznete co si fjfej&fe. 

Poskytneme Váni hodnotné špefký, 
atd., jakož i posloužíme v každé době. 

' Znalecké spvávky hodin, hodinek 
w* t ,.. , r a klenotů. 

Éi X \ 

' J. Bťó&dwayský vůdci 
žláťník a hodinář. 

ťřÍT47 fcroadway, — roh Cable Atré. 
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OHĚS JEST BOBA BAttlA 
? ' ^ 'v á »»• , 

Vyhradili jsme-tří'týdny k prodeji skutečných fiod-
Hfbé k vůli vyklízení nasjch "velkých zásob zařízení, kterýčh 
si přejeme zbaviti. Jest zde ,riěco pro každého milovníka 
RADÍO sport* Piláte a rožU«kele se u nás. 

v , ' 

M .  P .  B R O Ž ,  
Ohchod nábytkem a železářství. 

<N£KIttSMANi *UNřQN A VÝC& MO. tJLltíĚ. 

DOBRÉ A CHUTNÉ PEČIVO 
všolio (tnilnt a sanložitrtý, vždv čerstvý' 

* chleb ii nás vždy k dostání. 
Každé ráno čerstvé zboží. 

JOHN G. RŮŽIČKA 
£204 VÝCH. 49. tíL 

>r'\r:\r.yr.y,r.y. r>>r y' y.r. > f. 

THE IRMUltC DM6 CO. { 
5438 BROADWAY, BOH HAMM AVS 4 

•21 
Velikonoční košíčky, králíčky, vajíčka i ji

né velkouoční novinky, obdoby 
a (cukrovinky. 

>4 

Vesměs nové zásoby právě došly, čekájí jeft zavolání 
domácího hospodáře. Nepodnikejte jarní čiitěftf Vašeho 
domu Inez obnovení elektrického zařízení nové připoje
ní, nový vacuum čistič neb šicí stroj. Zvláštní ceny jsou v 
platnosti pro tento dubnový elektrický prodej. 

: V našem sklacki najdele vidy něco, co se Vánr vý
tečně hodí, proto neopomeňte nás navštíviti. • <• . 

JANDA ELECTRIC COMPARY 
5106—08 FLEET AVE. 
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OPATkTE « DO VAŠEHO DOMOVA HUDBU. 

akupte jedno z dobře ziiámých pian /a ceny zvláště pro vyklízeni v měsíéi| 
snízénré. Nejsnažst podmmky —«- spokojenost úplně zaručeni. Uprights, —»• 

Gramís, apartmenť Crařrtds — i mnohá pian# samohrací. Též mluvící stroje, BRUN-
S^řCK, CHEříEY. * • 

MILTNEROVY HUDEB. DOMV 
OLYMPIA BUDOVA i DVA OBCHODY BROADWAY TRŽNICI! 
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"Nebo vysťjiípily voáy až k 

ďuárí me/' V celé světová liit^ 
ratuře jfáfé jé iViářo tal: Krá
sných rtistaftrtr, jáíto v těchto 
sloveéft žrllmu, v ňicKž básník 
naléžá podivuhochié přesný a 
:Krú*íiý výraž i ohŤaí pro ňz-
kost, jeíí rékdv žaii.te duši. 
Ano — staro/ti valí se n^kdy 
jako potopa. Zal^Vaií nn^ stáU» 
více a duše již cílí hukot těch 
to úzkostných vodí: "Spas mne 
Bože, protože vystoupily vody 
až k duši mé." Tento fcráaný 
verš žalmový jest motivem pe 
peleční středy. Církev katolic 
k?\ vkládá tento veř.š jako an-
trťónu do úvodu mše prvního 
dne, jímž začíná půst. Po ma 
sopustě po.pelec. popel zname
ní kajícnosti. Popěl, který sy
pali fta hlavu ntnivetští, když 
chtěli od řftbe odvrátiti Zfíhťr-
bu. kdy Vody vystupovaly až 
k dií5i jejich. Dojem úzkostí, 
marnosti, prázdnoty, který po
ciťuje ;-mad každý Človók po 
hlučných radovánkách, oná 
nevýslovná nálada pokoje, aée 
kterého člověk odešel, a kdy o-
pět wse co nás tíží vyštane si
lou dvojnááobncřn — toť (h*ě 
v?e namahání jest marnoetí a 
trápdní difcha. "Vzpomeň si 
že prach jsi a v prach se o-
biatíš" připomÍMaji kněží vě-
řícím, když dávají na j«jich 
čela znamení popelce. 

Ale rozdělení dofl)ý ún dobu 
radovánek a cíóbu lťajícího ro 
zjínijíní o jejich marnosti ne
ní pouze rozdělením nábožen 
akým. Ódpovídá lidské potře
bě, lidskému životu. Zůstává 
neměněným zákonem neli mra 
vním. tedy Aárodohospodái 
ským, že požitek není tvoření 
hodnot, nýbrž spotřebuje hod
not. 1VÍnozi chtěli redukovati 
Veškerotí tvorbu na službu po
žitku — ale ukázalo se, že nel 
ze ? touto theotrií postaviti a-
ni asthetiky, na tož pak snad 
ozavřeného světového názoru 
Ťií, có sTOuži jenom požitku 
se'beopo j oni, sě^ézapoTnenutí í 
rádovártkám, ňemá souvislosti 
se životem. Jest obětováno již 
předem —jest vlastně již žkon 
gtímováno. Estét přroto tak rád 
„vyhledává kultury již uzavře 
iíé, hraje si s minulostí, že m 
cTice tvořit nově, žé se chce 
pouze kochat. A proto je také 
tolik nevýslovného smutku 
básních z doby, kidy heslo 
Tart pour 1'artism bylo válec 
ným heslem generace. Zoufá 
le melancholický verš Karás 
kův by mohl být mottem tobto 
to světového názóru: 
"Je dnes už lhostejný, kdo mi 
lír án byl včera^ můj smutir 
démoiíé —-* ' j . , ' 

Ale tak, jako netť^áía ťěcné 
dobá karnevalu, tfebude také 
věčně trvat doba ífcajícnosti 
končí sě svátkem ^ mrtvýc 
vstáni, velikonocemi, svátky 
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1 naé reřejftý živcrt Tírož4v 
svoji postní dctbu. To. co je mo 
žno nazvat ákodixliJbé obdobím 

BROADWAY 
FLORALSHOPPE 

kl 

FRANK ZAKOVEC, majik l 

"Žašictn ielčšraficky 
květiny Vaiim přáte
lům kamkoli ve Spo

jených Státech." 

5307 BROADWAY 

TEL. BROADWAY 1942 

Prodáváme též zlatté rytakv, 
kanáry, papoušky a růzfté potře-

• bý ptácákké. ? 

| VESMES NOVE 

I KLOBOUKY | 
s Tak sóbo pomyslí- £ 

te, ktíyž spatříte ná-
iiaslm»piáždtl'iiý 

afér, jest iiěčím více. Jest to I 
vutečné dobou očisty, zname-l 
ím, že určité methody leh-| 

výcli úsuěchu jsou nadobro od 
l>ytv. "Je <ino^ už lhostejný,| 
kdo milován byl včera, múj 
smutný démone." •— Tak zře.»i 
mě řekne si mnohý, kdo zvy-l 

na snadné úspřehy a nvysli, 
e válečná konjunktura oslňo-l 

vačii rázu Cagrlio-'trova bude 
trvat věčně. Ano, i sjfblečnost 
prožívá po ostatcích svůj po-| 
peiee, ilfísný, neúprosný, kdy 

ody dtí^tuDují až k duši. — 
Zatopí ji; Nikoli, neisme pes 
simisty, doufáme, pokud žije
me, ňeboť život ie neutuchají.I 

í nadějí. Nastalo období re-
% ise, obdodjí práce, období se-

bezáporu, postu, šetrnosti. Je 
nutno hodnoty tvořit, ne pou-
ž® je konsumovat. Kultura, jež 
pouze konsúmuje, je pseudo-l 
kulturou. Celá tradice českéhol 
národa byla vidy tradicí mrav-l 
ní přiseti'. NT;is^ :'emé byhtl 
vždy zemí trpké práce. nikoli| 
:omí snadného konkvMador 
4\í. Snad se per ardua vrací-1 
me k lepší tradici rríinulc-ri,| 
íiiad i dnešní popelečné a post
ní období vede již k brzkému | 

mrtvých-vsftán í neporušen < 
morálky, kdy opadnou vody 
ež zalévají již samu duši al 

Kdy objeví se zelenající se ze
mě. 

nn 
krásný výklad 
výchr tvarů. 

110-

i 
SYLVIA 

HANKET 
i: U925 AVE. ji 
<r 9 

Ykustrbif a trvanlivou 
obuv koupíte ,y každý 
čas u nás. 

(Jeny riášo nífrné, ob 
sluha vzorná. Na skladě 
dťžíme pou/.t prvotrídní 
modřil obuv; žádný brak 
Přesvědčte se. ̂  

V. ÍMETIVÍ 
5103 FLEET AYS. 
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COKOLIV řOTREBUJEŤE Z OBOŘU 

železářského 
I ~~7 

u nás najdete to v bohatém výběru. Všecky potřdby prd 
^ domácnost. Barvy — sklo Štětce ̂  nádobí. 
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ROT A REK elektrické prací stroje* ' ' ' i i 
APEX VACUUM ČISTIČE *' " 

Též soubory nádobí, hodící cíi^ky kfe každc 
r . ' jtfffeSMÍ. -»< 

J. 
Í323 QtJINCY AVE. :<-h 'A 
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Holiči a voliči, 
Iv volbě presidenta, v Porto-I 

ku, jež se konala dne 15.1 
oře/.na, byla tentokráte u< ině 
na rozsáhlá ochranná opatív-l 
u. aby te zabránilo dvij:tnul 

volebnínui výkonu zvláště h<>r-l 
livých občanů. Při minulvi 

oibách volili totiž četní \oii-i 
n-é dvakrát a tím nastal znal 

cný přesxn volebního výskm 
ku. Proto Šití sá^hlo při volbáchl 
nynějšícli k různým opatře
ním. Každý, kdo odevzdal hlas| 
musil namočit! pxst do nesma
zatelného. inkoustu. Avšak yo-l 
liči našli záhy chemický pro-| 
středek, k odstranění skvrny 
načež klidně přistoupili opět 
volební urně. Proto se nyní m» 
myslí na to zavěsti ještě ra
dikálnější prostředek proti vý
konu dvjjí volby. Každý, kdol 
odevzdá hlas, bude nejen po
znamenán inkoustem, nýbrž i 
budou do volebních místností 
ustanoveni holiči, kteří kažtk'-| 
mu voliči po vykonané volbé 
• vholí na dobře viditelném mi
si é část vlasu. Bude zajímavoj 
/.vla-li voličová i tentokráte do 
vedou čeliti opatřením proti 
ním podniknutým a zda-li r.e-| 
přijdou k volbě holohlaví. 

* 

VELIKONOČNÍ SKVOSTY 
PRVOTŘÍDNÍCH HODNOT 

ZA MÍRNÉ CENY. 
Xj nás vždy sliledáte, le máme m 

skíá<fe největší zásobu přivých diairiantu, 
špffkii. hodin a stříbrného yJxr/i atd. 

^ Pamatujte si, že obi-hodovátiím s ná-
fňi můžete vždy být i ujištěni, že nase íibo-
ží jest právě takový, jak tvrdíme. 

Jsme praktičtí a spolehliví zlatničí a 
hodináři, naše dlouholetá zkušenost to 
dokazuje. ' 

O P T I C K É  ( H T D f r f t f e i r  1  

GUST. J. KASPER 
Zlatník a optik. 

3415 CLARK AVE. 
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i  C H L A P E C K É  O B L E K Y  
i OD $8.50 DO $15.00. 
X S iiblckj' dáváme dva páry kalhot., 

což každá matka uzná jako dvojná
sobné vytrvání. Pěkné vzhledné tva
ry Norfolk modelu. Obzvláště do
bře zhotovené. Velk. od 8 dor 18 let 
*1000. 

Pro menší hochy 
Novotírrové prací obleky v. merceri-

sotaného poplinu, modré, třislové s 
žluté po $2.25. 

Výbavy pro hochy 
Pletené vázanky školních barev/ 

|>řijdou hochům velice vhod po 50c. 
ÍMůZy z anglického broadcloťhit, bílé, třislové 

A modré, xapínací až k iímcir po $1.65» 

I  JOHN V0LK, 
X 6107 -6113 BHÓAlyWAf 
%4 

m-

AVIATIK ZABIT. 
Dayton, O., 8. dubna. — Po-| 

ručík Theodore S. Van Vech-| 
ten, stanovištěm na McCooko-l 
vě letišti, byl zabit na místél 
dnes odpoledne, ^dyž jeho 
stroj spadl k zemi s výše asi| 
2.000 stop. Nebylo dosud zji
štěno, co bylo příčinou neště-l 
stí. Van Vechten bydlel v New 
Yorku. -v;* 
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D O B R Á  K U C H Y Ň  
je základem spokojené domácnosti a každá kuchařka měla by 
vědeti, že maso a uzeniny U SÁCHÚ koupené takovou ku
chyni dělají. Připomínáme: Hovězí uzené jazyky, malé sun-
ky (cotage hams) šunkoví} salám (spiced ham), pražský sa
lám. (který se nikdy nezkazí). Debrecínky, každý čtvrteki 
ČERSTVĚ DOMÁCÍ KLOBÁSY. 

Domácí uzenářské výrobky nase specialita. 
Navštivte nás a přesvědčíte se. 

K A B E L  Š Á C H A ,  
: 5321 BROADWAY, u Mumford Ave. 
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