
Adresář íu% snili
FoHic'm Miibdiv jiliozáp 1j Mek-

ce iM-lli-- +7r)0

United Weul Kstute und TruHt Co

Fred Kavanovi záp 2-- 3 rcv

lot M0 ]Jiirtmuii'H udil $835

Josephine WolcHhensky a nianžcl

lliMiríeltu Hertz J5rotsrup lot
17 bbek 0 Dcer J'ark+:i00

Fred Kavan Frank ToiiiSú 11 man-

želce záp 2-- 3 sevVlot 30 JJurt-iiiuu'- m

ild +1500

UPftÍMNÉ

Voň dojmem nevslovwí vdřč-nos- ti

přcjcniusi Hnilo vtáíiti
diky Dru (i co I

kteráž nám pFl naro-jsei- ií

niiKfho prvorozetiííio tiyna
kile íílvor tnutky t dítčte byl na-n- e

j v' ío bhroZcii lékařskou
hvoii poskytl a liěhi iii nemo-

ci vzorní! olislouíll tuk ?c nyní
jsinc ťipl ml íidríi vi Jako schop-
ného a ovdoiiiPého ilovo-liijei- n

ní Dni Širnánkíi v podob-
ném pffpadČ vficm krajankám
vřelu odjioiiiřitl 'ÍH I porodní
hubičce pí Řlojfrové vzdávíímc
srdeťnrf díky zu výtcínou obulu-In- i

a táfi při porodu Jmne ni

fo jet zdo jednou 'i

nejlepSícli zkouScnch porodních
biibiíek

Josef a Maric Zeman

Oiiniliit 6 MrpnA l'M)(

Tábor Nebraaka i 4771 M VY A

oobí i ivi prrlddlní cb6 kofdiu irnn'tl rIIhiIu v uiíiícl (Mm bortili tt a
9 Sukiluvi'' VkMcI konmil Jn 7nbUn
níviclíi KiCf-ololi-i tttl(éf John OhleboiUU
k!"rk Obu Hmrknviký II Dl liotnldlon Ulri
Li-f-t rodil V viiltřul itr gulilo Je
li-- n THiikonl H rál Anton HArU

Táluir KcbraHHká Ilii 1: IM8 V()V

odbiv tcMzn inldf prrní trati ílmek r
rrif)lcl f Hokolovn na J li ul Koimul Jun
1'ohiiIi-Iih- I (tt mlut-okoi-

i OIiiih Khilmtu klnrk
A K Niivnk mn Ho IX HtOMiiOiii Nebr
bnkurť J Jandu přivodil Jn Wulř

Lože Jan Hun i 6 UjUtt 1'ytklu
odbrá avé irbAze druhf a řtvrt ítvptiik v
mÍHlcI t I boilln vCr ipolkovtrirlMuniaJ
V Hokolovni Velicí Kancléf IiiiIn Horka
K H k M„ Krnd Hláma IWI1 Ho IMh Hl r
Antno Turyoek M oř V J( Novák f

of K

TU Jed Sokol v Omuliu

Odbvi ivépravldolné auhAco kfdou druhou
mrdu v inMol vW!nr vo tvé mlílnovtl JÍ2'?I
Ho lili h Rt Wtaroata V Hitbnolddr UjMiniidc
Kud Kiblniror kll7Ho lillli Ht úCotuík Old
Jelon pokhidnlk H W iitrtol

Sbor IlolcHlura ř 00
odbfviirbhio kuMou druhou v rnf nlo
v i( hod rxlpiiUtdiid r N4r Hlnl VvkIouíIU
prtidmidka Murlo llntun 8 a Wllflnin Hl

prilNndka Anna Krtí1 la 10 JtXrif U ulloo
iiAmANtka Kar ťlblKar tujuiii FruoiiHka

ftapiik itH Martba Ht„ úfotnlmi Marin 1'řl-bo-

lílib Mtirlbu Ht pokladnice Anua
Toníú UM Ho Iflih Ul

Hbor JlTCzdu Noré Jvb i 8(1 J(l
odbválvé nehřme kaZdou í todAII r ludmol -

V hod odp r Národní ilnl frdoudka Miirl')
1'áuk čffitnlce Murlo KnKllhalr poklad-iili- !

Harbora fillduk tajuniulea Vlili Har-l- o

MIH 1'oplotoii Ave

Tábor MjrlHÍÍH 022 II N A

odbývá nrMil prvol nodíll t mfintol v Nár
Hlnl niii) a Wll lam ul Vytloukli prdMiirU Houkal pfdndka Katy Velocboviik A

VIAI 8 j HU) Ht„ riiUt)priidni!dka ToonfaHláriiM

tajniriulcv Krantiika Houkup 1310 Ho H Ht
ouUdnIco ťraiitlUka Vohk knuul řka Marlv

1'ribyl marlálka Anna Žabka vnltfnl itráí
A 12 Řltora vnnkov Hráí Joofa ftlpa vý bor
riajo! ku Marie ilollý frantlána Toiullnic
Marie Cfcliota fipol Ukaf dr L Hvoboda

Tábor Ilolni lu ř 2!)ló K N A

oiHiývá tvé olifie UnMi první pondMI v
HokolovnA Vtii Bo 13 Hlr Vysloužilá přid-Niilky- nl

Julln Votava phidiiodka Anna
ýi7kovHkánilitoprodndkynA Hurboru IIIIiImU
lujomnli-- Anna bliborAl íwfí Houth II
Hlr poklídnlmi Marin Urbánek IWM Houth
19 Hlr kiui:Ufk Marie Válko výbor tnajot-k- u

Anna apek Krtinci K riijtíck Anna An

mk inaráálky Kanny Adimuk Annu Hilíb
vnitrní tráí JohIo Htojnkal venkovní iti-i- í

A ií i on 11 líofloný

ťodp Sokol Tjrí l 1

odbývá ive lobdie dvakrát uitaitno kadou
lnedAllal pondělí v míik--l v níiil Mulrovo
(JnloroCnl icbbse odbývá e 1 nudili r říjnu
pfillntní icbňie I nedflll r dubnu a Čtvrtletní
v lednu a irpuu ťřudtrr Hvojick UUH IV
mUtopri-dfi-d- Ant Viiíák IVMm Ho 11 Hi„
u taj Jobn C'bleborádl%U 80 C) Hliítilnlf
Jo r rar l4ft Ho 18 Ht pokladník Joiof
Ncl-plnii- ký lil Wllllam Ht výbor majetku
J NeJupliiNký Hlín Uokuhuk a KirulKrfál
prap' rtiínlk Jak Koudar výp ur J Jindra
náfnlnfk Ant Vaáák revleorni výbor Ant
a Kr Dvouodfi kl duzorce Win Vaíák

I'od p Kokolky Tyrií 1

odbývá ivá ichfUe lednou infiiitn t nice
kaítdou čtvrtou nedMl v m! ri 1 MeltovS l'řij-edky- n

Anna Plťba IftlO Bonth ňlh Ht
inlHtoprt-dHedk- Kmlllo Moravec talBinnlce
Anna HvoMek UU Ho mth Ht (SCotnlce
Kmllle Obleborád IfKW William 8t„ poklad-
nice Anna llroltl IMD Wllllam Ht doior-ky-

Anna Vaík výbor majetku ťrantl-- N

Kunci Mary Dolejá AlolHle Jindra účet
ní výbor Marie Vařák a Anna HvaHna

Háj Mart Im ř 1) VV ť
odbývá dvtf pravidelná cbne vždy 4 nedňll
v iiiímícI v HokolovnS ťredoitdka Anna
Kn-Jř- l 1U4I Ho 8lh Hl„ mUtoI"di Birbora
KobáCek IWItt 80 Mtb St taliunnlce Krant
Heáek 1107 Ho Iftth Ht pokladnice lonefa k

IIKWH 14 Ht„ viUtkynfiM Mmek
M llrái-ti- vnllřnl etrM V Kolár

venkovní itráž A Volonec výbor rnnjtitku
1'dllkáii Marie Ubarvát J Vnvfiíok

hájový lá ar lr llo!ovu-hlnt- r

Clicoino rodinný
obchod !

Prodáváme jen ncjkpSI a nej
fislS' vlna kořalky a pálf-nk- Víl-

í- 7kunítí''i u náiajÍHlínr e ni

ví6 obchod- Abyte zkusili naSe

zboáí nabízíme vám

8 Idou Wlilskii

pilou $300
J'H kažtó n níkupu Green TraiJ-diri- g

Siamp1) v plté kupní hodnoté

'Át)i ře dováži do vřerh íástf

nh% Hedlivá pozornost vé

nu je objeduávkám telefonem

Telefon Doiig 1H8

dárnii jako to chco učinili Ven-

ncr rochybiljolim velice žo mé-ul- o

nasc bylo by volno vzdáli md

na milost u neniilost vodúrcnské-nii- i

monopolu pro dalších 25 let
— Již tuto nodóll velkolepý vý-lo- t

do Plattsmoulh Nczaporacň-t- o

io BÚíuHtnltil

1'oiiliénl koiniNuf Tom Flynn
bude iiiunct od nyiiéjšku liodnfi ňc-Iří-

lí

bude-l- i chtít vyHluéiti h pe-n- éí

jež iloNiid zbývají ve fon-

du nu vŇcchuy opravy ncillážiK'-nýc- h

ulic Ve rondu tom nalé-

zalo mc poéálkem roku +:jrjf00
Do 1! éervnii ledy usí do

novélio koiiíÍHiiřio Flyn-n- u

vyiiiiloženo bylo z fondu toho

asi +l l'J'f'J Dne i srpnu zbý-

valo ve fondu pouze + 00r) jiný-
mi nlovy komisař Flynn asi zu

lí týdní! vybral z fondu přes
+10001 cílí iiní Iřelinu He zby-

tkem + 11005 má vysliieíti jcMté

pét liiésíeíi Dokáže In?

1'Vunk IleřmuiiNký

obchodvc(oiieí v známé éeské

Tučkové nu jižní :J ul od- -

jel V téehlo (lnech do (IllícutfU

kdež stráví nékolik dní u četných

Mvých přátel
VmÍcIiiiÍ kdož dobré u ušle-

chtilé pobavení milujete při-

pravte mc na zábavu jíž 1'odp
Hokol Tyrš é 1 v Nohotu dne li

říjnu v Mini br ICuspurii uspořá-

dá luk n námi bylo sděleno bii-d- e

to jednu Z licjpěknéjsích yá

buv a každý kdokoli se jí NÚéast-n- í

nebude toho litovat Bližší

zprávy přišlé
--- Jak mc právě dovídáme po-

dařilo Me Tél Jed Hokol Žilkou-píl- i

(Ivu loty nu jižní struně k

Hokolovně přiléhající zu +1000
1H Kdo položení těchto lotři zná

uzná Že koupě tu jcMt velíce Mfast-no- u

luk jsme věděli hodlá Ho-

kol zřídili nu místě tom útulnou

ziihrudu což ěeská veřejnost
omužskú zajisté uvítá m povděkem
HiímIiiIui o koupí majetku íiiá lilu-vn- ě

p Josef Kavun známý če-

ský pozemkový jednatel a výbor

uiujelku Hokolu— - Všichni Hoko-lov- é

jsou žádání uby v příští
MchCizí složili ujednaný obnon juk

bylo v poMlcdní inimořiulné hcIhV

zi usneseno

všechny kdož— - Upozorňujeme
íúcastnílí se míní nedělního vý-

letu do 1'luttsmouth nu to žo žád-

ný jiný vlak do Plattsmouth ne-

jede než ráno v 0 hodin lípoor-ňiijem- e

nu tuto okolnost z té pří-cín- y

uby předešlo se všem nepří-

jemnostem
— Přímo z (Vch zavítá sem vý-

tečná pěvecko hereeká společnost

sestávající ze samých veselých fl

pod ředili'lslvíni Josefu

Piiněíku bývalého piuiěochúře

nyní ale vrchního nrtistického

řidilelt! Iiejlepší pěvecké spolče
nosti nud nIuiicimu i pod sluncem

Nil své umělecké pouti koli'111

světu zastavili se také v Nebrasce

a poprvé vystoupí nu výletě ('es
Svob Školy a Pév Odboru Těl

Jed Hokol v Plattsmouth Kdo

si znamenitě pobavili chceš ne-

zameškej tuto nad jiné vhodnou

příležitost
V úterý dne 7 srpnu o 10

Imd dopni spoutáni byli sllidkým

poutem manželským známý kra-

jan p Anton Uúrtu se si Antonii

ťVriiiákoVOU V zdejším kostele

v Václavu Svatební obřady
v konal vlp

1 Vránek Vilko-lep- á

svatební hostina odbývala se

v iboiié novomanželu 1 L'0 Mur-lh-

ul a súéastuili) se ji velké

nou tví přátel a nániých K

celným matubiejtn pí ipojlljelU

svoji
i ii

Přenos majetku

pplíll Uatt FianliM-- ShiH

Kove Ml btoek 17 Heiillv '

ll H "1

II t4iu4 V Ib vib n lim II Svo
timbV 1 lul JloeK lllmu
Heul iťs J add

U 'riitf a miufilk4 tieorve
11 Nuvhodovl lul l

— - l'olii!i!juf iiáéídnik Dona hun

jcmL rozhodné) pro bezodk ladné

zíízcní jiiéNlNké) robolárny v níž by
lenošní provínílol odMOiicní poli-

cejním Moudrem pracovali pro
dobro obeu u nikoliv aby jen nu ve
fejné útraty krmení byli v okreM-ní-

nebo iiiéMlskéni vécní 1'ro

zřízení měiulNké robotArny horo-vi- d

též bývalý policejní hoikíco h
U'tkn kterýž byl u jcnt přcMvéd-ée- n

že by mc Lak učnIo NproHlilo

éetných ziiháléivýcli obiidú jíŽmc

dují raději ni obecní útraty kr-

mili než by poctivou prací no ži

vílí l0Mc(ní dobou zřízenu byl a

jiicmLmIÍí roŮiotánui v Denver

Colo a náHlcdek toho byl hs

mnoho pobiidri u Liilákú vyklidilo
no niéula loho a iniNléhovalí mu

do Onuihy k malé radoNtl občan-Niv- a

ii policie f

—- Ve Mtřcilu vcécr zutécno bylo
v Hheelcy S chlupcň ve Hláří VI

už 15 roků kteříž prý jíž po iícImí

dobu biivili hc házením kumení {to

oHoliních voích Union 1'aoifie

drájiy Ulíciiíckým zjriNobcni tím

rozbili jíž mnoho oken il ohrožo-

vali bczpeénoNt ceNtiijících Myli

dopravení lioiifnóvpatrolfiíni vozo

nu policejní jluníci kdež jim uči-

nil policejní kapitán Dumi otecké)

kázáníéko a poNÍal je Ic jich ma-

minkám Ježto íicmIi vulo proti ním

mil žaloby ani dukuzfi

- V jnéHÍcí éerviMn! vydánu

liylu povolení ku uluvbám

kteréž budou H(ti přibližné um

ii:íVJHV) V témž uiMé roku

minulého vydánu byla pouze 7ó

povolení náklad nu Mtavhy ty vy-poél-

byl um na 1 10 LVÍHO dluž-

no vSak poznamenali že v červen-"- i

roku minulého vydáno bylo po-

voleni kli Mluvím roZNáhlého

obcliodu HrumícÍMo-vi- l

1'otřMÍteiIuýiii zjevem jcMť

žo ne v Dmiizc Mluví přítonirié mno-

ho residencí éímž bude idcNpon

éáNleéiic ((ilpomožcno yelké nouzi

0 byly
O II Venncr & (!o„ bunkéří

z New Vorku Mdélílí ilopÍHcm
Mil-to- u

T Hurlowovl přcdMcdovi

koinÍN( žo Jmou volni

omuŽHkoii vodárnu koupili za

(ÍJbílKIO jeMtližii jí jucmIo zÍNká

ii tyi)W')W0 to jet zu obiioM

lunoveuý odhadcímí Nabídku

tuto zdá mc hýli na prvý pohled
velíce liberální neboť by iiičhIo

orijctím jejím vyzískalo hotových

K0()()00 jSIiŽHÍm prokoiimáním
dobře promyšleného plánu nevv-vorskýc- h

bankéřů musí každý do-Hpé- ti

k náhledu že by mis hicnIo

přijetím nabídky té dostulo z de-t- é

pod okap totiž že by se vyba-

vilo z dnipíi jednoho vodárenské-

ho monopolu a dulo mc vo vlek no-

vého monopolu vodárenského u

to jeňté horšího Vcniier nabízí

'u oinužskoit vodárnu $(ili(i:t000

V illllžliíeh Úpisech II +0(10000 ho-

tové Téehto +i7i:{o'o v dluž- -

sdělí úpisetdi má býlí éáslí +10-10000- 0

v dlužních úpisech zají-ilénýc-

prvním moruiéem nu vo

lániu zbytku pak +:i7a70O0 v

llužiiích úpisedi má být i použito
'tu hrazeni nákladu nu rozšíření

zlepšení V náhradu zu skvé

tou nabídku tu má mésto povolili
Wniierovi novou výsadu na --

"i ro-

ku s výhradou že niúť ku konci

Hnity té vodárnu nnpét Koupili

1 plaliti zatím +("101)0 u nájem

láajieiih hydrantu +"0 u Knž

Iv nový li(vdiaut řieiiý při hu

loiieílil prodloužení vodního pul-huli-

s tou ndiuinkoii i i' dané

iitié vodárenské' spoUéiiosIt

přesahuviili f'0000 roéllé

Pan Vi iiio r má v ie hnn lovKy

vv puiitánu ale wibr lomu I
"

í K

í1 e inu iod oí d"ititi um UKuu

odnilU d Vth lukoil Místo

nue j t přesv ěl'-- skuteč-

ná Cl O I V ' d U OV O píltliť
i issitsm a A i kdh 1'Vlo

di OMM ioi koupili ji ii ú i t m

lu ' K
p-

- i' vvpl ildo Krvavou

eetíl ť ťitpkitiH íí wpiH-it- l s'
♦ pHsHSKl i prutt inoiijič I4 Vo

1'KONAJMK HIJ píluiick o I

K vít lilcích íIomII mviHIii m'Hhltt
vodu h plyn hilhťu JYililuNtu no

ii l(Kro(ij '!inuU fJld
— IVvní jiipoiihkl') (Ulito v 0mi

zu mliilo MVflJo nvcIii )ř'ciiiiiiii
ló UY$ v ihh'1 Mnlý lapodřílc
Vi í !l libel' II olei! Jeho M Mit- -

niyiiiiui jenž ídll Violinu ku vi i'
JIM JlMlIIi V ílókoliloi llllďll OH I

ji -

vlil velkolepí' miMciiíny mvIid

polomím jenž ii pí'íleíí!onll lij bu
do i() pojmenovin
— liž pHAIf leilólí dun 12 Mrp

Ill odbývali Mi) lnuli! velkolepý
vjřlet b MnkolMkfho piirku v

1'IiiIIniiioiiIIi poruliiný ('tn Nvob

školou ii IV-- Odborem 'JVI '(
Holiol Din yiíjniii kléry vflíi
1'i'mUi vi'f'1'jiiMMl nu Lomili podniku

budu vyděl mni jím') (hifi-ln- i

Pí'ípniviij" m' pcMlrý pro-tmí-

HCNliviijíel ( pfvfi Žertov-

ných VNllIlifl li dekhumieí jcnjt
kiidélio v plno niífo iiHpoknjl
Vluk vyjedu MiiiIíiikIoii iiidnižl
v nedělí i'iiii(i o !) IioiJ n veecr vy-

jede ' 1'iiILmiiioiiIIi v 8:J0 O o

Iiodll líéiinliifkíi jiikož I o obiVr--

Vcítí V i'bitlmoiilh jo ilowliile

činí poulil NÍ no Kdo príjelillió Jic
déli Mlrivili elien neelil' MueilMlnf

mu výletu do 1'JiiIhihoiiIIi )me
llíjAlcni e nikdy lolio liloviili lie-lnul- i'

V nedělí budiž IicnIciii

Vrtech přlílel nAleellIílt WÍIiuvy 11

eenkf Mkolyi Vhííni nu výlet do

riiiIlHiiioutli
— Iliivlíékovii tryznu prYiirni

Ilillé neděle V Sokolovně" pořlídil
lli Melknlii mo M dokoiiiilýlii ťiHpe-cliei-

liiorilliílil ll Ziíroveií I 1'illlin"'

ním což ziijínte! polcíf vnecliny

prílele niyŇlěnky poNluvení po
ninikii iifíMeiiiii iifirodníiiiii ininVd

ii íi ti v Cliieiiiřii V poNledií mcIi C-

izí vzhoru Mdi'iien(eli Npolkft Jiylo
iiHticNciio iihy ypriívn o výnlcdku

podinu hýlu hÍi-m- veřejiionlJ (!c

kov' příjem je už doMiid tjilMH")

v némž oliMiižcii JcmI pfíjem yn

lístky fyVLht) za zmrzlinu h nípo
je zii liirem iflJHÓ Vydííní jcHl

iflil7r v némž oliMiiícny junu

položky j Národní ThUnr-n- é

zii plnkíity Híl7í zu nňpoje iM 1

za doutníky $250 zu imiuíříciif

phikiílii I'U zu lliivlíéldiv obrny

ifHliil zu znpCijéeiií květin u pil-

inu )j'UHI zu i'iMeiií MÍné ii20()

Čistý výtčželc už dosud činí $51

10 Výbor pro iiMpoiYidúuí
mIiiv-IlOhl- i

iihiichI mc vV MVÍ M('ln"i vzlú-t- i

VMem kdož o dur mIuvuonIí mc

vyiuiNiiiižili upřímný dík Díky

plutí zejména Pokroku Zúpudii

který zdarma ku mIiiviiohIÍ iístky
Vyhotovil Tel led Sokol jež Ilú-- j

MHIiého ZU híó V oldiosii ÝfH) Ne

zřekla Ve prospěch úéelc p

Mprávci NÍné ji-n- ž z oh

vyklého poplatku za rihlť-ó- í xíué

+ 100 věnoval výiie vytcciiénni
néeli vício účinkujícím a koneč-

né VNiMMII oliect'lt VII jiŽ dňlcži-o-

výniiiniic 1 ('! osluvy uznalo

a hojnou iiá slřuii ku daru
hlavitotti valné píiprlo Krásný

Výhlcdťk této NllIVIIosti je llilll ll

ruktju poiouiiiéuí pro dohrou

II hlfclicllioll V('ť V liaíclll lidil jes
li c možno m uď ii v iiiiihIiÓhi Mpo

Ichuoiiii llAlc jcnt hk'lou ukU
koil že spoji liými ml t ui mvM
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