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Opium jest zhoustlá a ztuhláADitESÁŘ Dr E Holovtchiner Narbadou a Chambalem (příto-
kem to Gangy) prostírajíc se na

Účinky na kuřáka a pocity jeho
jsou však velmi nestejný a to ne-

jen podle osobní jeho povahy
nýbrž snad ještě více podle jako-
sti užitého opia Tím se také
vysvětlují velmi různé zprávy po-

cházející od osob které buď kou-

ření samy zkusily nebo opiové
krčmy v Číně navštívily a tamněj-š- í
kuřáky pozorovaly

Anglický lékař dr Madden sám
učinil pokus s kouřením opia v
Cařihradě a popisuje své dojmy
takto: "Počal jsem s 1 gramem
ale za j4 hodiny nepocítil jsem
ani nejmenšího účinku Vykou-
řil jsem tedy druhý gram poně-něva- dž

jsem však po další půlho

Opium

K tabáku a kořalce kterými se
bílé plémě dosud soustavní otra-

vovalo dostavuje se do Evropy
nová látka o níž jsme se dosuď

domnívali že jest výlučnou výsa-
dou plemene mongolského
Jest to opium
Tou měrou jak se Číňané po

světě rozšiřují zavlékají své oblí-

bené opium také do nových vlastí
Tak dobylo nového panství po
celé jihovýchodní Asii a po sou-

sedních ostrovech tak dostalo se
do Austrálie a do západní části

Ameriky Avšak též Evropané
cestující po Číně nebo tam delší
dobu bydlící oblibují si kouření

opia a zavážejí je do své původní
domoviny Vždyť již r 1816

ujišťoval de Quincey ve svém spi-

se "Doznání kuřáka opia" že si v

Londýně v Manchestru a mno-

hých jiných průmyslových městech
četní lidé pochutnávají kuřbou

opia a to hlavně dělnická chudi-

na R 1884 zjištěno bylo v Ame
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f odbfrá svá pravidelná scboxe každou Čtvrtou
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odbvvá st pravidelná uchům kaídf druhý
Čtvrtek v mesicl veíer ve ivé místnosti KBS

— 80 131 h Ht ťreds Kua iiaveiaa i do in
Bt tajemník B W Bartol 1418 rear ťoppleton
ve ncetník Fr J Klála 1418 Foppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So 15th Htr

Todp Sokol Tyrš i 1

odbývá svá schage dvakrát mřsíínS každou
1 neděli a 3 pnnd6li v misiul v sinl Metzově
Oeloroínl schode odbfvá se l nedill v říjnu
polletnf schaze 1 nedill v dubnu a Čtvrtletní
v ledna a srpnu Předseda Kr Bvojtek mí

stopředseda KrBvot)oaataj jonn inieDorta
1IMSJ1I 15tá ul ůčetnik Josef Kaipar U20 Jit
18 ul Pokladník V K Kunci WlÍBo 13 Htr

výbor majetku Jod Nímec praporeCnlk Jo
kfers dosorce Fr Vojtích

Jan Has Lože i 5 Ryt Pythla
odbývá acháte každou pivní a tfeti středu v
metrici v Národní siní na 13 a Wllllam ul Ve-

licí kancléř Ed Reich 401R 80 13tb Htr Stránce
arcblvu a pečeti F Vodička 104 N l&thBtr
Btráíce flnanol Váo Přibyl 1211 Jti 13 ul Po-

kladník Jos Novák 1319 Jlí 13 ul

Bohemia Lože i 114 AOUW

odbývá své pravidelná achftze v Národní llnt
kaidouí a 4 středu veier Frant Bvojtek
M P F W Banduauer Záp lflOS 80 18 Htr
3 V Vacek díetník 2210 Ho 14 Str 0 Bose-wat- er

apol lékař as Bee Buildlng

Tábor Colnmboj ř 69 WOW

odbvvá schuaekaídé 8 óterý v meglci Ni- -

rodní slnl v s n večer rrenseu a Fr Svoboda
1KM II 13 ul Mfstouředseda Fr Berní n Taj
r J rme 211 selv BlocK umana eDr
Pokladník V J Nepodal 1244 jli 14 ul Prft- -

vodil Anton Novák

Tábor Nebraska ě 4771 MWA

odbývá svá pravidelné schfize kaldou prvou a
třetí středu v mésícl v osm bodla veíer
v siní pana Jana Hrocha Konsul F W

Boukal C 1237 Jíi 14 ul návodíl Jan Brázda:
bankéř Jan Panuíka 1408 JI 15 ul! klerk
J F Přibyl 810 Hlckory: pr&vodcí V DoleJi:
vnitřní stráž Josef Hrubý venkovní stráž
Bart Mathnuser výbor majetku Jan Oblebo-rá- d

Mlke Votava Karel Smrkovský a F J
klaazeUn

Sbor TlsHtlHlaTa Č 99 JČD

odbývá schaze každou 1 nedali v městci v Ná-

rodní slot o 2 hod odp Předsedkyně Kat
Bartol tajemnice M Suchánek 13 a Plerce
ul„ úeetnlce Marie Michal pokladnice Karoli-
na Beránek

Sbor Boleslava í 80 JČD

edbývá scb&ze každou í nedSli v mřaicl v Ná-

rodní síni 08 b odp Předsedka Ant Kment
1227 Již 15 ulice tajemnice Frantlika Čapek
1314 Martha Bt ácetnlce Marie Příborská rob
14 a Castellaa Bt pokladnice Karolina Fibl-„a-r

13U8 již 18 ul

Sbor Hrazda Nove Doby fi 86 JČD

rice že ve Spojených Státech bylo
82696 odkupníků opia ale sotva
po desíti letech napočítáno jich
Dylo v samotném JNew xorku ne-

méně než 100000 '

Uvážíme-l- i pak jak hrůzná lí
čení nás docházejí o zhoubném
účinku opiové kuřby nemůžeme
se věru diviti že se v Londýně
utvořil spolek "Antiopium Liga"
proti užívání opia Tento ochran-

ný spolek učinil k anglickému
parlamentu podání aby byl vydán
zákon proti opiu Avšak parla-
ment dávaje lékařsky vyŠetřiti
zhoubnost opia nabyl od lékařů
zcela neočekávaných dobrozdání
Neméně než 161 lékařů kteří
dílem sami opia užívali neb jeho

_ L— 1 _a__fc______J___M_M_t_______

edbývá své schfize každou 3 nedill v měsíci ve
I 2 bod odp v síni Metznvě Předsedkyně M

taj Vllhelmlna Bartoěová 1234

go llth Bt úcetnice Ein Ohleuorád 1319 Ho

í Ifith Str

Sbor Martha Urove C 10
'' odbývá své pravidelné schfize vždy 4 neděli

v měsíci vNsrodnisinl Předsedkyně NelHe
JrodlI ta
okiadnl'

provodkyne

BVoDoaa mmiopreaseaKTne Auna
Jemnice Hernie David 1263 So 10 St

f ce M Boukalová 1301- -14 ul
tl Fannie Pětek
:

Sbor Čechle D oř U h 161 AOUW

odbývá pravidelné schbze každý 2 a 4 Čtvrtek
li v měnío! ve dvě hod odpoledne v místnosti

7 pana J HavlíCka v Národní sinl PřefJsedka
Antonie Hoffman tajem Josle Vacek 2MÍ

' Jižní 14 ni úíetnlce A Svoltek 15a7 So ffi Ht

mléčná šťáva nezralých makovic

jejíž uspávavý a mámivý účinek
již u starověkých národův a též u
nás velmi dobře a všeobecně ode
dávna byl znám Slovo opium
pochází od perského afium (arab-

sky aíyun)

Hlavním územím výrobním jsou
východní Indie Persie Malá Asie
a Čína ačkoli vyrábění opia přís-
ně bylo zapovězeno Také v

Egyptě v Turecku a v zadní Indii
dobývá se něco opia avšak sotva
pro domácí potřebu tak že toto
opium ani na trh nepřichází Dle
jakosti řadívá se na první místo

opium maloasijské (smyrnenské) a

po něm perské kdežto si v Číně

nejvíce váží opia indického

Dobývání šťávy z makovic děje
se tím způsobem že se makovice
na krátko před svým dozráním

kdy mají právS nejvíce šťávy ma-

lými nožíky po délce tak naříznou

aby se stěny jejich neproříznuly
poněvadž by jinak opiová šťáva
se do dutiny makovice vylévala a

pro výrobu ztracena byla Nože

jichž se k tomu užívá jmenují se
nuštur a jsou ze 3—4 tenkých
bambusových třísek tak zhotove

ny že širší kanec bambusových
destiček má tvar vlašťovčího oca-

su je tudíž trojhrotý a takovéto

destičky se po třech nebo čtyřech
rovnoběžně svazují Aby pak
řezy příliš hluboko nevnikaly do
makovice jsou hroty oněch noží-

ků jen potud přiostřeny že po-

kožku makovice jen zcela mělce

natrhují
Jizvení makovic koná se ráno

načež se po 24 hodinách sbírá
šťává na pryskyřičnou hmotu
zhoustlá a ukládá se v měděných
nádobách Další úprava výrobku

_ _lLr

tyto jsou nazývány všeobecně Berna--

děje se pak nejpečlivěji v Malé
Asii a v Persii totiž způsobem
tímto: Dělník natře asi 400 gra-

mů surové šťávy na hladké prkén-
ka asi 60 cm dlouhé a 30 cm

široké když se byla tato vrstva
asi po 10 minut na výsluní sušila

prohněte a propracuje se tento
materiál ve stínu malou železnou
lžičkou tak dlouho až nabyl do-

statečné hustoty Tím stane se

opium těstovité a tvárlivé načež
ve větším kotlíku nad mírným

ohněm zhušťuje až nabude pova
voskovité a barvy zlatožluté

Po té propracuje se znova v dáv-

kách asi po 100 gramech lžičkou

prkénku a naplňuje se do cíno-

vých krabic o 400 gramech obsa-

hu které se pak povlakem z kůže
nebo z pevné látky uzavírají

Indické opium se prostě taví a

nabývá tím podstaty mazlavé bar-

vy červenohnědé až čeraavé le-

sku voskového a chuti velmi silné

odporně hořké a nesnadno odstra-

nitelné Lacinější druhy opia
neuzavírají se do pouzder nýbrž
hnětou se z nich koule až do veli-

kosti dětské hlavy jichž povrch
proti slepení opatřuje silnou

vrstvou plavuřiového prášku
Pro Čínu balí se tyto opiové

koule do dřevěných beden o váze

'5 kilogramů kterážto obchod
váha se nazývá pikulem malo

asijské opium prodává se pak v

kuííech totiž ve vysokých prou-

těných košících o 25 kilogramech
obsahu
V Malé Asii dobylo si okolí A- -

fium-Karabis- soru zvučného jména
svým opiem které se odtud skoro

výlučně jako drahocenná droga

přes Smyrnu a Samsún do Anglie
Německa dováží V Přední In-

dii jsou dvě větší území opiová
jedno leží na západě mezi řekami

západ až k Ahmadobadu a k Ba- -

rodě na východ pak až ke Gvali-ar- u

a Sagaru: druhé území pak se

prostírá po obou březích Gangy
od Luknova počínajíc až po Rha- -

galpur a zabírá celou tu širokou
rovinu řeky až po vzdálená před
hoň Himalájská na severu a Kai
murská na jihu Z těchto plan
táží platí se ročních daní 6000-00- 0

zl indické vládě a kromě to-

ho ukládá se ještě hojně veřejných
dávek obchodníkům a tovární-
kům kteří se zabývají úpravou
surového opia pro žvýkání a kou-

ření V Persii zabývají se výro-
bou opia hlavně v krajině Masan-dersk- é

Také v Řecku a v jižní
Francii vyrábí se nyní opium je-

hož jakost v ničem nezadá nejlep-ší- m

druhům opia Smyrnenského
jen že se ho dobývá množství po-
měrně malé

V Číně bylo sice vždy bráněno
aby se opia dobývalo ale přes to
kvete toto odvětví zemědělské
hlavně v Manžursku v poříčí Ki-riun- y

a Hůrky pak v provinciích
Sečvanu a Jinanu tak že se tím

již nyní asi polovice domácí po
třeby kryje
Jak veliká jest celková výroba

opia na celé zemi dá se jenom
odhadem stanovití poněvadž spo-
lehlivé statistiky tu není Indie
vyváží skoro 5000 tun v ceně 90
mill zl téměř výlučně do Číny a
na malajské ostrovy asijské Tu
recko vyváží ročně asi 500 tun za

92 mill zl a Persie asi 450 tun
za 8 mul Vývoz ostatních zemí
v nichž se opium vyrábí jest ne

patrny a to niavne proto ze se
tam celou výrobou sotva vlastní
potřeba kryje tak se děje na př
v Zadní Indii kde se nejméně
1500 tun opia produkuje a přece
ničeho se nevyváží
Naproti tomu zjištěna jest v ně

kterých zemích velikost dovozu
Tak na př známe dovoz opia do

Číny kde se ho ovšem nejvíce
spotřebuje Tam rostl v tomto
století dovoz tímto rychlým po
stupem:
H 18110 bylo dovezeno MS tun za 4MmlUzl

1830 1031 18„ „ „ „ „ „
1860 3319 66„ „ „ „ „
1881 5859 105„ „ „ „ „ „ „
1893 6083 93„ „ „ „ „

Ze v posledních letech dovoz

opia do Číny něco poklesl vysvě
tluje se přirozeně vydatným vzrů-

stem domácí produkce která se
na úkor dovozu stále zvětšuje a

rychlejším krokem vzrůstá než

spotřeba — V Severní Americe

zdvojnásobil se dovoz ve 20 po-

sledních letech a jest nyní 200
tun podobně přibývá dovozu do

Evropy zejména pak do Anglie
K jídlu připravuje se surové

opium několikerým přečisťo váním
ale také se k němu hojně přimě-šuj- e

aromatických přísad U lidí
kteří tělesně nepracují jeví se
velmi často zhoubné účinky toho-

to jedu zejména jestliže se dávky
jeho stupňujínebo když se k opiu
ještě přimisuií jiné ledovaté látky
Že se za takových okolností záhy
dostavují příznaky rozličných cho-

rob není věru s podivením lidé
ti záhy hynou nedosahujíce ani

40 roku věku
Mnohem složitější jest úprava

opia pro kouření Nejprve roz-

pouští se surové opium ve vodě
Čímž se odstraňují znečisťující pří-

sady Čistý roztok zavařuje se
až se opium v podobě malých líst--

kův usazuje Tyto lístky rozpou
štějí se podruhé v horké vodě
roztok ten vaří se po několik ho-

din a filtruje se Na filtru zbývá
pak: íimota voskovitá nnetebná a
ďosti libovonná To jest čandu
čili opium ke kouření

nakem aobreno canau jest je
ho příjemná aroma a klidný způ-
sob hoření bez plamene a nadý-
mání
Avšak takovýto dokonalý výro-

bek jest velmi drahý a též velmi
vzácný Obyčejný čandu bývá
mnohonásob znečištěn přidává te
k němu zhoustlé šťávy ovocné
Šťávy tamarindy a některých lilio-vitýc- h

rostlin (sakis) dále sádry
a j v Ano nejlacinější druhy
nezhotovují se ani přímo z opia
nýbrž z nedokouřeného] čandu
jenž v dýmkách zbývá a v opio-

vých krčmách se bedlivě sbírá
Ke kouření opia užívá se zvlášt-

ních dýmek našim tabákovým ně

nepodobných Troubel jest
rovný bez náhubku a po straně
opatřen jest hlavičkou jejíž duti-

na pojme jen kuličku zvící hrachu
Nejčastěji kouří se kuličky v

nichž opium smíšeno jest s pra-
chem tabákovým a betelovým
Taková kulička vloží se do dým-

ky a zapálí se kahanem načež ji
kuřák několika tahy vykouří a do
spánku upadá byla-- li dávka

český lékař
Office na rohu 15 a Hoirard ul Shet

Bluck l dreM 210
TeUfon U38

V plsárně k nalezeni od 10 do 12 hodlá ráno
iju u„ 1 uupuicMuo uu i uu večer

Obydlí r ÍÍHle 1619 Center ulice
Telefon 1674
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Kdokoliv potřebuje právnické pomoci ahle
dá v paan Berkovi právníka zkuieného který
dlouholetou zkušenosti svoji maže krajanfim
nsiim kdykoliv správně posloulltl 83-- tf

Omaha to Bepair Ms
1207 DoDřlarnlIce

maji na skladS všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

0 D KipHnger
na rohu 13té a Faruatti

mánojvětl! výběr

doutníků tabáku
a vůbec vlech potřeb kuřáckých ve městě

JOSEF KAVAN

Má na prodej
laciné loty ve vSech částech Omahy a
80 Omahy Též pozemky 5 a 10 akro-

vé lány u Omahy a pozemky vzdáleněj-i- l

za mírné ceny a na výhodné splátky

Kolcktoje renty PoJlSťnJe

v nejspolehlIvejSícli společnostech

proti škodám ohněm

Nyní je čas kupovat majetek Nikdy po

minulých W roka nebyly majetky tak
levné jako nyní ťresveúcte se

Mám téi lednatelxtví i t :
s li pro výtahy knih

Dlaste se v fisle

1734 So 13lh St Omaha Neb

Postarejte se
o budoucnost
svýcli rodin

přistoupením
k rozvětvenému
řádu____ ____

tho
Jenl vyplácl pojistná

sprayne a ryobl

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se jednatelé
k laloieni novch tábora Vhodn pod-

mínky

Dopllto o podrobnosti {esky neb anglicky
na vrchního velitele

T C ROOT
til Bheely Slock OMAHA NEB

Uspúšnó rolničonf

závisí výhradní od druhu
semena jaké zasejeme

Semena nale Ječ kupujícím iaI--
láme jsou vidy dobro zkoušen a za-

ručujeme je co pravd dle jména adie
nejlepil klíčivosti

VÝBĚR RTJKCftlCE BAZEf KT:

Pttát of ta Nortfe do tl JO boN Ka f neb
vtoe buiiá po TSc bull— Doaraje v 90 dnech
YrBow Deat LtsatM ll bnll t neb nos

buílá po I1AJW buiL— Zraje asi ve 100 dnech

Ufal Tender ilutá) - Zraje aai ve M
dnech
Somrna naie pfutována ve vfte{n4 phňi

nrKlnvbi pnsoivo ao aounnaicma vyvinuu a
drání allmo to pak Je dákladn
(isrujemea pllttiH' tak se mašeme katde-u-

_ kliítvoet a dobrota semeo ru'iU
Dobrá semena Jako Jetele bojínku lofolbe

ftlmolhyi vojiříay tKlny cukrové prosa
imilteU atd kupajeme v katdá dob

Máme na skladi obmesenoa zásobu

ranných na severu peitovanyVh Ohio
bramboro Jel prodáváme za S300 bečka
Druh tento dá dvojnásobnou sklizen a

Jest rannřjU th21m3

Piite nim v řeči české anglické neb
německé

Shugart & Ouren
COUrCIL BLUFFS IA

f

dině ještě žádné změny na sobě

nepozoroval užil jsem po třetí pi-
lulky o y2 gramu Teprvé po
této dávce za půl hodiny počal
jsem pozorovati zvláštní rozčilení
Byl to pocit neobyčejné blaženo-
sti jako kdyby se mé tělo i můj
duch rozšiřovaly a uvolňovaly
Prostoru kolem mě přibývalo z
každého předmětu kolem sebe měl

jsem radost a snil jsem s otevře-

nýma očima nad míru příjemně
Nemaje již plné vlády nad svým
jednáním pospíšil jsem z kavárny
domů ale při každém kroku mu
sil jsem se ovládati abych své
radosti nevhodným způsobem ne- -

polevil Váhy svého těla jsem
při chůzi necítil zdálo se mi že
se nad zemí vznáším a že mi žila-

mi kluje tekutina která mne či-

ní neobyčejně silným a zároveň

lehkým Doma ulehl jsem rychle
Celou noc měl jsem nejrozkošněj-š- í
sny Ale ráno vzbudil jsem

se nemocen hlava jen třeštila

obličej byl na smrt bledý vůle

byla úplně skleslá a tělo tak slábo
že jsem byl několik dní na lože

upoután"

Patrně pan doktor na poprvé
přebral

- Opiové opilce z povolání popi-

suje týž pozorovatel takto:

"Pohled na ně byl hrůzný ně-

kteří byli opiem již na dobro zpi-
ti a vyráželi nesouvislá slova při
čemž se jejich obličeje stále kře-

čovitě stahovaly oči se jim leskly
příšerně a celé jejich vzezření

bylo děsivé Takovýto účinek

objevil se z pravidla po dveu ho-

dinách a potrval 4— 5 hodin Tě-

lesná a mravní skleslost která se
však po této době dostavuje jest
skutečně hrozná Chuť mizí do-

cela každé vlákno v těle se chvě-

je a pohled na takového ubožáka
budí soustrast i ošklivost Mnozí
sedí nehybně se shrbenou šíjí
skroucenými prsty a znetvořený-
mi údy a přece nedovedli vzdoro-va- ti

novému pokušení Byli ne-

šťastní a bídní až do té doby kdy
se zase mohli obvyklému požitku
oddati Jakmile se dostavoval

opojný účinek opia zapomenuta
byla tělesná sešlost a z očí sršel
oheň a život Někteří mluvili

zvučnými verši jiní vzletnými ty

a chovali se jako boháči
nebo vladaři tohoto světa kteří
zlatem a statky štěstím a krásou

oplývají"

V lékařství užívá se opia velmi

hojně hlavně k utišení bolestí a
k přivodění spánku Podkožních
nástřikův opiové tinktury se však

nověji velmi často zneužívá Mír-

ný a rozumný požitek opia osvěd-

čuje se však velmi blahodárně

zejména v krajinách zimničoích a

malariových

Nejrozšířenější látkou podobné
mámivosti jako opium jest známá
bílá šťáva hlávkového salátu (lo-cik- y)

Nařízneme-- li květnou lo-

dyhu lociky (Lactuta sativa) vy-

téká z rány bílé mléko které ztu-

hne na hustý hnědý maz Zápach
jeho jest silně mámivý chuť
ostrá s trvalou hořkou příchuti
Tato surová látka zove se laktuka-riu- m

asi polovinou rozpouští se
ve vodě a pr tyto rozpustné látky
mají účinek opia způsobujíc hlav-

ně spaní Snadno můžeme sami
na sobě pozorovati utišující účinek
těchto tátek kdykoli větší množ-

ství hlávkového salátu pojíme
Je to dávná zkušenost že se po
něm dobře spí Nevědouce stá
váme se takto uživateli mmťvA

látky kteráž opiu ve mnohém ne
zadá aniž bychom nejmenší škody
na svem tělesném a duševním
zdraví postřehnouti mohli

Jsouť i blahodárné iedv i
zhoubné lékyl Výhody které si
z nich připravujeme jsou přede-
vším závislé na našem vlastním
jich užívání — vhodném a včas
ném

Zachrání dítky
CbaoBberlain'a Coach Bemedr ta

chránila tisíce dítek ráikrteta trpících
lk tento nema sobe rovného v přípa-
dech oaatazanin aneb asodrého ka_Ui

MLČ15L1VÉ SESTRY
Blíže Biaritz pobřežním francouzském lázeBském mésté nalézá se ženský klášter

jehož Jeptišky nikdy nemluví a nikdy na tvář lidskou nepohlédnou Se sklo-

penýma ořima a ústy sevřenými klidné tráví život hotovením obuvi a malová
nim karet Jsou ide zastoupené ženy ze všech dílu světa které nrací svou

spolk lékař C Uosowater SMi Bee Uuliumg

Sbor Lilie Ž 9 Kraba Dřerařek
dbfvá své pravidelné schfize vždy v Čtvrtou
aedéll v mís il v místnosti p J Hrocha

Murlfi Jiráková 1245 liž 16 ul misto
Jos Homolová tajemnice Marie

Sřelsedkyně JIŽ 13 ul poklad Kat Wolfová
icun liz í ul pravouuyne Aloisie nu-iur-

UIT Jlznl 10 unce

Fodp abor Sokolek Tyrš 6 1

odbývá avé schfize dvakrát měsfCné každon
druhou neděli a čtvrté atr? v měsíci v aini
Uun I3IK Mi 13 ul Cnioroěni Bohftze od- -

biví se druhou neděli v říinu D&lletn! s:hfize
druhou neděli v dubnu a čtvrtletní v lednu a
srpau Předsedkyně Marie Moravec 1403 14 a
uantnn ul místopředsedkyně rr ivouiaKr
350 Hnulevard ave tajemnice Htazle Benák
1418 Již 14 ul ocelnloe Marie Bílek 38 a Char
les unce ___________

SO-TT-
EC

TM Jed Sokol t So Omaha

odbývá své schfize každý 1 Čtvrtek v měsíc
v síni KouUký Uros Starosta Jan Koutský
SO a Q ulioe místostarosta J- - M Toblál 18 a
V ul tajemník FranUiek Kadil 1 a 8 ul
úěetnlk Jao Vomitka 18 a Q ul pokladník
Frauttěek Hájek 80 mezi N a O uL náčelník
Alois Krajíček

Praha Lože 2 128 AOUW

odbývá své pravidelné scb&se 1 a I středu
v měsíci v slnl p Kontskýho Thomas
Ixmlstr Fr Wellcb Mistr Práce K J Fltle
taj 88 mezi O a PStr Jos V áchal áfetnik 20

P ulice Poklad Bedř Dlenalbler 80 a O ul

Tábor Žlikr Dob 1 115 WOW

odbývá své schfize každou první neděli v měni-

či v slnl p Franka 80 a S ullee Předseda Fr
Kavaa místopředseda Frank Hrabik tajem
James Formánek 86 ul mezi N a M poklad
Anton Pl voBka L a Q ul

Dfór Prokop Telký 1 1880 10 F

odbývá své ochoze každý první a třeti Čtvrtek
v měsíci v sinl Frankově v 80 Umaže P O K
John Kubát O K Jos Tesnoblídek V O K

Václav Sobota B B Joeeph Brown 8388 Bou-levar-

ave: F 8 Fr Valák 17 a Berry:
Treansure r J Halný IV a 8 S W J Koala 23

a Wymaa J W John Báru I O Jos Stanek
17 a Q A G Alb Tesnohlídek

Rád Palawá Dřero i 7

Kruh Dřevafek v Ho Omazo odbývá schfize
své každé poslední pondělí v měsioi v místno-
sti Br KouuktVb Marie Vomáěka UftHtolná

Katle Vomacka mUtopředsedkařiruěnk--
e

7 So 23 Blr tajemnic
Frantlika PlvoBka bankérka Frantlika Svo-

boda soukromnice Barbora Racek pr&vodcf
Josephln Boukal vnitřní straž Anna Křeček
venkovní atrsi

Chas Kaufmati
pojišťující Jednatel

Q Qa veřejný notář
7~wluouh ejlepll pojlirujtcl spoWnotL

pnxUvá a kupuje majrirk nemovitý vydává
"tilsDÍ lístky a Kvrony a do tvropy aut

'" vmríwt ba nemovitý majetek

PUamMsrc-1- 3 a Dinilas ul

Na cmisiissipptkj mezinírod-n- (
vstavé v Omazo obdriel
v odboru pivním

____

Cabinet Beer
ZLALOD MEDAMI

f kl_ Jrho ftatuty a Jrho fmrt
tcícfa puaiiSuJicich vlastauati

Objednejte st bedaitka od

íred Knír Brewlnr Co

1007 Jaokion Bt
TauuroaCas

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Pouze lieo ročně

ví

1

vydržují toto klášterní útočišti Ženy
uiuaauii miceuvyoii sestrami

účinek z Číny samotné znali vy
slovili se totiž velmi příznivě pro
opium a vřele doporučovali mírné

jeho užívání zvláště v tropických
krajinách chválíce jeho oživující
účinek při dlouhých a namáhavých
pochodech Při této příležitosti

bylo zjištěno že vojenští lékaři

pravidelně předpisují vojínům na

pochodech mírné dávky opia dále
Že ho velbloudáři na pochodech
pouští Rajputanskou užívají aby
spíše odolati dovedli náhlým změ-

nám
se

teploty v Pendšabu spotře-

buje se z téže příčiny nejvíc opia hy
9 zimě Halkarasové kteří se v

Indii zabývají nošením osob v no-

sítkách a službou poselnou vyko-

návají

na
daleké cesty zásobeni jsou-

ce toliko rejží opiem a nádobou k

pití vody podobně užívají indičtí
námořníci Khalassové pravidelně
opia aniž by se na nich jevily
škodlivé toho účinky Tatarští

kurýrové posilňují se na svých na-

máhavých cestách opiem a stávají
se toliko jím způsobilými aby tak
veliké námahy vydrželi Ano i

koňům dává se uživati opia mají-l- i

vykonati neobyčejně namáhavou
a dlouhou cestu se

Ve všech těchto případech po
jídá se opium v podobě malých
kuliček zvláště k tomu připrave
ných nebo se žvýká ve tvaru ma-

lých

60
destiček v nichž se ovšem ní

jenom malá Část opia nalézá

Takovým dobrozdáním nebylo
ovšem nepřátelům opia vyhověno
Nastal živý boj novinářský a vůbec
literární tak že se dnes již čítá
více než 3000 spisů pojednávají-
cích o opiu po stránce botanické
lučebné lékařské lékárnické

technické a národoho-

spodářské nečítajíc ani spisů smě-

ru
a

historického filosofického

mravního atd


