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"SVĚT' 
gaJii-

ZA CEST OTCOVU, 
• f  R O M Á N *  

Xavier de Mantéplou 

i 

"Slečna Bertá sestoupila pak| 
s ním?" 

Ano, za malou chvíli;— alel 
nemluvila jsem už s ní. Zavře
la dvéře domovní za sebou á| 
já slyšela jen, jak vůz ten od
jel skorém v tomtéž okamžiku, 
kdy druhý fiakr zastavil před| 
domem a kdy druhý kočí ve
šel ke mně, aby se mne zovna| 

A odne#l mi tfž tobolku, y proto byl taky původcem pří-ljako první táz»] pto slpjpng jmé-
níž vedle důležitých listin by- šerného živého obrazu v salolnem vaiím.' 
Jo přes stojj^isíc franků." inu mém v dnešní noci! Jál "A povšimla Jit® si dobře| 

"Jíemožno. nepochopítelnomu prozradila, že mám závěťIprvního? 
děl Laurent čili René tváře se jeho bratra a stvrzenku Cor«| f'^no, dobře!" 
nedůvěřivým. "Snad madame ticelliho. 4Chtěl se zmocniti lis-| jste jista, žft to byl o-
uložila tobolku na jiné místo." tin těch, aby yčinil mne málo 

"Nikoli, právě zde. — Vím mocnou, a Jan čtvrtek oloupil 
to jistě. Zrovna zde nalézá se mne proto na jeho rozkaz! —I jsem od ného ovšem Ž&dati ne-
teď papír, jehož tu dříve ne-.Bídník ten dal mi ráno sto ti-lmohla! 
bylo!" v sic franků jenom proto, že vě-| "Můžete mi podati aspop je-

Claudie' vkala do ruky bílý děl, že večer se jich zase zmolho popis?" 
list. Dvě řádky načrtnuté hru- cní! A tento muž děkuje mne| "Řeknu vám mileráda, čeho 
bou rukou padly. jir ihned do 
očí. " v- <* 

Přiblížila svícen * »im a Re
né vidě), jak ruce se jí zachvě
ly a Jak zrak její nabyl výra
zu nevýlíčitelné hrůzy, mezi
tím co čeťla^následující řádky: 
"Přijal jsem ód dámy z Nfeu-
iíly první zálohú ňa odměnu 
za af£?ru z noci 24. září 1&37; 
Jan čťv&elč." • 4 

SPORTOVEC V DESETI 
letech. 

|pravdový kočí?1 

"Vypadal tak průkazy '0S*S&í* 

Francis X. Sommer, ml., 
Washington, D. C., je pravdě
podobně nejmladším sportov-

. . , , v . cem ve Spojených Státech. Cí-
za všechno — za titul a obrovi jgem si povšimla, snad n}uzelfA noU7P let věku io čip 
ské jm«ní své! - Ach, kéž|v4m to býti užiteíno!" „T^ck ITeek Hunt'Club v 

"Ano, velmi užitečno. —I národním kapitole a súčavstnil 

jm^ní 
bych toto odčiniti mohla! —I 
Avšak není ještě vše ztraceno!|Neni to přirozené, že se slečna! se též dostihů s překážkami, 
Uvidíme, pane vévodo, co mi 
odpovíte zítra, až půjdu vyhle 
dati Bedřicha Berardá dó uli
ce Pot-de-Fer-Saint-Marcel!" 

Na to opřfcta se o sed', aby 
pod novým záchvatem mdloby 
k zemi neklesl*, # ~ nevědouc 
sama již co mjuyíj opakovala 
hlasitě, jakoby se jí šílenství 
již již zpiocňovalo: 

"Jan Čtýrifefc!-'jH k oň žije! 
— žije!" : . :'»/ % Ip. 

"Ničema mne • neuposlechl," 
pomyslil *si René i dodal na 
hla&: "Nuže, byla-li madame 
v pravdě oloupena a muže-li 
tento papír vésti na stopu zlo
děje, jest nutno, abych věc 
ihned udal na policii. — Půjdu 
ihíied na komisařství!" 

Při slovech těch však Clau
die se vzpamatovala. Pomyšle
ní, že by Jan čtvrtek, kdyby 
se ho policie zmocnila, nevá
hal udati celou pravdu o ní, 
naplnila ji zděšením. Přemohla 
tedy své rozechvění a pravila 
ÍMkbyvái duchapřítomnosti: ' 

"Ne. ne! — Nic takového! 
— Mýlila jsem se —- nebylo 
mi nic odcizeno —r rozumíte? 
Nic, naprosto nic! Doporučuji 
vám, byste byl mlčeliv! — Se
čkejte'" . 

A Paní Dick-Thomová, vsá
vši jiný klič, otevřela jinou 
menší zásuvku, v níž ukryto 
bylo několik bankovek a závi 
tek zlaťáků, odpočítala tři ti 
sice franků a podávajíc je Re 
ftéovi pravila: ^ V. 

"Zajisté máte fýzné malé 
potřeby — přijmete tuto pro 
sebe a pamatujte: Ani slova! 

"Poslechnu, madame!" 
A Hené Moulin dél si, od 

élláze.ie: * 
"Ano, je*t to vskutku žena 

$]Neuilly! Ted' nemohu pochy 
tfovati! — Jméno Jan čtvrtek 
mělo na ni účinek strašlivý 
Tvrdí nyní, že nebyla okrade 
oa a nechce udati věc policii 
poněvadž hrozilo by jí tak ne 
bezpečí, že octne se tváří 
tvář bývalému svému spoluvin 
niku a poněvadž nepochybné 
tobolka odcizená obsahuje du 
kaz> zločinu, spachaného jí 
samou a Bedřichem Berardem 
Vše dobře se nám daří i pro 
míjí111 Janu čtvrtkoví, že v té 
to noci probudila se v něm 
stará, jinak tak hnusná vášeň 
jeho. Avšak — mám-li býti 
klidným, musím jevéděti ještě 
příčinu nepřítomnosti Bertiny 
4 hned z rána odeberu se pro 
to do bytu jejího. 

Paní Dick-Thornová, osa 
měvsi, nehleděla již ovládnou 
ti své rozčilení i zatajiti ú z kosi; 
svou. Přechazela komnatou 
jsouc roztfchvéna a čelo majíc 
svraštěné, i mluvila skorém,hla 
sítě s sebou: * A 

v "Jan čtvrtek' — Není mr 
tiv a objevuje se opět po dva 
ceti letech! — Ach/ pochopu 
|í nyní vše! Muž ten, byv za 
chráněn jakýmsi zážrakem 
jiřed účinky mého jedu. pozná 
vévodu Jiřího, sblížil se s ním 
|U1 se jeto aástrojgn * Jiří 

posud nevrátila — obávám šel kde 
právem, Že se jí přihodilo ne-|fie» 
štěstí ť' . 4 

Milosrdný bb^e! — t)ou-
fejmé však, že ji anděl stráž
ný ochránil! — Tak to dobré, 

strašlivou. I ubohé dítě -— Avšak jděte ry 
V oán hodin z rána dal ?e chle na policejní ředitelství, 

lené zavěsti do ulice Notre|Pane René, a udejte vše. 
Dame des Champs k domu, vl "Právě pro policejní ředitel 

• XXXI. • :i 

Také René má svou chviťtu 

z debat v parlamentě domácím 
jiném. Pěstitelé těchto perliček 
jsou většinou němečtí politikové 
V rozpravě o imunitním zákoně 
pronesl poslanec A. tato krásná 
slova: "Pomocí této vládní před-

r  .  v  . . . . .  ,  .  .  l o h y  c h t ě j í  č e š i  z a h á j i t  t r e s t n í  s t í -
němž Berta bydlila. Jelikož dols*v* potřebuji, mila P®nI>^P°Pls|h^ni, jež jest tím záludnější, po-
movnice. náhodou zrovna ne-|**^a<^^^° toho kočího. Iněvadž z těchto zákonných usta-
byla doma, vystoupil přímo dol "Nuže, byl spíše veliký nes?l novení dělají osudnou tahací har 
třetího poschodí i zazvonil ně-l prostřední a vypadal dosti sch^lm0niku a to k tomu účelu, aby u 
tolikráte u vchodu. Itrale. Měl licousy rozdělené—-I bohou oběť nechali tak dlouho 

Žel, sirotu mu ovšem nemo-|oděn by* v hnědý, velmi I třepotali, až se naskytne příleži 
ila otevříti! I dlouhý, s měděnými knoflíky. I tost, zakročit ..." — O záko-

Uvnitř nikdo se neozval al^ dobrá žena připojila jeátěln^ na ochranU nájemníků prohlá
šené přiložil proto ucho ku|několik podrobností. I sil poslanec B.: "Tento zákon 
dveřím. Ni hlásku, ni šelestu "Díky, milá paní. Avšak je-ljest mrtvě narozené dítě, jež 
nejmenšího nebylo slyšeti. Srd- šté 8lůvko " Víte' že pvět ry-|k nám nešťastnou náhodou zabě 
ce strojníka scyfelo se divou ťhle Podezřívá a že p9věst hlQ a zbahmlo . . . — Jiná ve 
úzkostí I mladé dívky lze rychle znici-lhcina, poslanec C. pravil s kra) 

Ach " dfl ^ ularostlivě.P — kdyby se vás někdo tázali ním důrazem. "S tímto zákonem 
'přihoďilo-li se Bertě neštěstí! P° slečně odpovězte la- se to má jako se psím ocasem, je 
- Včera nechtěl jsem tomu sk*vě- že dlí venkově." muž se svěUo života po kousku 
věřiti, avšak dnes jest věc sko- A René, opustiv domovnici, shasma . . . - Pn projednává 
rem íířejmá! — Ubohé dítě pa vstoupil ještě více znepokojen m rozpočtu vola poslanec D. va 
dlo do léčky jakési " d?. PO™*"' h?} *>. sem|rovné: Vyzyyarn vládu. 

A poháněn strachem sestou-| přival. 
Pil rychle k bytu domovnice. 
Tato byla se zatím vrátila. Po-, w%^rw.trwm A 
znala Renea ihned. ROZUZLENÍ DRAMATU. 

"Byl jste nahoře?" tázala sel ' 
doufající. 

vzata byi* tato fotogra 

REČNICKE PERLY 

se 

PftEDFISY NO VYSTÍHOVUCE 
Z ČESKOSLOVENSKA. 

Dle nkřízení ministerstva so
ciální péče republiky českoslo
venské nebudou též vystěho-
valcům z Cech, Moravy a Slez 
ska cestovní pasy po vystavení 
příslušným pasovým úřadem 
přímo do ruky vydány, nýbrž 
budou tyto zaklány minister
stvu soc. péče v Praze. Vyetě-
hovalec obdrží pouze potvrzení 
že pas byl vystaven a na mi
nisterstvo sociální péče ode
slán, kde mu bude po přícho
du do Prahy vydán. 

Poněvadž u ministerstva soc. 
péče se nalézá mnoho tisíc pa
sů československých vystěho
valou a americký konsnl mu-že 
denně vidovati omezený počet 
pasů a mimo to muže býti při
puštěn do Spojených Států jen 
ročně předepsaný a omezený 
počet čsl. vystěhovalců, bylo 
vydáno nařízení, dle kterého 
každý jednotlivý vystěhovalec 
jehož pas nachází se u mini
sterstva soc. péče, obdrží od 
tohoto ministerstva zvláštní vy 
rozumění (červený lístek), o 
značené číslem a obsahující 
datum dne, kterého se má do 
tyčný cestující do vystěhoya 
lecké stanice v Praze-Libni do
stavit!. 

IIačts si toto* vyrozumění c o 
nejpřesněji přečisti. Nevydá
vejte se na cestu, dokud od mi 
nisterstva takovétoho vyrozu
mění neobdržíte, neb bez něho 
budete z Prahy domů vráce
ni. 

V dén určený na povoláva
cí listině, musíte se dostayiti do 
vystěihovalecké staiiica v Lib
ni, kde musíte udati, kterou 
nií hodláte do Ameriky cestu 
nastoupiti a kde Vás očekáva-
ti bude náš zřízenec. Tam ob
držíte též na základě povolá
ní ministerstva soc. péče svu 
cestovní pas. 

Cestujícím, jíž nemohou se 
vykázati povoláním od minister 

DÍL IIL 

aby 
při obřezávání nižších úředníku «tva, přístup do vystěhovale^ 
počínala si s větší opatrnost. 

no. 

V hospodářské rozpravě vyjádřil 
s^ zemědělský poslanec E. takto: 
"Mohu proto jen znovu doporučit 
abychom spoléhali jen na vlastní 
pomoc a nedůvěřovali lidem, sto
jícím mimo náš stav, jinak se jed
noho rána probudíme a spozoruje-
me, že jsme mrt\í . . ." — V de
batě o závodních radách mínil po-

"Ano, paní drahá, a #jsem| Zprávy, které René Moulin 
velice znepokojen. — Včeralod domovnice vyzvěděl, nemo 
večer, jak víte, poslal jsenijhly mu prospěti. Jak vypátrati 
dvakráte sem fiakra, aby při-l dle popisu tak neurčitého do 
vezl slečnu Bertu na místo,jtyčného muze mezi 16.000 drozl sl^jjgc pi • " j euto zákon jest 
kde byla ocekavana. Nenalezli kaři, kočími a koňáky paříz-l ̂ yolna plynoucí pramen, který ce-
jí však ani poprvé, ani podru-l^kými? Kdo ostatně ručí zaljý hospodářský život německý hro 
hé. A taky dnes marně jsemlto, že to byl drožkář skuteč-lzl' /nenáhla zardousit 
zvonil u její dveří — —" Jný? Co souditi? — Kde pá-| Říšskoněmecký ciemokrttf $ nálc-

"Ano, nevrátila se za ,noci,|trati? — Kým as byla léčka u-|žitau vážností dovozoval: "Ten 
vím o tom, neboť v noci otví-lbohému dítěti nastražena? —Ito zmocňovací zákon je obrovskou 
rala jsem dvéře jenom fiakrís-lRené vzpomněl si na bídníka,! tasemnicí, již říčský sněm s vel-
toví vašemu, když podruhé! který nepochybně taky předl kým odporem spolknul." (Výkři-
em přijel!", Ičasem způsobil zatčení jeho alky: Dobré chutnání!) — Při 

"A nezdá se vám tato ae-l který nepochybně taky předl projednávání nouzového zákona v 
přítomnost slečnina býti p*-l časem způsobil zatčení jeho alříš. něm. parlamentě horlil komun, 
divnou?" Ikterý, vniknuv později za no-lposlanec H.: "Člověku je přímo 

Ovšem, že ano! — Nemo-|ci do jeho, Renéova, obydlí,lna zvracení, vidí-li jak občanské 
hu tomu rozuměti! — Což alej hleděl tam do obálky s nad-l strany týmž dechem, jímž volají 
poslal jste sem, pane René, jenlpisem: "Spravedlnost!" • pod-lpo jednotné frontě, brousí také 
jednoho a téhož kočího?" Istrčiti kompromitojréí listek.lsoučasně vražednou dýku 

Ano, jediného, ale dvakrátlTento tajuplný nepřítel chtěli—^A jiný komunista J. volal roz 
po sobě!" ' lasi taky Bertu zničiti! Kdo tol^ořčeně: Duch, Helferichúv je 

"Avšak, vždyť sde byl kr*-|byl asi? Jistě osoba mocná,lto čertovo kopýtko, jež hlodá na 
tičko před hodinou smluvenoulkdyž vymohla zatykač proti|I^orku německého lidu 
jiný ještě kočí, který se tázali němu! Jak její stopu vypátra-|Centristický pon inec K. vyklá-
po slečně Bertě rovněž vašimi ti? Obrátiti se na policii? Ne-I "aJ: P^l'tika hdova ubira se 

, neboť tam chtěli by ob jednoduchým, cestami a hned 
vam ukazu. jak se to děla ... — 

L. Soc. demokratický poslanec 

ostatněl°^ra*u^c ** y n®m* sn^mu 

proti výroku zástupkyně centra pí. 
T. a volá na ni: "Paní kolegyně, 

od vás znásilnit." (Vý-
koda, tofby b^io diva

dlo!) 
i* t°|>3 

jménem!" i možno 
"Mým jménell-!', zvolal Re-|šírná vysvětlení, avšak on ne 

né užaslý. " I směl zraditi tajemství, jež ná 
"Ano, pamatuji se zcela do-l leželo pouze jemu, a 

bře na svůj rozhovor s tímtol policie, která po dvacet let ne-
kočím. — Zdálo se, jako byl dovedla vypátrati pravého v^n|r|ecj^ 
chtél po schodech nahoru, anižlníka a nevinného poctivce 
by se mne tázal. "Kam? kam?'lehala zemříti za něj na popra-
tázala jsem se ho, zastavivši! visti, sotva, bude nyní aťast-
jej. A on odpověděl: "Do tře-lnější. 
tího poschodí, k slečně Bertěl René nevěřil však, že by ta-
Monestierové, abych ji na roz-l juplní nepřátelé byli dívku za-i ».prQ mne • /t cejý ncj 
kaz pana René* Moulin* d«- vraždili. Véřil jen v dočasi^Lrásnjj5í odpoOiMik odpoledni po
vezl " odstranění její: snad chtéh ji dří|nnut; ^ ob(l.ě» 

"Kam?" tázal se rychle strojizastrašiti jen, aby se zřeklal 'V^ak? Já my lilj že vůbec ne-
ník, taje deeh s^ůj ;napjetím.Isvých záméryů. Avšak ,po lia-|SD,'te:po obědě." 

"Neyím,. ?dali • on sárn do-l dějí té okamžik na to již opětl " nCt ale n-,oje/1 

řekl. — Věc ta se mne netý-l zmocňovala' se ho úzkost a di-l 
Hala a proto poslouchala jsem| vá předtucha, div. nesešílel. 

Hcjlepší odpočinpk. 

vlastně jenom jedním uchem.l (Pokračování ú 
Stačiloť mi, že přichází od| 7~1 ~TZ <• * «T 
vás. - "Dobrá,'i řekla mm\ ~ J»t muže hd vsdeh. * 
mu asi jenom a on zmizel paklm*'e na, prodej, když 
CTctie ne aeh<4e8JL" | mu tQ dříxeT peovúmilel 

Ochrano zoířal 
"T«t nepopřete,: pane doktore, 

že láska ke zvířatům je už ženám 
vrozená —" 

"PrOto asi ka/clý osel věří, ze 
ho m§ \A rád 

v 
' - # 
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ké stanice nebude dovolen 
pasy vydány jim nebudou. 

Jakmile obdržíte eestovn 
pas, přivede Vás náš zřízenec 
do naší kanceláře, kde Vám 
budou dána veškerá vysvětle 
ní, týkající se obstarání ame 
rického visa. 

Poplatek za americké yiaun 
jest dol. 10. — 7sr pa"-. 

K americkému konsuJátu se 
musí dostaviti každý osobni 
Aby americké visum obdržel 
musí se vykázati následující 
mi listinami: 

1. cestovním paseni 
2. veřejným notářem ovfeíe 

ným vysvědčením amerických 
piíbuzrých neb známých ( 
ťidavitem), kterým ť to vy sté 
hovalci zaručují pomoc a pod 
poru, 

3. rod i ným neb kíestným li 
stem, 

4. domovským listem, 
5. ženaté neb vdané osoby 

oddacím listem, ovdovělé oso 

by úmrtním listem* 
6. vysvědčením zachovalo-

sti, 
7. lékařským vysvědčením 

od okresního lékaře, 
8. vysvědčením obecnřho ů-

adti o posledním pobytu. 
Jakmile obdržíte povolání 

od ministerstva soc. péče do 
rahy-Libné, račte laskavě při 

oženou přihlášku vyplniti a 
nám obratem vrátiti, tak aby
chom Vám dle ní na nejbližší 
parolodi žádaná místa zabez 
pečili. 

Samozřejmě nemůžeme na
čití, zda americké visum obdr
žíte. 

Německé visum a ostatní 
formality obstaráme Vám bez 
platně/ * g 

Žádný vystěhovale® ite*mt 
nastoupiti cestu z domova, do 
(úd nebyl zvláštní povoláva
cí listinou ministerstva soc. pé
če do Prahy-Libně povolán, po
něvadž bez takovéto nebyl by 
mu pas vydán, a musil by se 
vrátiti zpět domů, což by zna 
menalo marnou útratu peněz 

Žádosti vystéhovalců, říze 
né na ministerstvo soc. péče 

urychlení povolání do Prahy 
jjwvu bezúčelné, poněvadž mi 
nůsterstvo bude povolávati bez 
výjimky vystěhovalce v pořa 
dí, jak jejich pasy byly mini 
stertftvu zaslány. 

Dále musí se vyste"hoval6i do 
sta viti do Prahy-Libně v de 
určený na povolávací listině 
Nedostaví-li se v tento den, ne 
bude vzat na ně zřetel a mu 
že se stáli, že nebudou moci na 
stoupiti cestu do Ameriky to 
hoto roku vůbec. 

Ještě jedenkrát arpťrzerftuje 
me vystěhovalce, jichž pasy na 
lézají se u ministerstva rociál 
ní péče v Praze, aby nenastu 
plvali cesty bez povolání a tr 
1 ělivě čekali, až k cestě mini 
Literstvem budou vyzváni. Mi 
nisterstvo má tolik tisíc pa 
na starosti, že nemůže bráti 
hled na žádodti o urychlen 
r»eb < rldálení povolání do Pra 
hy-Libnc, ;;ikož i na dotazy 
kdy jednotlivý cestující budou 
k cestě vyzváni. 

United States Lines 

do Kanady, neboť se vyznají 
dobře v rolničení a přinesou 
svoje zkušenosti do své nové 
vlasti. Vystěhovalecký komisař 
oznámil, winnipegskému tisku, 
že jsou zručnými a dobrými 
dělníky a mnozí přijali práci, 
jakmile jim byla komisařem 
nabídnuta. Někteří z přistěho
valců měli sebou více nežli ti
síc dolarů — což Američanům 
ovšem imponuje* , -

Čechoslováci v Kanadé. Au 
glický list ve Winnipeg, Kan 
oznámil svým čtenářem za.) 
mavou zprávu. V březnu přijt. 
10 do Kanady asi 700 čechoslo 
váků, prvá to část vystěhova 
ců, kteří v počtu asi 3000 při 
budou tohoto jara do Kanady 
Pochvaluje naše krajany, že 
bez ostychu a otálení pomáhá 
11 vykládati z lodi svá značná 
zavazadla a dovedli se z vět? 
části dohovořiti s přístavními 
úředníky. Mnozí z nich — po 
znamenáva pisatel — slouži 
ve světové válce ve spojenec 
kých řadách. Jsou to lidé zna 
menitého typu, čilí, poctiví 
věrohodní. Volá proto cech 
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KAREL RŮŽIČKA 
plumbařský kontraktor 
4709 LESTER AVE. 

Zavádí vytápění horkou 
vodou a parou. 

Veškeré práce z plumbařské-
ho oboru vyřizuji rychle § k 

úplné spokojenosti. > * 
Rozpočty na požádání. 

Tel. Broadway 3968. 
r r 
P A P Í R O V A N Í  

A  B A R V E N Í  
vkusně a levně provádí 

STAN. MATYAŠ 
5010 HAMM AVE. 

Tel. Broadway 1776 M. ; 

Přejete-li si mít Va
še zuby v pořádku— 

ošetříme vám je prvotřídní 
prací se zárukou. 
Zuby trháme bez bolesti. 

Navštivte 

DR.KESSLERA 
5621 Broadway 

Úřední hodiny: 
Od 9 h. do 11:30 hod. dop. 
Od 2 hod. odp. do 8 h. več. 

* „ * 

POZASTAVIL JSTE SE 
KDY A POMYSLIL SI, 

Jaký požadavek Jeut  kladen na v&8 
•rak každého dtrfe? 

ťřlltš mnoho prAM Jeat vykon4v4n# 
př i  ěpat í iúni  svě t le  a  nás ledek  totU) 
Jeat, že zrak íect přepínán, Ofm ip<l» 
aobeno jest boleni hlavy, nervosa atÉ. 

Jeat lepŘíin pravidlem dáti cl cd 
prohlédnoutl jednou ročp.ř, ncíll C«-
kati, íví vám oči vypoví službu. 

Naše dlouholetá, služba jeat va&l zá
rukou. že skla v&m budou předeps&na 
pouze, Je-li toho naprosto třeba. 

GUST. J. KASPER, 
ČESKÝ ZL Vr.\'ÍK A Ol' l «»>IKTlt!ST 

snr. < i.ahiy avk. 

OTTO OQBÉŠ 
NATĚRAČSKÝ a PArÍRO-
VAČSKÝ KONTRAKTOR 

2369 VÝCH. 74. UL. 
Vykonává veškeré práce do 

oboru toho spadající se zaruče
ním. 

Rozpočty na požádáni. Bu-
dete-li potřebovati mých služeb, 
zavolejte: 

Randolph 3662 J. 

<f 

DIAMANTOVÉ A SVATEBNÍ PRSTENY PRO 
MÁJOVÉ NEVĚSTY 

ZVLÁŠTNÍ PRODEJ STŘÍBRNÉHO NÁČI
NÍ, STŘÍBRNÉ KOŠÍČKY A MÍSY NA O 
VOCE, NÁDOBY NA CHLÉB. DORTY a ilné. 

Shlédnete-li je, seznáte, že jsou to skutečné hodnoty, jakých 
zřídka v životě obdržíte. Jakmile tato zasilka. již se nám poda
řilo výhodně koupit, bude vyprodána, nedostanete dalších za ty
to ceny. Jedině mimořádnr 

SNÍŽENÍ CEN TOVÁRNOU 
pro okamžitý nákup umožnilo nám poskytnou ti našim obchodriím příznivcům těchto výhod. 
KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ KUS JEST ZARUČEN. — Kupujete-Ii u nás; máte vždy 
velký výběr. Posoudíte-li kvalitu našeho zboží/seznáte, že ceny naše jsou nízké , 

v #•*. ' 

Praktický zlatník a hodinář 
;5747 B R O A D,W A Y , 

' roh Cable Ave. 
ZAVÍRÁME KAZDOU STŘEDU ODPOLEDNE.— TEL. BROADWAY 5006 

veiKy vyoer. rosouuue-ii &vcuuu naženu iuut 
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