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ku výnosnému uložení vašich penéz do podniku který jest již v plném proudu a

předčí mnohé jiné podniky které teprve musí zdpasiti s nejistými začdtky li
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i : velkoobchod zbožím grocerním dříve známý pod jménem Grocers Specialties Co
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k zakoupení jsou od pěti dílců výše My nezaměstná-
váme žádných vysoce placených agentů kteří by Vás

pobízeli a slibovali nemožné věci jen aby dostali Vaše

peníze a proto můžeme ručit za dodržení našich závaz-

ků Dříve než uložíte peníze kdekoliv přesvědčte se u
nás a my s ochotou Vám ukážeme že máme mnoho-

násobnou záruku ve zboží za každý dollar který nám
svěříte oproti mnohým spekulantům které vůbec ne-

znáte á nevíte zdali vůbec jejich podnik existuje aneb

se bude vyplácet Veškeré dotazy písemně osobně neb
telefonem učiňte na Boh Horáček v obchodní místno-
sti na 13 a Cass ul nebo v bytě 4528 So 20th St
So Side Omaha který Vám s ochotou podá veškeré

podrobnosti

Obchod tento vedený po minulých 9 roků panem
Boh Horáčkem nabízí svým krajanům řídkou příle-

žitost by se účastnili rozšíření obchodu takového dru-

hu který bude chloubou všech krajanů na celém zápa-

de Obchod který se vyplácel v menším rozměru

pak-l-i se rozšíří a jest obezřetně veden úspěch jeho

jest zajištěn Jest dokázáno v minulosti Omahy že

všechny obchody toho druhu udělaly veliký úspěch a
není žádné příčiny proč by tento podnik neměl se se-

tkat s tím samým úspěchem jsa veden lidmi v oboru

tom znalými a úplně spolehlivými Příležitost tato na-

skýtaje se Vám nyní a nepotrvá dlouho neb hodně

krajanů jest již podílníky podniku amnoho dalších be-

rou tuto vzácnou nabídku v úvahu a proto jednejte
dokud jest čas

Společnost vlastní cenný majetek s rozsáhlou no-

vou budovou takřka ve středu města na rohu 13 a
Cass ulicích kde obchod provozuje a jest inkorporo-ván- a

ve státu Nebraska na $27500000 Její dílce jsou
rozděleny na $200000 common stock a $75000 pre--f

erred stock který nese 7 proc úroků ročně splat-

ných každého roku v měs lddnu Jeden dílec prodává
se po $10000 ačkoliv má větší cenu a částky možné

11
HORÁČEK-SCHNEIDE-

R CO
I 13 a Cass ulice Omaha Neb

Pánové: —Boz jakéhokoliv závazku' 8 mé
I itrany laskavě zaSIctc mní víte informací
' ohledně své společnosti

ŘEDITELÉ:

Boh Horáček předseda

F C Horáček místopředseda

Jos J Schneider tajemník

Václav Schneider pokladník

Jos T Votava právní rádce

I

Jméno

Město

tát

0 spolehlivosti naší nabídky možno se přesvědčili u administrace tohoto listu aneb u Union State Bank of Omaha llebraska
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Bolševická vojskamčstnavatelkou sama anebo pra
cuje-l- i na vlastní vrub

RUSTl BOLŠEVICI
MAJI JI2 TÉ2 SVO-

JI ARISTOKRACII
zmocnila se Tomska

ČTRNÁCTÝ CENSUS

SPOJENÝCH STÁTO

kij dav se rozvésti s první ženou
oženil h touto paní Aiidrejeviiou
náležitě a pak byla jmenována
vedoucí řiditelkou jictrohradského
národního divadla Přijímá ve

Odpovědi na všechny tyto otá

zky poskytnou cenné a vitální in

formace vládě ohledně zdraví bia

nouti od po vět F na tyto dotazy —

Sčitatel žádá toliko odpovědi na

otázky ja1 vyznačeny byly záko-

nem Majitelé hotelů činžovních
domů strávních domů a tenemen-t- ň

musí pomáhati sčitatelům při
získávání těchto informací ohled-

ně osob jež žijí v takových hote-

lech a domech

Londýn 28 prosince — HolSc

hooytu a pokroku osob pod její o- -
vici zmocnili se města' lomska a

také měst Fastova Vasilkova

Manželka Gorkého je pr-vn- í

dámou petrohrad-skéh- o

světa

cli ranou

Následující otázky budou dány
farmářům:

Krcmenčuku Ižuchu Bělovódska

Makeveka a Kokpochta dle jisk
1 Každý obyvatel na farmě bu rové depeše získané z Moskvy- -

mramorovém paláci vclkoknížetc

Konstantina kdež si zařídila vel-

mi navštěvovaný literární salon-í-Jcžt- o

stála příliš vysoko aby jí
závist a zášť mohly uškoditi bylo
usneseno postavili proti ní sokyui
Olga Ovozdovová naprosto

ale velmi krásná dívka

usadila' se v paláci St rojanovove
kdež pořádala neskvělejší slavnw- -

de tázán jak mnoho roKÍi praco Zpráva tato podotýká že pp do

bytí Tomska rudé armády postou

pily od Novonikolajevska k hlav

val na Jařme za mzdu jak mno-li- o

let byl rentýřem a jak dlouho
farmaří samostatně 2 le-- li maji

Washington D C 28 prosince

— Census Spojených Států který

dle opatření ústavy a zákoutí při-

jatých kongresem koná se kaž-

dých deset let zahájen bude dne

2 Jedna ale prvním "censovním

dnem" je l leden Ve městťcb

soupis obyvatelstva proveden bu-

de ve dvou týdnech Census na

farmách proveden bude ve třech

týdnech
Soupis v průmyslu dolech lo-

mech olejových a plynových stud-

ní lesů a lesních produktu prove-

den bude zvláštními agenty a proj-

í tředuictvliu korrcspondence a

telem rentýřem anebo částečným

New York N Y 28 prosince
— Přes to že bolševici hlásají ro-

vnost společenskou a zavrhli sta-

ré řády jež umožnily urozeným
lidem vyšplhati se vysoko na spo-

lečenském žebříku došlo 'mezi ni-

mi k nové aristokracii jež je jell-ní- m

z ne jpodi vnějších následků
bolševictví jak praví korrespon- -

majitelem auebo částečným rentý- -

iem farmy anebo spravuje-l- i far
1 '
Tak vznikají v J'elrohratlě sa-to-

v nichž vyvíjí se přepych
který stojí v nříkréin odnoru ku

'mu pro jiné jako správce anebo

superintendant 3 Jak mnoho ak-

rů má jeho farma Počet obděla černé nouzi jež nanuk v ostatdent Ostman v NVr York World u
ním městě V zimě 1918-1- 9 byloných akrů Počet neobdělaných

akrů a počet akrů zalesněného u

4 Celková hodnota farmy
elegantní čtvrt Kamovníčesknikoliv pravidelnými sčitateli —

Census je prostředkem kterým

ní linii sibiřské železnice a zaujali

síaniehTajga získavše velkou ko-

řist a množství zajatců Cesta ke

Krásnojarska a Irkutska je nyní
otevřena a armáda admirála Kol-čak- a

v této oblasti déle neexistu-

je praví se v tomto prohlášeni—
Povstalci v západní Sibiři praví
moskevská depeše přeřízli úplně
všechno spojení na Amurské linii

a Ulagovečeiisk byl odříznut De-

peše současně praví že haličská

vojska jichž mělo být i použito k

obhajobě Kijeva revoltovala pro-

ti generálu Denikinovi protibol-ševickéir-

vůdci na jihu Ruska a

napadla dobrovolnickou armádu v

záfylí

Moskvě tvrzí bolševické aristokn

Žurnalista tento praví že tato
šlechta sestává hmí z 1500 členů

kteří se zrodili v cárech duesale
vystupují v sametu hedvábí a dra-

hých špercích Jejich sodáluí pý

Celková hodnota budov Cena návláda zjistí přírůstek obyvatelstva
statistiku zemědělství u jiné vi

cie Těsné vedle ní žijí bývalí mnJ
jitelé těchto nádherných paláců

v'

iiejvétším nedostatku

Hošík a babička
zemřeli po požití
starých cukrovinek

David City Neb 28 prosince
— Paní Anna Ecksteinová 91 rok

stará a j?jí vnuk 9 roků starý
nalezeni byli mrtví v domově h

v Liiiwood" Neb Byli

naposled viděni ve čtvrtek dne
8 prosince a má se za to že ze-

mřeli toho dne večer Paní Hlad-

ká matka hošíka bydlí nedaleko
Morse Hluffs a přišla aby strá-

vila svátky h nimi a nalezla oby-di- í

uzavřeno a záclony staženy —

Městský maršál vnikl do obydlí
oknem oCy ril Hladký hošík na-

lezen byl mrtev na lůžku a babi-

čka jeh na podlaze nedaleko ně-
ho Prohledáním místa bylo zji-

štěno že He jednalo e o žádný zlo-

čin Asi pět liber starých cukro-

vinek nalezeiw) bylo ve světnici
kde oba byli nalezení Cukrovin-

ky následkem stáří ztinelily se do

j"dnoho kusu a vyhlížely jakoby
někým byly vyhozeny Má se za

řadí a strojů na farmě 5 Váznc-I- i

ná farmě markyč? Jak velký jest
tento markyč? 6 Vydání na píci cha nezná už hranic Většinu no

Tající sníh ohrožuje
vé šlechty tvoří ženy nebof Rus-

ko bylo od jakživa zemí žeu a lii- -

hnojivo a práci v roce 1919 7

Několik otázek ohledné umělého
ševietví dalo těmto ženám nová a

zcela značná právu Život této no

německá města
Ženeva 28 prosince — Tající

sníh v dolejší části Alj způsobí
rozvodnění řeky Rýna na dvaná(t
stop"nad normál a ohrožuje dolej

vé šlechty není ještě nikterak pří
jemný něhot veliká massa prole

tální informace ohledně zdrojů
národa

Všechny censovuí dotazy jsou

'přesně definovány zákony přija-

tými kongresem Všeclaiy infor-

mace takto získané jsou přesné
důvěrné a jsou takovými učiněny
zákonem Těchto informací za žá-

dných okolností není možno pou-

žiti za účely zdaňovacími a také

nemůže jich být i použito ke ško-

dě osob anebo jejích majetku —

Census tento nemá co činiti s vaz-

bou zatčením pronásledováním
potrestáním kterékoliv osoby

Povstání v oblasti
Irkutsku na Sibiři

tářů pronásleduje je svou záští a

závistí a snaží se všemožně jí

vysušování na farmě 8 Počet

krav ovcí koní slepic a jiných
domácích zvířat na farmě dne 1

ledna 1920 p Množství a počet

osetých akrů veškerým obilím a

plodinami v roce 1919 zahrnuje v

to ovoce a zeleninu 10 Množ-

ství mléka a másla odprodaného
z farmy běhm roku 1919 11 Po-

čet akrů zalesněného pozemku a

hodnota lesních produktů
Přesné odpovědi na hořeji uve- -

Sděluje se že v Rusku objevují
se zaso staré mravy t earisticke
šlechty ovšem s tím rozdílem že

Irkutsk 28 prosince — K po-

vstání sociálních revolucionářů
došlo v různých městech provincie
Irkutské a v samotném městě Ir-

kutsk Vláda učinila opatření a

ší Basilej a města podél německé-h- o

břehu Plovoucí stromy působí
veliké škody Doprava na pouli-
čních drahách v Basileji zreduko-
vána byla na polovinu Vážné po-
vodně jsou oznamovány z Elsatj-sk- a

Ve východním Švýcarsku pa-
dá sníh a dvacet stop sněhu na-

padlo v Dabos a St Moritz Mno-h- o

vlaků následkem přílišného7
množství sněhu bylo zadrženo 'v

horách

místo vznešených dam dřívějšího
režimu zaujaly nevzdělané kycbař- -

to že hošík je našel a přinesl je
domů Částka $6i' v papírovýchpro jakýkoliv přestupek zákona

Následující otázky budou dányídené otázky jsou velice důležitý iy a služky O tom koluje vel in i
penězích a $20 v kovových peně y )oua:iia laio povstání v re
zích byla milcena v kamnech v belu proti bolševikům v Turke

mnoho historek na příklad
jistá Barbora Sčukitiová po dloukterých se letos netopilo a $37 stanu se pokračuje dle jiskrové

depeš% poslané sovětskou vládou
hou dobu obývala palác Koiijbiiov- -bylo ualezeno jinde v domě In- -

všem osobám :

1 Věk pří posledních narozeni-

nách 2 Každá osoba více jak 10

osob ttará bude tázána umí-I- i či-

sti a psáti 3 Každá osoba bude

dotazována na jméno svého rodi

Odbor zemědělství pomáhal cen-sov- ní

úřadovně v přípravě těchto
otázek A 7Áák farmáře aby vedli

záznamy tak aby otázky tyto sna-du- o

mohli odpovédéti Kopie těch-

to otázek mohou býtí získány pře-

dem kťerýmkoliv farmářem který

cfi eo správkyně Měla nádhernékvest považován byl za nepotřeb V Moskvě Protibo sevicka voitlín_
M T

automobily služebnictvo hedvábliý a bylo prohlášeno že zemřeli zaujala město Kliokan a Skobelé
následkem požití otrávených cu v provincii Ferghana a postupuj:

Zkušenost s komunisty
přišla Uhrům drahokrovinekště stejné jako otce a matky 4

Jednali se o osobu v cizině naro
na laskent

né a atlasové žaty a pořádala skvě-

lé večírky Ale sláva netrvala
dlouho a Séukiiiová musila ustou-

pit! Leninově sestřenici Ireně

dopíše si na Dírccfor of Census

Washington í) ('
líerlui 28 nrosince — TnrwL---ť

Havíři v KansasuVšichni HČítatele opatření bu prMiuer lluyzar sdělil deputaci
zmrzačených vojínu že komuuísm

skovové která svou předchůdkyni
ještě přetrumfla pokud mi lýce ná-

dhery
"

-

Náhlé úmrtí zná- -
mého krajana

i ! ni v i

'Dc Wítt Neb 28 prosince—

dou pověřujícími lístky které na

požádání ukáží Přísné trenty jsm
stiíuoveiyrprOty kdoždleiněe
za scíta tele' vydÁ vají Zákon kon

8til CJiersko lÍXX)(XW000koruii
dle zprávy íde získané Premir
dodal že' v důsledku VHmiiiuíkéh'VÁmUmiň bolševické šlechty je

vrátí se do práce

Kausan Víty' M o 28 prosince'
Ve schůzi výkonné rady idilo- -

kopů lohoío distříktii byla příjá-t- a

revoluce kterou všichni Mávkn- -

zenou 'na den příjezdu do Spoje-

ných Států a je-- li přiobčena na

datum naturalísace takíéž na

í zyk mateřský 5 Každá hlava y

biidír tízátiiir vlaMní-- lí lomoy

aneb jeii jroaajjmá Vlasttií-J- i do

jnov' vázue-I- i v búw markyč anc-b- o

yttí pront tilubn 6 Každá mo-

ha bjid tázána na hvé zaměstná

xd A je-d- í vmiitiUMtk auebo za- -

ona" patu Aitdře jevová kterou M

tiorkíj iia své ctě do Amerikygresu stanoví že Kpráviiá odpověď

oiifi HavlovKí český farmář by-dlí-

fitdaleko De WHt zemřel fx
Mlé věcrejšílio dne náhlfí By]ua tyto otázky je povinností ka

nMnwuú pHpravetiit byla v 36

000000(jr0 konui dalších Národ-iiřm- u

hhromáždční poflařilo hé jiy
uí fwaěkud zlfpšiti zemské fíiíao

v rfH' 19XW vydával za uvoit záko
ždého obyvatele Nikdo uemnsí nitou miu což zde vyvolal© ih- -jící havíř fí vyzývají aby ě

ne navrátili Uo práce

Ů) roků fár a zanechává tu po ko-b- é

íaánielku a pět lítekváliatí auebo zdrábati w pobkyt-- mírný ekarwiál Pozdéji un Cior


