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mm Týnem byla uspořádána péčí Památníku Odboje přednáška 
kapitána Finka o Životě a díle gen. $tefánika, provázená 120 

[světelnými obrazy. Účastníci se rozcházeli hluboce dojati...| 
- (Národní Listy.) 
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I BOŽENA N£MCOVA — PftED 
STAVITELKA NOVÉ ŽENY. 

j. PAZOUREK 
8  f t .  L I S Ý  

Uí .-y-r 

zabeth Browningovou. Tato . _rt 

žena, která jediná snad do-l » í ,rVr% 
vedla uznati svou velkou lás- KRXVACSKY ZAVOIF 
ku k muži graciosně, pěvkyněl 4819 FLEET AVE. " 
sladkých písní . milostných al roh Independence Rd.. v' 
lásky ku svobodě náťodů; Mo-I Veškeré plechařské práce a po-
hutnéhoT láskyplného srdce,l krývání střech, vykonáváme se 
které žel bil*6v v'řiedúživém tě-l zaručením. Opravám břidlicových 

Výročí stých narozenin Bo 
ženy Němcové sice jíž minulo, 
rvšak vzdor tomu myslím, že 
není nemístné připomenouti si 

v z nam této naší ženy, která 
i mezi jinými ženami světové- le. Obrazfcťvórrtost má předvá-l střech se věnuje zvláštní pozoř* 
ho jména zaujímá místo nej-dí mi i různé typy revolucionál nost. Opravám se věnuje plná po
přednější. A sice tím, e v ní řek ; ale i tyto vsunuji do po-|«>rnost. —Zavolejte Broadway 
je zo&obněn typ ženy nové — zádí. Ženy ty byly velké veH012. 
ženy budoucnosti. svém utrpení pro svou fixní 

Naše doba je dobou apecia- ideu'. ale °"a.teiková harra°-
lit a specialistů. Následkem to nle J'm 80 az}' .. , , 
ho je to dob. i různých tě- Konečné představuj,^ je-
ltsných a duševních abnorma- »té ženu' ktera Je dnes p0 « 
l«». Toto jest však stav pře- lem sve[e znfma

t
co "eJvet 

chodní a. budoucnost pravdě- S1 zen» Amenky, Jane Adam-
pbdobpě bude p tařitt cmérd sova' 1 žde m"iete Pozoro.v,at 

onu vzácnou harmonii tela, 
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KAREL RŮŽIČKA 
plumbařský kon traktor 
4709 LESTER AVE. v 

TELEFON Boll BroadwtT 970 
podobně bude patřit těm, kte- . , .. « JM v. -

Návštěvy u mohyly súčastnila se též matka a rodina Ste-Ifí  Přes všechnu lákavost do- u' oz 1 sPoclva 

lánikova a hosté, kteří v poledne přijeli, linezi nimi italský 
plukovník Belicelli, předseda mezinárodni; rozhraničovaci  Pfe»no« balanci těla, rozumu 3tě-nemoh|a prožit ono bohatj 
misse v Brně, americký vojenský attaché pluk Cootes, bratrl® cltu" A ,pravé Ut0 vl»stnost 

atví  citu> ať j jž t0 byly rado_ 
w v .italského aviatika Merlina, který se Štefánikem zahynul, za|— celková harmonie člověka nrožívala 

PĚT LET ŠTEFANIKOVY SMRTL M.«d Složkou tajemník Štěpán Krímery.^a Zemrtou h«- «»' N^cová co ' ̂ „a a matka 
_____ m "ifekou jednotu na Slovensku zemsky veHt^ Kemak, náwiě- »<>« vynikající tyny »en JI-Ad#irjov. beze sporu musUa 

Dne i. května naplněna byla srdce všech oprav<Íovýc1i|"tek 5íh™ idt *.1
p4ík!^!.n.,^.^™eí1'., , c._ I" Vezměme příkladně podo-tr |Sřti  též' ale Pr*meny je3' iho 

B^>30 
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Zatádí ?ytápěn korkot 
•odou « parou. ,6ÍSA 

Čechoslováku upřímným smutkem: vzpomínáno pátého vy-
ročí tragického skonu generála Milana Rostislava fttefánika, 
prvního ministra vojenství československého státu. Veliký syn 
národa a hrdinný jeho bohatýr vracel se po letech bojů a tou 
Žtní do osvobozené vlasti. Volil cestu létadlem, chtél jak< 
Orel snésti se s výšin na půdu rodné zemé. AtN klesl na dra 
hou půdu otčiny s údy zkrvavenými. 

VÁŠ MAJETEK 
Pred mohylou vzpomenul dojemným způsobem gen. ®tc"|. - citového života byly jednotvárl 

ánika bratislavský župan dr. Bella, jenz podckaiwl v4em, benky Němcové z let jejího Němcové A-
kteří nřišli aby při jeho mohyle vzdali mu íest. ~ nejlepíího tělesného vývinu— "e)sl  Vv i • kteř. pnali, aby pn jeno monyie ce .. by,0 ved|e damsove bolesti byly vice me-

Poct. mate. > položme obraz chlouby Fran- né přivodény • ie' i i  obrazotvor- Chcete-li Váš najetek prodat, 
O It.* hodiné v poledne navštívila dep#ace čsí. válečné|cie spisovatelky George nos^J kdežto Němcová je by l vyměnit neb koupit nový, po-

školy ročníku Stefánikova, major Fr. Něm^ť a »táb. kap. gandové, a posuzujme. Šando- la ,nucena .Prolij.. | Joužíme Vám v každém 
btandera, Stefánikovu mntku a odevzdala jí z\láštní odznaklv/j *#»na w«nif» ínioiicron<>o TaHv Rn^on 

utlumen a také pokusy o vyvolávání neshod mezi českými a 
slovenskými příslušníky národn sotva by nalezly půdy. 

V neděli 4. května zahájeny byly Stefánikovy oslavy 
Národ ukázal při nich, jak měl a má Steťánika rád, A osvět! 

vá, žena vysoké inteligence, Tedy — Božena Němcová jel 
krás-
a bo-| 
Vzor 
A tul 

Za nádherného jarního večera, vlahého .a s teple modrými uvidíme, že po této stránce když rozhlížím se po stěnách 

případě. 
<upujem a prodáváme první 
i druhé družní úpisy (mortt 
;agejí« -fojištújeme ve Ml 

případech. 
THE CLEVELAND HOME 

INVESTMENT CO. 
5415 BROADWAY. 

/ 

nebem, které připomínalo dálky, jež byly dějištěm a svědkyIsandová za-Němcovou pokul- našich školních a spolkovýchl 
krátkého, ale slavného života zesnulého hrdiny, konána o 7.|hává. Sandová láká k sbě cti- místnosti, kde visí obrazy na-l 
hodině večerní na Staroměstském náměstí, naplněném účast-|^eje a  přátele hlavně proto, šich vynikajících mužů, táži| pokladník. 

.ouis Tací, pozem. jednatel. 
Union 1161 Broad £t*jB 

kdybychom jej neoslavili vniterné a trvale ve svý^h srdcích 
Jen tím se mu odměníme, budeme-li stejné jako on, každý 
dle svých možností pracovati k upevnění a povznesení osvo 
íiozené vlasti a národa československého. Tento pevný úmysl. 
Jiti pevně ve stopách mrtyého .^Milana Rostislava Štefánika 
^ude mravním posvěcením jeho jména a zásluhám vénova 
ných slavností. 

• 

Z Bratislavy, S. května. 

zeny 
NO Udržul. místopředseda senátu dr. Soukup, za hl. městol^ y jednom případě se z toho ^ 
Prahu primátor dr. Baxa, za gen. štáb šef gen. Mittelhauser|0 roznemůže, Sandová klidné **" Charvatova-
* důstojnic kým sborem, velitel pražské poaádkv gen. Skváralgyg staré přátele od sebe pro- '' ————-
a všecka generalita, dále zástupci důstojnických sborů praž-|pUstjt  navázala styky s pft. v nuinQifřM 
iké posádky, čestní hosté pí, Renata Tyrsov^ pí. Podlipná ^l-no^rými inspiratory. , Sandová 

spis. Holeček, četní j>oslanci a senátoři ntd, U řecnisté vy-|veřejné mínění úplně ignoru- ^ 
zdobeného státními barvami a státní vlajkoi^, Zastřenou Čei-lj^ ^ ušetřuje si tím duševních 
ným flórem, stiála čestná stráž Sokolů. Ibojů, kdežto Němcová veřej- Ashtabula, O., 21. května.I 

O 19. hodině hudba p. pl. č. 5 zahrála Smetanův '#Bla-ln£ mínění resDektuie a tím Tři budovv. v nichž bvlo nět 

Prodat, koupit neb vyin«nft 
obstará pečlivé 

VČELA REALTY & «í 

LOT 
FARMU nebo 
DOM 

5733 BROADWAY 
3 W Broad 890 

všech veřejných budov, s cizích konsulátu a z valné ěásti do I váky. V tom znamení uctivá Praha památku Stefánikovu.L ou dlB0U konstruk<;j těles- Přivolané hasiístvo z Ashta-I 
mu soukromých vlr.jí prapory ve státních banach Lhc. Jménem hlavního města Vrahy vzdal jí pak hold lou s#ndová nikdy nebyla bulyt Warre„, Jefferson'a Or-
jsou přep!n :'ry pestrosti vojenských stejnokrojů všech druhuj Slova ujal se potom posl. dr. Vávro Srobar, který nasti 
ze, 
kotvicích 

zvána ani jediným svým ctíte- well zastavilo řádění plamenů. 
•jména posádek válečných lodi italských a francouzských.I nil životní běh gen. Štefáníka, jeho myšlenkový vývoj, x |em ž#nou krásnou _ coí „ oheft v7,nikl v grocel.nim kr4: 
Dtvicích V bratislavském přístavě. němž snah apo spojen, československem byla tak v>'zn='c"a' Němcové říkali všichni. Po- mě Joseph* Busse, neznámo z 

' H vřele |,Hk vyllí l1 Jeho ucast ve svetove vale? po/b stavme vedle Němcové I Eli- iakvch nříčin 
STEFÁNIKOVY SLAVNOSTI ZAHÁJENY. Idových armád. Ve Štefánikovi ztělesněny jsou veliké idec| P 

Z Bratislavy, 3. května 
Dnea odpoMn. byly tu pod protektorátem preaMlental ^ |et  oti  mad.fl l. ! tké tyl.anii. V tomto tvrdé, 

republiky zahajeny Stetan.kovy oslavy, ktere vyvrchol, zítra. mladjstvá myg|  Éer|)a,a bohatatví dllch„, 6inú i 
v den pátého výrořl tr»*u-ke smrt. generálovy, položením za-h ^ enn n(. jkl.ásnéjiik.h tradic „ „ejvelkolepějšíl 
kladniho kamene k mohyle na Bradlech. 

Ranním vlakem přijeli do Bratislavy Četní oficielní hosté.! 

našich předků. V chudém kraji slovenském povstalo bratr
stvo Jiskrových bojovníků a odboj Hrubanovského povstántl 

rdém kra-l 
odva-| 

pramenu nejKrasnejsicn iraaic a nejvelkolepějšího po
dání českého národa: hloubku víry Husovy, odvahu Žižkovu,I 
světoběžnost bratří a horoucí lásku k národu našich velkých| 

Slovenská rassa vyzbrojila ho vníma-
mu pomník na kamenité hoře, ja-

mezi nimi v zastoupení presidenta republiky ministr Benes.l s20Ver»Mkýt:h buditelů. $1 
dále ministr Markovič, gen. inspektor Machur, členové iliplo-l vostí  ge,\ia , Národ staví ...» „ 
matického sboru z l^rahy: vyslanci a splnomocnéní ministřiL^^ ozna^ budoucí jeho úkol: strážit na Vysokém 
francouzský Couget, jihosloyanský Nešič, belgický Ra> rnond.l ^,.adle nad slovenskou zemí a ostřihati její duchovní i hmot-
řtalský Pignatti Morafto, za vyslart«e anglického tajemník! poklady, poklady národa, za který položil svůj život 
Peterson, za řeckého tajemník Sofianow, za japonského char-l^gfjínik byl největsím a nejlepším synem slovenského náro^ 
gé d'affaires tajemník Shichid, dále rumunský vojenský atta J(ja ^ století* byl snad jediný, v němž v.vqkrystalisoval slo-
ché Dimitrlu, italský Bertini, jihoslovanský pluk. Nenadoviv1,! Vensj<ý ^iich. A tohoto vzácného jediijyčnčfyo syna vzal nám 
Za jihoslovanskou vojenskou missi generál Nedič a piiikovníu10SLIti za oběť volnosti a svobody slovenského národa. Připo 
Ilič, choť a syn francouzského mhustra Jouvenela, generál I sinejme si s vážností mužů jeho život a dílo a nezapomínej-
Ceček, zástupci předních korporaci národních a mnoho j. Inn-, čím jsme povinni jeho památce a jeho věčným ideálům. 

Na nádraží pozdravil hosty slovensky a francouzskyI Posl. dr. Srobár poukázal pak, jak Štefánik jako Velký 
předseda slavnostního výboru dr. E. Stodola, župan Bela wIčlověk, genius a hrdina náleží celému národu a jak celý jeho 
starosta dr. Okánik, jimž odpověděl a poděkoval ministr Be-|život a díj0 byjy ve(jeny snahou upevnit spojenLCechů a <Slo-
nes. j Prohlásil jménem hostů: "Připojujeme se velmi rádi k|váku. Ukázal, že rozdíly mezi nirm najde jen, kdo je úmysl 
Vaší slavnosti a pokládáme ji za slavnost celeho státu, za|ng chce nájíti. Ani jazyk, ani víra, ale kultura madarská a 
nymbol a projev československé jednoty. Zítřejší den jistě Imaďaronská dělí Čecha od Slováka. Řečník zakončil vý-
bude manifestací pro tuto naší velkou společnou myšlenku." lzvou ^ následování Stafánikových stěžejních zása<|í l^aka, 

O 10. hod. konala se na náměstí Svobody slavnostní pře-L^g a poctivost. 
hlídka bratislavské posádky všech druhů zbraní za vedeni I isme národem malým a žijeme uprostřed rozbouřené Ev-
městského velitele gen. Chlapce. Od 11. hodiny koncertova-L0py Nemáme raoří, abychom hmotně zabezpečili své bytí, 
la na balkoně městského divadla vojenská hudba. |>ako jiní. I tento problém řešil však gen. Steíánik, stav se 

Pietni vzpomínka u vajnorské mohyly. I letcem: i nad naší vlastí klene se široké a dálné moře vzdu-
Odpoledne po 3. hodině navštívili oficielní hosté se zá-lcj,u, které se nám otvírá, dovedeme-li chtíti. Ve smyslu o4 

Btupcem presidentovým, ministrem Benešem, Stefánikovu mo-l^ju gen. Stefánika věnujme péči rozvoji nnieho letectví 
hylu u Vajnor, kde položeny věnce, věnované presidentem rol v generálu Štefánikovi máme všichni tak skvělý vzor, že 
publiky, rodinou Steťánikovou, ministry drem Benešem, U-l půjdeme-li věrné za ním, pak národ náš nemusí se obávati 
držalem a drem Kalhyem, vládou, armádou království SHS.I nepřízně osudu, ba nad to bude kráčeti v čele váech vzděla-
pražskými legacemi, francouzskou, anglickou, italskou, ju-l ných, bohatých a kulturních národů světa. * 
ponskou, rummi -kou, francouzskou vojenskou missí v CSR.I Budiž jeho památka všem nám drahá k SVlktá. 
italským námořnictvem, pí*. .louveneiOvou, čsl. armádou a vá-l Slavnost byl* zakončena chorálem: "ICdoŽ jste boží bo-
'léčnou škok>", deskou Akademii véd a uměni, Českou zeni I jovníci" a oběma ututními hymnami, zapěnými za řízeni prof, 
skou hasičskou jedootou, Ca. Obcí Legionářskostl, C&. Obcí So-I Herla pražským Hlaholena. 
kolskou, Památníkem Odboje a j. ^ " | Zatím se již zešeřilo a na proatranstvfr před domy před 
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Pearl 

kde mne mají a také pomáhají 
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ZDRAVOTNÍ PLUMBAftENl 

A VEDECKE VYTÁPENL 
Vfcm • krftsnou koupelnou. t*i 

>lou t pohodlnou m nt]mracl^]ltht 
imnltao rfcna dosud tohoto 
travomtbo saMennl Jd^ta k RůtlAkft* 
t. kt«ry Jo sav4d1 a do»»řa MVfcd4 

JOSEF RŮŽIČKA 
PLUMB Aft. KONTRA KTOR 

5747 Porttf* Avt, & 
mm IIIM-K Hra.4. !!(*.« | 

SINGER — Šicístrojey 
Přejete-li si příjemné šití, kuptt 
jeden z nejlépe známých Singe-
rových šicích strojů, plná zásoba 

(vyzkoušených mqdel^ též p§# ? 

krejčí obuvníky. 
Správky všeho druhw, . 
HEMSTITCHING, , 

SIKGER SEWINO 
MACHINE CO. 

Broadway a Hamm Ave. 

é& 

•M 

•V 
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ÍVe»t 25th at Clarl| 
Clark at Spth.Sti*#^ 

Pearl aad Broadview' Rbaidi' 

Jmění pře« 2$ tnUUonu dollarů. 

I I  P O Z O R N Ě  N í . .  
Dovolujeme si tímto uvésti ve 

'námost. že vykonáváme různé te-
íařské práce, opravy budov a vse, 
to do tesařského oboru spadá. 

Vyřizujeme objednávky rycMe 
I a levně. 

Službovolaí -

BALT* & SOUČEK 
6610 OWINGTON AVE. 

3434 VYCH. 50 UL. 
í Dallon Ave 

B  Š A C B O  
Ihn Bron^uny, lui&lr iit(>rý a páU>k Oer-
Uh-ě PH V/.SKK SAI-AMV n ^ uzi iiář-
Uké výruliky, upraveiK'' velmi chutné. <v i-

5321 BROADWAY 
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