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Hospodář Osmý ročník dospěl
ku svému u číslu Každých
čtrnácte dni předkládá nám sna
živé vydavatelstvo nový článek
přetržitého řetězu farmářských po- -

jednání úvah a rad ze kterých

6 český řečník Pan Čeněk
Duras

7 Hudba koncertní skladba
česká

8 Cvičení Sokolů v Grand
Plaza

Po ukončení programu společné

prohlédnutí výstavy
Doufáme že ctěné obecenstvo

dostaví se co v nejhojnějším počtu
protož "Na zdar české věci v če-

ský den!"

Za pořádající výbor na český
den
Anton Kment Vác Bureš

předseda tajemník

naai krajané v každou chvíli kdy
jakákoliv potřeba sejim naskytne
neD jsou na váhách kterak by

The Cosmopolitan Právě byl
vydán srpnový sešit tohoto nád-

herného měsíčního anglického ma-

gazínu Toto Číslo má pro nás
svou zvláštní attrakci: rakouského

Francpepíka s jeho bláznivou Lí-

žou! Dobrý otčím rakouských
národů a nžmecko-maďarskéh- o

pronárodu protektor má v Cosmo-

politan "vyblejsknutej" několi-

krát svůj milepitomý face a Lízla

je tam ovšem také ale ve mladším

vydání Kdo chce zase jednou
po čase uvidět France Procházku
anebo jak jej Cosmopolitan tituluje
"milovaného mocnáře" nechť obě-

tuje americký šesták a koupí si

srpnové číslo "The Cosmopol-
itan" The Cosmopolitan je k do-

stání ve všech knihkupectvích za

ioc Číslo neb za roční předplatné
ti- -

jednati měli potřebné ponaučení
čerpati mohou V čem záleží pr- -
votenstvf v čem nedostížnost
Hospodáře co odborného českého
farmářského listu pro náš český

hout Minorský Dřevěný zámek:

rozložený v součásti otevřený a

zavřený Vyjmenované tuším po-

stačí aby čtenář poznal že se ne-

jedná o nějaký pejpřík Šesti neb

čtyřstránkový nýbrž o celou kni-

hu vzácného poučení s hojnými
vyobrazeními původními

"

Čtyři-
advacet takových knížek do roka
yydávaných ve formě obsažného
listu po čtyřiadvaceti stranách
stojí do roka — jeden dolar! Více
mluvit netřeba "Tomáš" se ne-

přesvědčí ale každý hřeší sám na
sobě kdo nemá tolik pochopení
tolik rozumu aby poznal že far-m- á

ská "Klondyke" leží ve vědění
a znalosti farmáře svého oboru4

Každý kovář musí znáti své řeme-

slo kováříček je jen fuŠer! Adre-

sa: "Hospodář" Omaha' Nebr
Knihovna Americká Dne 16

července vyšlo 21 číslo XI roční-
ku co druhý Vešit proslulého ro-

mánu francouzského romanopisce
Ponson du Terraii zvaného "Klub
srdcových kluků" Romanopisec
Ponson du Terraile jest fenome-

nálním zjevem ve francouzské a

světové literatůře vůbec realisti-

ckého směru a čteme-l- i jeho díla

zajímají nás neodolatelným kou

americký lid? Tuto otázku lze
X snadně v krátce zodpověditi Ho

Konečné vyhojenaspodář jest listem který odbornou
Četbu přináší svým přátelům a jsa
psán mateřskou mluvou naší sle Případ chronické choroby jenS zdál

duje veskrze a jen směr který pro se býti nevyléíitelným

Provolání! Paní Marie Hanson z Niebull

Wis stala se bezvládnou obětí

chronické choroby a stav její zdál
se býti vědě lékařské všeobecně

záhadným V nedávném jednom

americký lid má ceny přinášeje
' vše co v jeho sloupcích místa na-

lezne ze zdejší zkušenosti co zde
v Americe se osvědčilo a opětně
pro Ameriku má ceny poněvadž
tak ohromný jest rozdíl mezi zdej-
šími potřebami a způsobem ho-

spodaření a evropskými poměiy
jako mezi měsícem a sluncem V

Hospodáři jest pilně dbáno aby
zastoupena byla v kaSdm tlsle
všecka práce a potřeby na farmě
tak že jest tento list stejně draho-

cenným jak farmáři dobytkáři tak
farmáři polaři a při tom Hospo

Omaha Neb 16 č'ce

Ctění rodáci a krajané!

Vzhůru! Ruce k dílu! To bodiž
heslem všech Čechů v státech zá-

padních pro den

27 srpna 1898

Český den na výstavě zamissis-sippsk- é

se bude odbývati v den

výše uvedený a jelikož prospěch
z toho vyplyne pro nás Čechy vú- -

ADRESÁŘ

ČESKÝCJTSPOLKŮ

OMAHA
Řád Palacký ř 1 ZÍBJ

odbývá své pravidelné Bch&ze vždy 2 úterý v
mísiol o 8 h večerní v £ 1303 Již lí ul Před
K W BartoS taj Ant Kment 1217 liž 15

al óíetník Karel Stelger

Těl Jed Sokol v Omaha

Jdbývi svá pravidelné schůze každý druhý
Ktvrtek v městci veíer ve své místnosti 8S3S

So 13 St Před8 Rud Havelku 14B7 8o 14tb
St tajemník B W BartoS 1418 rear Poppleton
ave óíetnílc Fr J Fiala 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1347 So Ib Str

Podp Sokol Tyrš i 1

odbývá své schůze dvakrát mSsiSnS každou
1 nedSU a 3 pondčli v mčsíci v síni Metisovii
Celoroím schůze odbývá se 1 neděli v říjnu
p&lletní schůze 1 neděli v dubnu a ítvrtietní
v lednu a srpnu Předseda Fr Svoltek mí-

stopředseda Fr Svoboda taj John Chleborád
1356 Již 15tá ni úfetník Josef Kašpar 1461

liž 14 ul Pokladník V F Kunci 131ti So 13

Str '
Jan Has Lože č 5 Byt Pythia

odbývá schůze každou první a třetí středu v
mřsicl v Národní síni na 13 a Wlillam ul Ve-

lící kancléř Ed Betch 4016 Ho 13th str Strážce
arohivu a pečeti F Vodička 104 N 15th str
Strážce financi V Přibyl 1211 Již 13tá ul Po-

kladní Jos- Novák 1319 Již 13tá ul

Bohemia Lože L 314 AOUW
odbývá své pravidelné schůze v Národní síni
každou 9 a i středu večer F W Bandhauer
M W V Bláha B„ 1704 So 18 St„ J V Vacek
F 8210 So 14 St C Bosewater spol lékař
222 Bee Buildlng

Tábor Colnmbns L 69 WOW
Jdbývá schůze každé 2hé úterý v měsíci v Ná-

rodní síni v 8 h večer Předseda Fr Svoboda
1334 již 13 ul Místopředseda Fr Semin Taj
F J Fitle 22nd St bet O P South Omaua
Pokladník V J Nepodal 1324 Již 14 ul

Tábor Lípa ěís 127 W O W'
odbývá své schůze každý druhý a čtvrtý čtvr-
tek v síni p J Hrocha Předseda Josef
DolejS místopředseda Vác DoleJš klerk Ant
F Novák" 721 So 14 St pokladník Jos Johá-
nek 1012 HomerStr

Sbor Vlastislava j( 29 J Č D

odbývá schůze každou 1 neděli v m&sici v Ná-

rodní síni o 'i% hod odp Předsedkyní pí A

Kalinová Tajemnice E Bandhauerová 1908
So 12 St účetnice K BartoS Pokladnice
Josefa Moučková

Sbor Boleslava í CO JČD
odnývá schůze každou 2 nedíli v mřsicl v Ná-

rodní síni o 2 h odp Předsedka Anna Krej-
čová 1240 již 13tá ul tajemnice FrantlSki Ča
pek 2ili jíž 14 ul účetnice Antonie Macho-
vá 1221 So 15 St pokladnice Antonie Kmen-
tová 1847 již 15 ul

Sbor Hvřztla Nové Doby ě 86 J Č D

odbývá své schůze každou 3 nedčll v mCsícI ve
8 hod odp v síni Metzově Předsedkyně Apo-
lena Kuuclová 4022 Sp 13 Str taj

Vllhemí-naBHrtoSov-
á

1234 So 13thSt účetnice Em
Chleborád 1219 So 15 str

Sbor Marina Grore ě 10
odbývá své pravidelné schůze vždy 4 neděli v
měsíci v Národní síni Předsedkyně Marie
Havlíčková 13 a Wlillam ul místopředsed-
kyně lena Knnclova tajemnice Nelilo Svobo-
da 13341 13tá ul pokladnice M Boukalová
1301— 14tá ul průvodkyné Anna Krejčí

Sbor Čechle D ofH 161 A O U W

odbývá pravidelné schůze každý druhý a 4tý
čtvrtek v měsíci ve 2 hod odpoledne v míst-
nosti pana J Havlíčka v Národní eínl Před-
sedka Anna Žižkovsky místo před Kosy M-

ikuláš obřadnice Anna Havlíček tajemnice
Ludmila Mlaskač číslo 1223 jižni 14tá ulice
účetnice Marie Strukel pokladnice Josie Va-

cek průvodlonfi Růžena Havlíček vnitřní
stráž Mario Majer venkov stráž Anna Černý
-

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřevařek

zlem úchvatné skutečnosti Román

jejím dopise
doktoru Hart-mano- vi

ona

sděluje veřej-

nosti následu-

jící: "Byla
jsem 4 obtěžo-

vána nezáživ-nos- tí

pb mno-

ho let a cítila

prvé uveřejňovaný téhož spisova-
tele "v Saloně a na gale jích" dodělal
se znamenitého výsledku a právě

dář pilně dbá aby stejně se
leli na užitečném Čtení jak seveřan
tak jihan jemui pro jeho zvláštní po-

třeby jest přidé"lena zvláštní stať na-

zvána "Hospodářství na Jihu"m jež
obsahuje vždy četná několika

sloupcová pojednání Každý obor
v Hospodáři jest redigován zvlášt-

ním prakticky zkušeným odborní-
kem jako jsou pánové: Dr K
H Breuer F I OlSan In(
Miller V Koupal J R Jašek V

Vniaaek ata a ti to jsou ve kte

jsem se velice vysílena a sešlá
tělesně Hledala jsem rady a po-

moci u vůkoiních lékařů však

vždy poskytli mi úlevy pro krátkou

jen dobu a poznávala jsem násobě
že to jde se mnou stále ku stavu
horšímu nežli ku zotavení Trpěla
jsem nesmírnou tísní žaludeční
Často zdálo se mi že bych ráda
něco jedla bylať jsem hladová a

přece kdykoliv jsem co snědla

byť si to bylo sebe méně vždy

spůsobovalo mi to tolik tísně a

bolestí v žaludku že jsem často
si ' přála raději ani nežiti Asi

před třema roky sklíčena jsem
byla ke všemu chorobou ledvin a
materníku Byla jsem v takovém

stavu vysílení a nervosnosti Že

počínala jsem pociťovati silný
tlukot srdce Byla jsem upoutá-
na na lůžko a již vzdala jsem se
vší naděje opětného pozdravení
V tu dobu dočetla jsem se v novi-

nách o podobném případě jak že

vyléčen použitím dr Hartmana
léků Ustanovila jsem se tedy i

já jich zkusiti á opatřila jsem si

NAKLÁDÁNÍ DĚL odbývá své pravidelné schůze vždy v čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jiráková 1345 již 16 ul místo- -iiehž při boji za kubánskou ueodvislost používáno nenf prací tak lehkou
_
jak- a 1 T 1 # t 1 „

mnony ana 1 si preasiavovai vyoDrazeni zuazorauje nam prací puuuuuuu
v Tampa Fla _ jednu láhev Jedva že jsem vy

užívala první láhev ihned pocítila

pr aseaKyne june uor&Kova mwjiz 10 ui
tajemnice Marie Samcovi 1255 již 13 ul po
kladnice Katle Wolf průvodkyně Marie To-

mánková 60-- tf

SOUTH OMAHA
T J Sokol v So Omaha

odtrfvá své schůze každý 1 čtvrtek v měsíci v

vydávaný román "Klub srdcových
jsem úlevy Až do doby nynější

kluků" poutá ještě větší měrou
využívala jsem sedm lahví Pe--

rých spočívá junácká síla listu

poněvadž maje ve všech oborech
za rádce uznané autority jest vše-

stranně dobrým a dokonalýma vše
ostat jí jako nedochůdče za ním

pokulhává Co kdo v Hospodáři
čte může býti přesvědčen že jest
osvědčenou radou na kterou může

spoléhati a Žádným redakčním se-

stavením výstřižků z evropských
knížek a hospodářských listů jež
pro amerického farmera nemají
ceny leda potištěného papíru
Obsah jest následující: Nová éra

pro South Omahu a celý západ s

vyobrazením nově otevřených

jatek v South Omaze

Nebr Z výstaviště původní po-
jednání pro Hospodáře psané z

transmississippské výstavy ve

kterém se důkladně pojednává o

budově hospodářství Z výstavní
budovy polních strojů s vyobraze-
ním Geo W Leiningera Hospo-

dářství na Jihu má následující po-

jednání: Stav osení v Texasu

Ničení Johnson grass Ničení no-sat- ce

bavlníkového Pastvy pro
vepře Krmení drůbeže Zachová-

vání vajec a drobné rady Hovor-

na obsahuje dvě strany Polařství
Kokotice jetelová a vojtčšková
Sklízení sena za špatného počasí
Zvžrolékařství: Black leg násle-

duje strana redakčních úvah a

stať hospodářských tiskopisů Vi-

nařství Zahradnictví: Chroust

růžový Zavařování a ukládání o

voce strana hovoru Dbala s Ne-

dbalém dvě strany Ženské Besíd

čehož nejlepším důkazem jest
síni Koutský Bros Starosta Jan Koutský
80 a Q ulice místostarosta J M TobláS 18 aobrovské účastenství obecenstva

ru-- na
' a dvé lahví Man-a-- lin a

jsem vám nyní z plna srdce po-vděč-
na

za vaší blahodárnou pora-
du a mohu vám dnes sděliti že

Upozorňujeme naše přátely aby

v čas se přihlásili o právě vyšlá
jsem úplně pozdravena "Ano

čísla aby každý co nejrychleji
možno mohl býti obsloužen a pře

cítím se již pozdravena po celý

uplynulý rok Mohu nyní vše
dešlo se návalu v zasílání jako

U ul tajemníte František Kaatl m a 8 ul
účetní k Jan Vomáčka 18 a Q ul pokladník
KranMňek Hájek 20 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha lože č 828 AOUW
odbývá své pravidelné schůze 1 a 3 středu v

měsíci v síni p Koutskýho Josepb Mačín
P MW Thomas Lysec M WF J Fl tle taj
tS et O & P St J Krauiulish účetník 18 a P
ulice

Tábor Cedar Wood i 19 WOW
odbývá své schůze dvakrát za měsíc každou 2

sobotu o H b večer a každou 1 neděli ve i h
dp v síni Koutský Bros Předseda Frant Vo-cás-

367 So 23 W str místopředseda Anton
Kemet taj J M TobláS ccr 18th tt U st

Jan Zavřel pokladník Fr Koutský

Tábor Žižkův Dub í 115 W 0 W

odbf vá sve schůze každou třetí neděli v raěsi

s chutí jisti i piti těším se dobré-

mu spánku a mohu dobře zastávat
veškerou práci aniž bych po

při minulém románě kde se zasí-

láním právě u prostřed románu
sotva se stačiti mohlo Knihovna

Americká vychází čtrnáctidenně
v osmerkovém formátě 64 stran a

všem cítila jakýchkoliv nesnází
aneb unavení"
Pište si k Dr Hartman Co-lumb- us

Ohio pro knížečku vý-

hradně žeiám věnovanou Jest
zdarma k dostání

předplatné obnáší $11 Adresa:
Knihovna Americká Omaha Neb

Svojan Svobodná obec v Chi cl Předseda Dom Hlávka místopředseda
Frank Hrabík tajemník James Formánek
25 th St bet N i Mt pokladník Anton Pi

bec protož vyzýváme Vás všech-

ny byste společně rukou svých
k dílu přiložili a nám den tento

spůsobem okázalým oslavit po-

mohli tak aby utkvěl nám jakož
i cizincům navždy v paměti a aby
důstojným vystoupením jméno
české v očích veřejnosti americké

náležitě povzneseno bylo
Průvod se seřadí na 13té ulici

v 10 hodin dopoledne Jednotlivé
divise každé organisace rozesta-

veny budou tak aby pak mohly
lehce vkročití na svá vykázaná
místa Průvod se hne určitě v 1 1

hodin aby na určené místo v čase

dospěl

Půjde se po 13té k Pacific po
Pacific k 10té po 10 k Farnam

po Farnam k 15té po 15té ku

Douglas po Douglas k 16té po
16té k Wirt po této na 20 a po
20té k hlavnímu vchodišti na vý-

staviště Na výstavišti rozstoupí
se celý průvod okolo jezírka
Ve 2 hodiny odpoledne pak

začne program v Auditorium a sice

jak následuje:
1 Hudba česká skladba od

Ant Dvořáka anebo jiného zna-

menitého skladatele
2 Anglický řečník Proí Bohu-

mil Šimek

3 Zpěv čeští zpěváci z Omahy
a South Omahy

4 česká řečnice paní Humpál-Zemanov- á

5 Zpěv čeští zpěváci z Omahy
i South Osufcy

cagu vydala za redakce pana FB
Zdrůbka 4 číslo IV ročníku svo-

bodomyslného syého orgánu Svo

voňka

Di ar Prokop Velký' ř 3380 IOF
odbývá své schůze kaidý první a třetí Čtvrtek
v měsíci v síni Frankově ▼ So Omaze PCH

jan jest velice seriosní četbou svo
JPostarejte se
o budoucnost

svýcli rodin
John Kubát C R Jos Tosnohlídek V C R

ky Drůbeinictví: Minorky Ne--

oci drůbeže a jich léčení Vče

Václav Sobota B o Joseph Urowu 2XS Bon-

invard ave F S Fr Vařák 17a Berry:
TreausurerJ Hajný 19 a 8 SW J Kosik 23

Wyman JW John Bárta I O Jos Stanek
17 a Q AG Alb Tesnohlídek

Řád Palmoré Dřev L 7

přlstonpnim
k rozvětTenémulařství: strana názorně poučné

bodomyslné intence kterou proči-

šťujeme náboženský mysticismus

pekla hrůz a římanského darebá-

ctví pomazaných trubců kteří vy-Žír-
ají

med naších českých úlů

řádu
rozpravy "Starý a mladý včelař"

Kruta Dřevařek v South nmase odbrvtscttaMv fttranv rinnisA užitečná a
t ě _ _ ř t rw v 0 i 1700DIM MBBojujeme za materiemi a duševní
111 J A 1 V I I Jilrm 4aiuu¥c iiiLiiv uua iiuui -

vé každé posleduí pondělí v měsíci v místno-
sti Br Koutských Marie Vomáčka Důstojná
poručnloe Eleonora Eberl místopředscdka
Katle Vocásek 367 tfo 23 str tajemnice Fran-
tiška Pivoňka bankérka Františka Svoboda
soakromnic Barbora Racek pravodčí Katle
Vomáčka vnitřní strii FranUÍka Bárta ven-
kovní st rái

jen! vyplácí pojhtné

aprávné a ryohle

svobodu a kdo potřebuješ berly o

kterou na cestě zbavení se před-

sudků opírati se chceš ten ve

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉStojanu najdeš podpory podle he
j ské Vyobrazení v textu jsou cí:

Nově otevřené obrovské

jatky v South Omaze Nebraska
Hon Geo W Leininger Kokoti-

ce polní Vinná větev dvouletého
sla nezapomenutelného L Kláce-l- a:

"Osmělme se zmúdřetL" Svo--

jana lze dostati za roční před

J:£us a ižku
iCrisné dra litografované obrazy

liředatavnjteí České velikánr Husa a
Žilku hodící Moro spolkové a veřejné
místnosti jakoii pro rodiny mime
nyní na skladě Prodáváme je oba po
f100 aneb co prémii k Pok Západu ta
doplatek 50c Pokrok ~UpdN

Hledají se jedutelé
k založeni nových Úbor Výhodné pod-ink- y

Dnplite o podrobnosti teaky eb angli-C- kj

u vrchního Tel 1 tele

J C EOOT
til Sheelr Bkxk OMAHA HEB

dřeva očním kroužkem se spící-
mi očky a bdící očko plodonosné
Chroust růžový vyobrazení brou-

ka larvv a dudv a dvanácteré vv--

platné 80 centů v knihkupectví
Pokroku Západu neb u Aug Gerin-ger- a

150 W ta Str Chicago

J1U Jcásstlivá CUlQ itojí 35c


