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Pane pěstiteli dobytka a bankéři:
Naším obchodem jest financovat i váš podnik

Proto založili jsme tuto společnost v Omaze jednom z velkých dobytkářských středisek aby o

tento vzrůstající a spolehlivý obchod pečovala

Ve skutečnosti Missouri Valley Cattle Loan Company jest družstevní společností aby naSirn podíl

níkum byly půjčky opatřeny nejdříve

Jsou výhody pro naše podílníky a zákazníky Opatřujeme nejvySSí úvěr v souhlase 8 jistotou Fi-

nancujeme pčstitele dobytka a ovcí čímž napomáháme ke zvýšení zásoby masa Přebíráme od banké-

řů půjčky na dobytek

Musíme rychle jednat v rekonstrukční dobe ježto svét od nás očekává velkou čát zásob masa ja-

kož i opatření dobytka k žíru To vyžaduje velké množství peněz jež tato společnost sc svojí uchop-nost- í

na převzetí půjček může dlužícímu se ve vhodném množství poskytnouti

Nabízíme obmezený počet akcií této společnosti jež mají býti veřejnosti prodány za cenu při za-

kládání $10000 dílec

Obchodní methody této společností a obchod nímž se zabývá osvědčil se tak dobře že jsou záru-

kou jistoty a zisku pro podílníky

Požádáte-l- i o jakékoli další informace s radostí vám je opatříme

Iniji" Krajaiii' nnši inrli ly vAnk

ivluli nvtií hýli paiiiť-lliv- i toho

i úkíil luís ( Vi'hi iiini'1'ii'kýřli in'

'iií nikterak nknin'i'ii s u I

prulo
IWhftm ve Hlurí vlasti (Inutiilu

ím' svobnily Kdo viíh tVtl dopiv
"2 posud ze rilurýclr vluHlf

i

doŇly n byly iivt'íťjiuiiy kaž-- !

iý ajinlt' NCnnl w v ("Vcliách m-- J

'iin jí vcliffl hřdnt' životní pomřryl
— iicilostnlck polrinin n ánú
drahota vncch živolníidi pti'cl) io

s ' hrozí íioznířrnnii nmizí hladem a

'všemi Ntnistiai tisícům naňi(d)

A hlavně tfm zuciiťiiHt-- '

'nřlýni vdovám u Kirolkfiin po

vojiiincli iVhkoslovcimkú

{iirmády kteří i lásky k vlanti se

c

' 'ohřtovali a v boji yit její okvoIio-en- í

životy nvi' položili N'a vdovy

ii sirotky jež vlivem váleriié liti
- ee byly o živitele oloupeny a

[ iuudubro ožebračeny' ingvíee ta

"ncziuěrna Ntruílivií bída u Ktrňdá-'n- í

krutě doléhá lnou to právě o

'tny jež nyní zonfule k nám o pit-ni-

vídají ("leskč N7irodní Sdru-- J

Tíha IRfili THE MISSOURI VALLEY CATTLE LOAN 00ouň ¥allejf OMAHA NEBRASKA

Pánové:-- -

íaskavé mně atlete bc7 záviukň pro luii duláí

informace ohledně Kvé fcpolcéliostt©attl© Loan ©©0
Pokoj 1006 First National Bank Building

OMAHA NEBRASKA

Jiné no(

' en! tak jako ňspřšin praeovalo v

' a kel na OHVoboeiu iimhí vlasti
hl nyní za děe usilovné

Adresu I MilMlMKMMMMlMrlMMIMi pracovat na zachráněni nf vinných
„Cindou oliroenvcli mrotku A tu

'ajÍHté nebude atú jediného r m-íie- h

krajanň ktcFí h tak příklad'
'i nou ňtédroHtí při díívéjšíeh bír-- '

káeh vyznametiávnli jenž by opét

Štědře nepřispěl na zachránění ti- -

íee žívotfi těchto nevinných obě- -

lí Krajuié kteří jsou ve vzdálr

' 1 nějáícli krljinách usídleni si kďf

Odboéky ("' N M nejsou založeny
limbou příspěvky Kvé zaslat na nás

4'ávod který je lniile po obdržení

ohiiosii v čanopie
'''ÍNkrokn" kvitovat

i Z OMAHY NEB wirrran
T'ii")KtWKřl ""UM tr"trii

lllliá ilna IoMdiI tiuml m „ ir
wt bitky Jínili l mrrnlce il'litne ntnii n K

Podrobil se operaci

prohlídnout válečné trofeje jež

jmi ve ní firm na pozemku před

soudní bodovou vyloženy

Výstava těchto předmětu potr-

vá v Omaze po celý tento týden
školní děti jsou obzvláště zvány

nícměně dozor ří výbor poukazuje

aby děti přicházely upíAc brzy rá-

no nežli za doby polední a

letý píínivee "Pokroku" ncopo-ničím- i

hp zastavit! těž v naíem ě

a mezi jiny"in nám udělil íc

ozimky jsou u nich v dulněm hla-

vu Pan Jerinan zdržel ie v na-le-

měfdě pooft přea den a zjed-

nal ni zde dělníka na xvojí roztá-

hlou farmu

Policisté přiděleni
ku zvláštní službě

(iii initiili 'fn hiuiii
'k ítllllutuh ttFliltllI lil 'lil l'0ti I í

li Uil rntHKh

í'i )iIm lirillf iirli i kM# 0'
liř iilkly pí iiii ffro u bil bh iMn u

frrtii miitt I fitnli 'i ltiiit n nt uml a

(I MiiIiim-I- I ltl irlllil lliilnřlfií Kfíil
klinT IhIii1iic tta ktni 'rt „

iiiIIihM ♦ II„4IK'D aál-- Mé ilt iftt „Ihilci íimiIu rii lilíj1!
nriMl „ rlrlu-llf'-! kll'Hfc'll lllalillll

Krajan ran Knink ííyněík by- -

llíeí na 14 nWartlia ul„ podrobil

mam f"0řřlk' li'lrfi ii„iiUUi p I0ai lkllříS 7m
hllki Ki II kbliat II OO J MhHhé '('1i řa„lr 20(l aw4l rrlaii„i nliá k (

4hr4aU nmtém liMtl a uintl i

ii fcniMiiH' fl„kiiil ) uxnUli tMi ku i lni

H0TI BOLESTEMjvkbi NejzajíiaavřjSíni m píedměleiu
mezí válečnými trofejemi jsou
těžké krunýře jí bž Němci použi l tm lni tui íiřZkuitt Muit troll Nihlcdn4l jk

se v dobolii v nemocnici v Jone

fa operaci na iíňnět Nlepěbo ntíc

v která dařila tukře utav pa
na Hynčíka m iiiu''iiř zlepUil

Osobní

— V útulně dornícrioMí inanže
lft Frank Tiartofcovýob dlel něko
lik dnu iiavítěvou krajan p VA- -

miijj amé) frfř nM ji aosnuii
7a fteznainii policixtň příděle

nýeb ke zvJifitním odborfim polí- - lirychlt ppmihá li při 'jarním náporu v roce J!il7

fftjní bižby který pro měníc dn

hen policejní naěelník Kberuteín
)' Vetřefa řruřnž MiMlrrol Uirt k

jiik obyMiié řftilí g příjemní' ulevujld
IKMÍt MttjUft tl4 llltI MilHlrtol k
íté bfUi mniil vyrilíiió t h(fVnllío

je vážnS ohrožováno 1 10000 rus

kýrnl bolševickými vojáky a íestí
připravil vynvítA fa Tom Wavíín

byl od morální ěty přeložen k

když ne snažili prorazit bitevní
li-

nie vfljflí spojeneckýeb

Rumunsko žádá o

vojsko a střelivo

stavte tvédénlE D
ílejc l'ouhi'v ja tm ruka uAUCui ni
pUtlí Ncleli jmdiýřň
Mnoho VUhIíi t oíHfovaHík típo

automobilově ěetě na mínto Dellelav lilatn % waníelkou Hrtmo uherskými dívínemi praví depeSe

Hpojeucí musí poslali rychle doV Jtíebe jenž e z policejní luí
KerileJI na lom juk fmť) ) rluill
ImtulJ tr# li řiiíiiV-- i řiv'ní vr

Nebr fík m dovídám prodal

pan Blatný výhodní dvojí zahradu
Mm) a f'4teiif ivřulii ryilile ui'Uttn

by poděkoval Carey Kord

jení byl na patrolní wliižbě po do

b'j jednoho měníce když ne byl
v BftfiHOn která byl mnohým kra

jo&fl dobři ínímn neW v o

Ifclujl MUMcroie t rioforufujl j #vým

piuirntfim Oni Vámi řdotí řeknou

lk(u 61vu fxikytui vf ťleti firtánu

4palu jirůduíiic (liHky nuhleJwj krku
tyi hvini uúfu krve thpmU tlan
inMi I toknim v kíl pť hířil a ťilenl v

íiiikwh vk ihe h vyvrtnut ( tlvím
nvulúm MtvÁmwům onrlý nohtm

fifu feninim na prwh {'vt t%nwvM

'ifl plk YJyttxMlJvé &KVK

vojenukě dlužby uavritil byl nyníukh "topikh" (Uhá bylo t ni
k morální ěetě přidělen

Rumunska vojsko střelivo a po-

traviny poněvadž ksždá hodina

prodlení mohla by míti nejvážďj
áf Kisledky pepeíe zínkaně i
líernii pfárl U Nikolaj lnín
ruský bolíívleký premiér uk v

(irnyslu poslatí déleffsfj jež by
konferovala a uherským miuW

ttm Podaným o kterím při-
ví U jh akufaěným vlídním

v ťbréeh Riimunsko a

ťVukoslovensko Jak se oznamuje

řisfídily mobílísaej

PaříŽ 27 března — J)cpe4 i
íiudflpctti sděluji íf hrthé Mi-

chael Karolyj býralý uherský

premiér vyjednával n moskevskou

sovětskou vládou 01 konea líšto-pad- u

prostřednictvím M Rskov

skěbo bolíeviekěho v6de# v U

krajin za áěelem zavedení bole
vísm Ao ťher Rumurmka a foi%fi- -

f l vui ni vrm inv fa iiw
n( iffna o-- l (fkjfnlku kd M ř

pyu(e V WatktmřiiSCiíyejn Wili
Wřij poavra tvu vvr í a hí ( udí A m pt

'

¥w$ a Qu4omiH ntruvi fc6 iiu1f
vyřMní Ifiís a uvytři Jí f

ry#
írvl)iOMvu (uilv)t4 vtjf iemo neni

14 ptijtkUifli i tntei(i ká tkutle h"i l
Vt frtvé fiipl( a 'Mv fkrv

po vt4 KJyÍ Jteí wky nktirenV
lóiáv tem ftimtťhí tpvkhlUím
vák#rt Intiit mw

Množství lidí přichá

upoř4díno několik tdařilýeh vý
lítft DrM odjflll wanelé JIť
tiýeh opt d ívěho domova

— Pan Frank Jrran známf

knjtn a ftp#neer Nbř„ přirezl
do awth-omafakěh- a trlm Mru v- -Mí

zí prohlédnout! si

válečné trofeje
Odhaduje aa í fln lfKtO lidí laví Rumunsko kterě tvoři

poslední bsťtn profí bolševismu
přovlbo dobytka a který atril
iwpokojlron ř09 Jíko dUmho iříílf ob r aobofti a v nedělí

f íviiř- JiřiE-i- siů-'-1-


