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Pekárny jsou okrouhlé na vytá-

pění dřívím a uhlím zařízené
ma longa) k porušování šafránu
ale mnohem horší je znečisťování
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Šafrán

Chce-l- i náš lid naznačit! vyso-
kou cenu některého zboží praví o
něm Že jett ho "jako za krejcar
šafránu" V tomto přirovnání
obsaženo je však dvoj! ocenění
šafránu jednak to naznačuje jak
vysoko si náš lid šafránu vážil

jednak tím však i vyjadřuje uzná-

ni vysoké ceny šafránu vůbec

pochodící hlavně z pracného jeho
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Továrny na chléb- -

Není tomu dávno kdy výroba
chleba naprosto omezena byla na

práci domácí Byoť chloubou

hospodyně aby poskytnula tvé
rodině chléb vlastni výroby byla
to zárovel) jakási nedůvěra k chle-

bu cizímu ano obava že by snad
důležitá tato potravina nebyla
bezvadná a doati výživná obsahu-

jíc součástky méně cenné

Avšak i na venkově kupuje se

nyní chléb cizí výroby ačkoliv

pochází z pravidla od výrobce
který neposkytuje vždy dostatečné

záruky že by jakosť výrobku byla
naprosto dokonalou Ve velikých
měitech však provozuje se výroba
tato již dávno ve velkém v továr-

nách pomocí atrojův Obecenstvo

ponenáhlu přichází k poznání Že

tovární chléb jest mnohem stejno-

měrnější než při práci ruční také
může nižší cenou tím spiše vyho-

věli čím jest větší výroba Kdo

pak zná podrobněji jak se chléb
v menších závodech připravuje
snadno nabude- - přesvědčení že

strojová výroba také po stránce

čistoty má mnoho výhod Je to
hlavně hnetění těsía při němž se

tento rozdíl nápadně jeví kdežto

při ruční výrobě se koná hnětení
dělnictvem polonahým v místnosti

přetopené pracuje stroj svými mí-

sidly rovnoměrně rychle a za te-

ploty jejíž stupeB se teploměrem

přesně na nejvýhodnějšímíře udr-

žuje Že tu může o dokonalou

čistotu ainohem snáze býti posta-
ráno jest zajisté na bíle dni

Pokud se pak jedná o cenu vý-

robku mohou nejlácinčjším zbo-

žím poslouŽiti Ony továrny které

se omezuji buď na druh jediný
nebo na několik málo druhův ale

při tom mají výrobu velikou Že

při tom hynou závody menší jest
ovšem pravda a jest toholitovati
že se i na tomto poli výroba

na nevelký počet závodů

velikých které pracuji s velikými

kapitály Avšak není tu pomoci
Mají-l- i se menši podnikatelé přec
udržeti a konkurence schopnými
zůstati nezbude jim než osvědče-

ný onen prostředek kterého již
tolikrát i v jiných oborech s pro-

spěchem užito bylo — totiž spol
Čování

Avšak přihlédněme již k tomu

jaK jsou veliké továrny na chléb

zařízeny
Z příčin které nemusíme blíže

šafránu medem syrupem ({lyce
rinem neb olejem čímž se mu

výlučně větší váhy dodává nej
horšími přísadami však jsou práš
ky sádry aN těživce jimiž se

zdraví lidské poškozuje Jinde

přidávají také rozmanité vláknité

kořeny nebo kořeny na vlákna
rozstrouhané Konečně jest u ob

chodníků též oblíben podobný
spůsob porušování jehož se též u

Čaje učívá že se totiž vyvařený
šafrán zbarvuje na Žluto a s ma-

lým množstvím dobrého šafránu
smfchá čímž ovšem vzniká koření

nejchatrnějšího druha
Šafránu nejpodobnějším

jsou květové plátky kap-
ského krtičníku (lyperia crocea)
které se i zápachem i barvou nej-

více pravému šafránu přibližují
A skutečně vyskytuje se to koření
v obchodu pode jménem kapského
neb afrického šafránu

Veškeré znečištění šafránu dá
se velmi snadno poznati Úplně
čistý šafrán skládá se z úplně
stejných částic jakmile tudíž můr
žeme rozeznávati součástky roz-

manitého tvaru budeme právem
nedůvěřivými Rostlinné a květo-

vé přísady poznáme drobnohle-
dem nerostné pak dle velikého
množství popelu a dle ssedliny ve
vodě Výše uvedené působeni ky-

selin jest pak též spolehlivou
zkouškou na pravost šafránu

Šafrán jest však též i hojně
barvivem Jeden gram

šafránu zbarvuje až 160 litrů vody
dosti znale na žluto vyvaříme-l- i

jej v ní Poněvadž pak šafrán není
lidskému zdraví škodlivým užívá
se ho dosud k barveni potravin na
žluto na př másla pečiva cukro
vinek makarónů likérů atd
Ale rovněž se ho užívá k bar-

vení tkaniv jmenovitě pak záclon
Větší měrou neužívalo se však

šafránu nikdy k barvení poněvač
je barvivem příliš drahým

Léčivých účinků šafránu neuží-

vá se již nyní ačkoliv působí v

malých dávkách vzrušivě a dráž-div- ě

mírni bolesti a křeče ve
větších dávkách pak účinkuje až

mámivě Jen lidové lékařství bere
dosud ještě někdy útočiště k ša-

fránu

Vysoká cena šafránu a přispů-sobeno- st

jeho k fhišemu ponebí
předkládá nám však přirozeně
otázku zdali by se též pěstování
šafránu u nás nesetkalo se zda-

rem když se tak s dobrým výsled-
kem děje v Rakousku a Bavorsku
kde zemědělské poměry nejsou
výhodnějšími než u nás Znehod-

noceni cen- - obilních nutí hospo-
dáře k vyhledávání plodin cenněj-
ších — snad by se někde šafrán
hodil v náhradu za dosavadní plo
diny polní

Všichni lékárníci zaručují kaž-

dou láhev Chamberlain's Cough
Remedy a vrátí peníze každému
kdo spokojen nebude po využívá-
ní dvou třetin obsahu Jest-t- o

nejlepší lék na světě proti chřipce
kašli nastuzení záškrtu a modré-
mu kašli a jest příjemným a bez-

pečným k užívání Zabraňuje
přeměnu z nastuzení na zápal plic

Zácbvtty trvale vylétaný Záchvaty a st

smlsl po jednodenním uíiván! lír
Kline' Oreat Nerve Restorer Zailete si pro
$200 láhev na skoulku Obdriíte jl idarms
Dr B Kline Ltd 931 Arab St Phlfadelpnia
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cnází nyní ve scela nove úpravě a přináší hoj-
nost rosmanitýcn povídek {linka a zprav
vehn druhu anglicky I (esky i jak se čtou
PrlniM také Cetni vyobraionl Je to časopis
pru umnn uecna ar uz ge once ucltl angli-
cky od lařétku nebo ae chce v té feCI zdoko-nallt- t
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Mám také na prodej tri knihy k uioní se řeči
anglické a alce 'Znalec angllclny' dále 'Prak-tloko- u

ikolu anglického Jazyka' a pak Čtenář
novin anglických' Ohcete ll některou z těchto
trnlh nlltA ml A e u la M Bb uaui
!th flltcn Station Chicago III t89r
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Pojedete v zimě

na Jih?

Denně peče se v každé peci 6 až

8kráte čímž s však pekárna tak

opotřebuj e musí po šesti měsl

cích zase na novo zřizována býti
V obou pracovních místnostech

jest o potřebnou ventilaci náležitě

postaráno tak Že se teplota podle

postupu výroby co nejpřesněji
regulovali dá

Upečené bochníky dopravují se

do zadního křidla do zvláštního
skladiště Před skladištěm jest

postavena na nádvoří krytá kůlna

pod níž se chléb nakládá aby se

mohl do různých krámů po městě
rozvážéti Za tím účelem jest
opatřen závod také dostatečným
počtem koní a povozů Stáje pro
koně umístěny jsou v pravém kří-

dle nádvorním povozy pak uklá-

dají se pod kůlnu V souvislosti
se stájí jest zvláštní kolárna a ko-

várna dále tu jest světnice pro
kočí a menší isolační stáj pro

Zbývající ještě část průčelní

stavby věnována jest v přízemí
kancelářům s jedna místnost i

drobnému prodeji chleba

Palivo uloženo jest ve sklepích
pod dílnami a zdvihá se k pekár-
nám pomocí vytahovadla strojové-
ho Píce pro koně nalézá se pak
na půdě nad konírnami Po patro
vyvedena jest stavba toliko nad
kanceláři a nad části koníren
Tam zařízeny jsou byty pro úřad-ník- y

služebníky a ženaté čele-

díny
' Právě popsaný závod může

denně 5000 až i 6000 velikých
bochníkú chleba vyrobiti staveb-

ního a zařizovacího nákladu vyža-dúj- e

asi í 35000
O čistotu a zdravotnictví jest

postaráno tím způsobem že pe
kařštl dělníci nevstupují ze dvora

přímo do dílny nýbrž procházejí

předsíní v níž se nalézá jejich
šatna umývárna a koupelna —

VšVchny pracovní místnosti jsou

vysoké vzdušné a světlé pokud

nemají oken ve zdech opatřeny

jsou skleněnou střechou Venti-

lace jest do té míry dokonalá že

se nejen vzduch stále obnovovati

nýbrž že se též po celou dobu

pracovní v každé místnosti úplně
stálá teplota zachovati může Tak

na přiklad jest pro mlsírnu nej při

měřenějšl teplota 20 až 25 stupňů
a té dosahuje se tím způsobem
že se zavede kroužení vzduchu
mezi prostorem v němž jsou pe

kárny a mezi mísírnou Horem

přivádí se teplý vzduch od peká-te- n

do míslrny dolem pak vniká
zase ochlazený vzduch k pekár
nám kde se opět zahřívá Po
mocí zásuvek dá se dokonalá re

gulace provésti která se pak
teploměrem kontroluje Teplota
pekáren bývá ovšem tak vysoká
že musí mimo to být' o odvádění

přehřátého vzduchu ventilačními

otvory ve střeše postaráno poně
vadž pak při pekárnách bývá zá

roveň vzduch příliš suchý roze

stavují se v tomto prostoru ploché
mísy naplněné vodou jejímiž pa-

rami se pak vzduch navlhčuje
Pro zamezení nečistoty nejsou

podlihy v dílnách zhotoveny z

prken nýbrž z cementu neb asfal-

tu aby se daly častěji mokrými

utěráky vytříti Nej vyšší čistota

jest vůbec prvním - příkazem v to-

várně v niž se vyráběj! potraviny
neboť nedostatečnou čistotou by
se takový výrobek mohl snadno
státi dokonce i rozšiřovatelem ně-

kterých nemoci Z té příčiny
není v takové továrně také napro-
sto místa pro chorobného dělníka

jemuž by ostatně pobyt v dílně
ani vůbec nesvědčil
Z ohledu na čistotu výrobku

jakož i vzhledem ku zdraví dělni-ctv- a

i pilně toho dbáti aby každý
dělník se nejen očistil a vykoupal
když z práce odchází nýbrž aby
k tomu byl donucen 1 když k prá
ci nastupuje

Avšak 1 skladiště mouky nesmí

býti snad pod zemí a beze vzdu
chu Na místnosti této zajisté
velmi mneho jest záleženo vždyť
jest právě mouka hlavní součástí
chleba a ze špatné mouky ne-

možno bude vyrobiti chutný a

zdravý chléb Proto budiž skla-

diště to prostranné vzdušné a

vždy naprosto čisté pilně budiž
toho dbáno aby se tu nenasadil a
nerozmnožil jakýkoli hmyz mou-

kou se Živící

Neméně důležitou jest pak i

voda jíž se k zadělávání užívá
Není-- h osvědčené vody na snadě
nechť se podnikatel před založe-

ním továrny postará o důkladné a

odborné vyzkoušení vody v ohle-

du chemickém i bakteriologickém
Kdekoli podle těchto zásad

založeny byly továrny na chléb
všude setkaly se a výborným vý
tledkem jakmile jen vyhověno
bylo oběma základním podmín-
kám každého průmyslového pod-

niku vůbec totiž aby byl náležitý
odbyt a pak aby výrobě byl bez-

vadný

Stuhlé narooženě unavené sva

ly nabudou rychle pružnosti a síly
oatřete-l-i je Severovým Olejem av

Gotharda Vyžene rheumatické
bolesti otekliny namoženiny a

všechny bolestí vůbec často jedi
ným natřením Cena 50c
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1 V Chicagu odsouzen byl mi-

nulého týdne v soudě spolkovém
k zaplacení pokuty v obnosu

a768 krajan Josef ttrychta bý-

valý poštovní klerk kterýž min

dubna pro zpronevěřen! as f9000
spolkových peněa na řadu let do

káznice odsouzen byl Tajnou
policii bylo vypitrino ie u Royal
Trust Co Brychta nějaké peníze
uloženy má když tento se při-

znal že peníze ony Částí zprone-
věřeného obnosu jsou byla proti
němu novi žaloba zadána a pení-

ze zabaveny

1 Z Chicaga zmizel minulého

týdne krajan Zámečník krejčov-

ský kontraktor a majitel pěkného
majetku na Emma ulicí a zmizení

jeho uváděno jest ve spojení s

tím že onoho večera kdy zmizel

úřad svůj co pokladník řádu

CSťS nástupci své-

mu s hotovostí %i 100 předati měl

1 V Alleghany City zlámal si

dn 34 prosince při sklouznuti
na chodníku krajan Josef Šebek

pravou ruku

1 V Albany N Y inkorporo-ván- o

minulého týdne společenstvo
31 českých perleťářbkých dělníka
"New York Cooperstive Button
Works'' kteréž již tohoto měsíce

s prací započne Jest to první
ryze dělnická korporace jaká kdy
ve státu New Yorku byla inkorpo-rováu- a

neboť sestává výhradně z

dělníka a účelem zakladatelů to-

hoto společenstva jest aby ped-ni- k

tento pro vidy výhradně v

rukou dělníků zůstal Z té příči-

ny akcie budou prodávány pouze
perleťářským dělníkům Kapitál
této dělnické společnosti obnáší
% 2500 a z této sumy bylo již Í525
upsáno dosavadními 21 členy

korporací Aby se podniku to-

hoto nemohli zmocnit kapitalisté
ustanoveno že jednotlivý člen

korporace nesmí míti více nežli 5
akcii Cena akcie obnáší £25
Všichni korporátoři jsou Češi

Jakmile to obchod dovolí počet
akcii bude zvětšen aby mohli být
přibíráni noví členové Mzdy
budou placeny co nej větší Řidi-tel- y

této dělnické korporace per-leťářs-

jsou: F Wajda K Ku-bel- a

L Cimler A R Zicha
Ad Wurm a P Duša

H V Clevelandu pohnán velkou

porotou minulého týdne před kraj-

ský soud krajan Václav Vaněra

bývalý kolektor a jednatel Pru-

dential In'surance Co Vaněra
udal prý totiž 1 května společno
sti úmrtí jistého Zemana což

však pravdou nebylo a vyplacený
obnos pojistky téhož v obnosu
I236 zpronevěřil
1 Ve velikém nebezpečí života

vězel v neděli odpoledne minulé

ho týdne v Clevelandu 1 4letý Fr
Pech bydlíc! 8 rodiči svými v č

225 Bell ave Hoch s několika

kamarády skotačil u kůlen poulič
ní dráhy na Quincy ulici Zmí-

něnou dobu byla kára zatlačována
do kůlny náhle však vyjela z ko

lejí a přirazila ke zdi hocha jenž
a£ t£žce zraněn měl Štěstí v uč- -

štěstí bebof dle náhledu domácí
ho lékaře Charity nemocnice vy
vázne životem Roztříštěna mu

kyčel a rozdrásáno stehno

1 Krajan Josef Civíš "vážený
občan z Belle Plam la byl náhle
zabit dne 32 prosince odpoledne
zvláštním vlakem dráhy Chicago
& Northwestern Nešťastný muž

kráčel přes koleje patrně zamyšlen
a nepozoroval blížící se s ohrom-

nou rychlostí vlak který životu

jeho náhlý konec učinil
1 V New Yorku přejet byl 21

prosince na rohu 1 ave a 70 ul

na cestě do školy I3letý Josef
Fleiscbman těžkým vozem expres-
ním Kola přejela mu přes prsa
a poranění jeho bylo tak těžké že

lékaři na zachování jeho při Životě

pramalou naději dali
T Smutné vánoce měli manželé

Šimkových v Silver Lake Mino

Jediný jejich synáček 2 Já roku

starý popálil se ve středu tak že

druhého dne u večer zemřel ač

mu byla všemožná lékařská péče
dána Matka odešla na chvíli k

obuvníku a hošík zatím hrál si u

kamen když tu na něm pojednou
šatečky chytly

-

1 V Chicagu opařila se v úterý
min týdne při škvaření sádia na

pravé ruce značnou měrou paní
Mane Kutičová ▼ čís 574 jižní
Centre ave bydlící'
1 Frant Beneš a 01ver Pear-son- s

kteří bydlí pohromadě v

pokojíku v Čís 188 Larrabee ul

v Chicagu proflámovali v úterý
min týdne celou téměř noc a kdyl
časně ráno domů se vrátili dostali

se do hádky o to kdo má otevříti

dvéře u jich bytu Z hádky strhla
se rvačka při níž Beneš byl od

tvého kamaráda pobodán tak ie
musela mu býtí poskytnuta pomoc
lékařská Útočník prchl
— Omaha Loan & Building

Assotiation Bee budova — G M

Nottioger tajemník JHKopietí
jednatel 2419 N uL South Omaha

Dividendy 6% roční Peníze k

pojčeoí — Týdní neb měsíční

plátky
' ti

pěstování a ještě pracnějšího sbí-

rání A věru se tomu divili" nemů

žeme—vždyť jest na 1 ft šafránu

zapotřebí neméně než 50000
květů

Šafrán je kořením barvivem i

lékem Ale ve všech třech směrech
se alespoň u nás již přežil Přes
to je přece ještě velice hledaným
zbožím neboť v jiných krajinách
je dosud u veliké vážnosti

Šafrán skládá se z jemných su-

šením zkroucených nitek na konci

trojklaných barvy temně oranžové
až jasně žluté zápachu silně aro-

matického poněkud mámivého a
chutí nasládle kořeněné Nejdů-ležitějšl-

součástkami jeho jsou
zlatožlutá silice šafránová chuti

palčivé a zápachu význačně šafrá-

nového a šafránová žluť (crocin
polychroit) které se v šafránu až

40 proc nalézá Toto barvivo roz

pouští se nesnaduo ve vodě velmi
snadno v líhu a mění barvu kyse
linou sírovou na modro kyselinou
solnou na černavn a kyselinou du-

sičnou na zeleno odpaříme-l- i z

roztoku líh nabýváme jemného
prášku barvy šarlatové beze všeho

zápachu
Šafrán pochází z rostliny téhož

jména náležející do řádu rostlin

kosatcovitých Je ho známo velmi

mnoho druhů z nichž dva u nás
rostou totiž šafrán jarní (crocus
vernus) a šafrán oravý (esativus)
Obě tyto rostliny jsou cibulovité

rozeznávají se však snadno tím že

jarní šafrán kvete z jara dříve než
se listy vyvinuji kdežto pravý ša-

frán vyhání květ zároveň s listy v

létě (v srpnu) x

Pěstování šafránu jest v přední
Asii prastaré — Křižáci přinesli
šafrán do Evropy kde se pak jeho
pěstováni ujalo a zejména ve

Francii Španělsku Itálii a v již
Německu rozšířilo NejcennějŠÍ
šafrán pochází nyní z Dol Rakous
kde se ho ovšem jen velmi málo

dobývá velmi cenný jest také ša-

frán francouzský kde se ho v

krajině Gatinais (Gatyné) ročně
6000 liber získává Menši hodnoty
je šafrán španělský a orientálský
pocházejíc! hlavně z Persie a Malé

Asie

Pěstování koná se na polích
jako u nás zelenina Avšak při
sklizni vybírají se z květů toliko

čnělky s trojdílnými tliznami
Blizny jsou temně červenobnědé
kdežto čnělky na nichž blizny
jsou přisedlé mají barvu světlejší
poněvadž jsou v hrdle květu skry-

ty Nejjemnější druh šafránu ob-

sahuje výlučné blizny což se
hned podle rovnoměrného zbarve-
ní poznává přísadou čnělek stává
se Šafrán skvrnitým a nesttjnoba-revný-

Dobrý šafrán ztrácí i

prudkým sušením jen asi 9 — 14

proc své váhy a spálením zůstává
toliko 8 proc popelu

Do nedávná užívalo se též u
nás šafránu v kuchařství velmi
mnoho a to hlavně do polévek a
do moučného pečiva Nyní užívá
se ho nejvíce jen ještě k barvení
cukrovinek Avšak ve východních
a jižních zemích jest šafrán dosud

oblíbeným kořením Vůbec jest
pozoruhodno že veimi často do-

chází mnohé koření největšího
užívání mimo svůj domov Tak
na př jest užívání vanilky ome-

zeno na krajiny severnější ze

jména hojné jest na Skadinavii a
Rusi kdežto v Itálii a ve Spaněl- -

skuje nepatrné a v krajinách rov'
níkových vanilky vůbec nikdo ani

nepožívá V Mexiku a Venezuele
kde se právě nejvíce vanilky pě
stuje pojídá se čokoláda s přísa-
dou skořice nikdy však s vanil
kou A podobně užívá se šafránu
dosud velmi mnoho ve Španělsku
v Italu a Turecku a po celé jižní
a západní Asii Vlaši připravují
risotto s tak značnou přísadou
Šafránu Že nabývá barvy temně
Žluté

Tím se ovšem přirozeně vysvět-

luj" že je šafrán dosud hledaným
kořením a Že v obchodu dosud
zaujímá důležité místo

Avšak právě nesnadné pěstová- -

ní a vysoká jeho cena jsou příči
nou ze ae šafrán velmi hojně
bezcennými příměsky porušuje a
ve své podstatě znehodnocuje Již
ve starověku se tak dělo a ve

středověku byly na porušování
šafránu kruté tresty stanoveny
aniž by ae tím podvádění obecen-
stva bylo zamezilo Dosud ještě
se šafrán hojně porušuje Nejoby-čejněj- ší

a poměrně nejnevinnější
je přiměšovánl jednotlivých jazy-kovitý-

kvítků mSsííkn (calen-dul- a

officinalis) nebo barvířské
světlice (cartnamus tinctorius

Poněvadž obě tyto rostliny
barvivé nevadí jejich přísada k

šafránu jedná-l- i se o jeho užívání

jako barviva avšak aáhražketn za
koření nemohou ovšem nikterak

býti Vedle toho užívá se vlak i

kořenů a prášku kurkuay (curcu- -

ADRESÁŘ SPOLKŮ

íeko8lM Dlleké Podpor Jednot

pro severozápadní státy:

Minneaota Iowa Wísconsin Nehcv
tka a obS Dakoty

Hlarni JodnsU v Montfromery Mls

odbfvisvé schnze katdou 4 sobotu v minci v
síni Anb VáiyoS b veěer Velkoptedseda

j nestávat veiaoiajemniK jauutvonara
POi Bok Montsomery Mlnn Velkoocetník
Jos B fcofcol Velkopokladník J liaruéka

1 1 v MontRomerr Miau

odbývá tvé scbftze kaZdou čtvrtou neděli v
uěsUet Předseda Fr K Stáni Tajemník
Fv Mixa ÚčetníkJos E Sokol Pokladník
Torná! Havel

č II Mladočech v Le Suenr Cente

Minnesota

odbývá své schnze každou 2 neděli v měsíci
síni 100F Předseda Jakub Krenlk tajemník
Fi Bárta LeSueur Center Minn účet i Bl-c-

pokladník Váo Kxava

í III v St Pani Mina

odbývá své schňze každou 3 středu v měsíci
ireaseaa vranK ehcok tajemníte v jAčntník Frant Bělka 671

W 7th st cit Paul Minn

Karel Havlíček Borovský ř IT v

Minneapolis Minn

odbývá své schůze každou i neděli v měsiol v

síni 2 231 corner of Washington & Oedar ave
Ho Předseda Petr Btrajca tjioz av a taj
Fr Stodola 428 14 Ave 8 pokl Emil

účetnik Adolf Koubltzek 1317 Wasln
Ave S

Č T v Savé Praze Minn

odbývá své schůze každou 4 neděli v měsíci
Předseda Vojta Chalupsky ta) F J Novot-
ní účetnik Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Mlnn

KiMeaský č YI v Hayward
Minnesota

odbývá své schnze 1 neděli v měsíci Předa
Fr Šístekdozorce Ant Cechtaj Vojt Pacov
ský Box 36 Glenvtlle Mlnn účetnik JosSva
tol poklad Jos Nerad Oakland Mlnn

Karel Yellký č VII v Nové iřeboni
Minnesota

odbývá své schnze každou 4 neděl I v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klein
účetnik Jan Noska tajemník John Filipek
Doyle Le Sueur Oo Minn

Č VIII Rovnost Owatonna Minn ~

odbývá své sch&ze každou 1 neděli v měsíci v
síni Č 8 P 8 Předseda Frant 'Borák tajem-
ník Jos F Martinek účetnik Karel Ring-hofe- r

poklad Alois Sýkora Owatonna Mlnn

Spolek č IX v Fine City Minnesota

odbývá své schůze každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Stocbl místopředseda
TomáB Bažiltajem Jos Bartoibox 32 Beroun
účetnik Jan Hejda Plne City Mlnn poklad
Jan Šambavr Plne City Mlnn

Č X Čechoslovan v Olivia Mlnn

Předseda Karel Kohn místopředseda M

Petřičkatalemník Karel Švlhovecúčetnlk B
Boček pokladník Václav Gh Ployhart

Čechie č XI v So Omaha Neb

Odbývá pchůze každý druhý čtvrtek v měsi-
ol o asm hodin večer v síni J Koutskýho Před

seda John Kubát tajemník Adolf Zezulák na
30 a O ul účetnik Jan Hajný pokl JVocásek

Číslo XII Chrudim v Raclne Wis

odbývs své sch&ze každou třetí sobotu v mě-
síci v 7 hodin večer Předseda Jos Dušek 101

Hagerer St taj Jos Stehlík 1602 Milwaukee
St účetnik J L Bys 1022 High St

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red

wood Co Minn

odbývá schůze každou druhou neděli v měsíci
Předseda Fr Šlstek tajemník Jan Posekaný
pukiaUuiit Víc PíoluUtt Belview iieiwoo J
Co Minnesota účetnik F Sefl Seaforth Bed-wo-

Co Mlnn

Číslo XIV Ladimír Klácel'

v Hauge-- i Wis

odbývá schůze každou druhou neděli v měsíci
Předseda Frant Kozlík tajemník Vac Kin
očetník Jos Mendlik Haugen Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Has t XV Hopklnu Minn

odbývá své sch&ze každou druhou sobotu v
měsíci Předs Václav Tyra taj Jos Hromád-
ko Hopklns Mlnn

Nebraska č XVI v Omaha Neb
odbývá své schůze každé první úterý v měsíci
v síni p J W Hrocha Předs Jos Dolejl
místopředs J W Hroch taj Frank Soukup
1310 8o 12th St účétník Jakub Marei pokl
Josef Vopálka N W cor 5th and Williams
St průvodčí Anton Rychlý vnitřní stráž
Tomái Dniek venkovní stráž Frank Marei
A Hnilička K Marei J Brázda výbor ma-

jetku

KRUŽÁTKO na zelí
se lestl noži jež vždy zastanou
ostré s krouží buíl hlávek v 5
minutách no nělaké nralral ta Ir

též Jablka mrkev okurky cibuli brambory
fetkvičku vodnici atd pěkně a rychle Ir
7aíle se poětou vyplacené za IL Tři zaSSOO

LlSHElt BROS ELKHART I5D

HidriL
10 a Mtsoi !

Tel 128

Br E H0LI7TCIINEB

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICK rohu 14 a Howard ul Bkeelj'1Blockís dveří 2N Telefon 1438

V plaaaaé k nslsssul od 10 o S hodin ráno
odídoodioledaoí ídolvečer

innw raaiusnce iots

Br C Rosewater
český lékař '

Úřadovna: 222 "Bee Bandlne"
Od II do lí dopol

Úřadní hodiny: Od 2 do „V
Od5:30doíf '

V uedill od 10 do 18 dopol

Tel v ářadovně 504-- TeI v bytu 1817

Bydlí--Čí- slo 2417 Jones ulice

Dr J PLord Dr Frederick Ruštin

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI

nemocnice s-- TOSEFk
Hanbojlčl nemoci ženské a porady

501 Paxton Block Ít+I&L
OMAHA

ipBR
Dopoledne v néinocnlol t

ty Odpol v nřadovpč oftfZj Tfj}'

flr li II RRFIÍh
vil sil lil WllbUblI

ČESKÝ LÉKAŘ

V DAVID CITY NÉB
Specialista v léčení nemocí nší očí zra

ku a krku a ženských nemocí

Má zařízenou laboratoř na X paprsky
a všecky potřebné stroje k léčení chrq
nickych nemoci
Jede na požádání do okolních mést

UBÁD0VNA nad City National Bank

Jediný českýr
q závod olovnický strojnický

a zámečnický v Omaze
vlastni

BOS So 13til Street
Telelon U67

Zaváděni vody plynu a kanalisace pro-
vádí se levně a dobré A3tt

Státní jednatelství pro jediné medče-n- é
Clevelandské pivní pumpy

oABSTEAKTTo
vyhotovuje

S EL GADLBB
17 a Farmám

PATTERSON BLOCK

Zeptejte se nafi u tohoto listu
1336

český pr&vnilc
fisina t čísle 93 N 7 Lift Bldg„ OsaL

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci ihle
dá v pana Berkovi právníka skuleného který
dlouholetou zkušenosti svoji maže krsjan&m
našim kdykoliv správně poslouŽiti 33-- tf

C H KUBÁT

Pisárna: Barier Block roh ij a
Farnam Číslo pokoje 2Í~

'

OoÉ mni fiejÉ Wrto
1207 Boua-la- a niice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

uuiiiiiiiuiuimiiiiuuiiiiiiiiiiiiiionou

i V2KIK-
I souchotin Dodmfnin Jest lárod-- I
lurimoiárodky rychle zolií

i SEVEEŮY

fBalsám pro Plíce
SÍM vlákaa nllral a U)l
kfel MstuiMi záškrt tektá-livkrkilzá- íit

25 a 50 ct

Velmi cenným lékem tia
utišení horkosti zmír-
něni bolesti rré-ce-nf

sllr Jest
£EYECfiv -

&0 ct

— Pledplácejt na Pdrek Zl~

pado poose Iteo nltX

odůvodňován doporučuje se za
chovati při zakládání takových
továren dvě zásady: r Nebylo
by výhodno aby výroba rozdělena

byla v několika patrech neboť

by se tím nejen času mařilo nýbrž
1 mnohot drahocenné práce zby
tečně provádělo 3 výrobní míst
nosti seřaděny buďtež nejlépe tak

aby výrobek jimi přirozeným sle
dem procházel nikdy se nevrace

je do místnosti kterou byl již
jednou prošel"

Z těchto dvou zásad přirozeně
plyne-

- že továrna na chléb jest
přizemní a že sestává nejvýhodoě
ji ze staveb tak seřaděných aby
jimi dvůr byl kolkolem obklíčen

Vjezd bude v tomto případě jedi
ný po jedné straně průjezdu při
jímají se suroviny po druhé stra
ně vypravuje se hotový výrobek
z továrny
Jsouť ovšem případ) že sta

vebnf místo takového pohodlného
zařízeni nedopouští pak jest
ovšem úkolem vtipného stavitele

aby dané rozlohy co nejvýhodněji
na prospěch závodu výroby a

podnikatele zužitkoval K tako-

výmto případům však zde přihlí-Žt- ti

nebudeme

Předpokládejme tudíž že sta-

vební místo jest náležitě rozlehlé
a že má podobu čtverce neb ob-

délníka uprostřed že se nalézá

prostranný dvůr jenž jest kolko-

lem přízemními stavbami obklo-

pen Vyšší patro postaveno jest
jest jenom nad onou částí továr-

ny kde se nalézají byty pro úřed-

nictvo a dělnictvo Výroba
provádí se výlučně v přízemí

V průčelí továrny nalézají se
dva průjezdy z nichž levý slouží

pro přijíždění pravý pak pak pro
odjíždění povozů Skládání su-

rovin děje se výlučně v průjezdě
levém kdežto odvážení botového
zboží pak průjezdem pravým
Přivezená mouka skládá se do

velikého přízemního' skladiště
které zabírá celou levou část prů-

čelí od průjezdu počínajíc Za
ním prostírá se vlastní dílna ce-

lým levým křídlem nádvorním
Křídlo toto jest po délce rozděle
no na tři místnosti první prostor
do něhož se vstupuje ze dvora

jest m (sirna v níž se těsto zadělá
vá a dvěma strojovými mísidly
hněte Hotové těsto přichází do
dělícího stroje v němi se jediným
stisknutím rozdělovačích ramen

provede rozdělení na Části napro-
sto stejné z nichl se pak bochní-k-y

vytvořují
Mísfrna souvisí a místností dru

hou několika velikými otvory
jimiž se botové bochníky dále do

pravují Místnost tato jett záro-ve- B

topírnou pekáren které se tu
a větším počtu podél zdní stě y

nalézají Otvory pekáren buďtež
také vysoko nad podlahou umí-

stěny aby se pekař nemusel příliš
klnboko k otvoru pece sbýbati

Tamní zima jest beze sněhu blita ledo-vi- ce

neb vánice Mají tam sluneino chy-

tají ryby projíždí se na loďkách a pořádají
venkovní hry j

Pouze jednou mění se klry mezi Omahou
a Jacksonville Fla po Burlington dráze

Zimní výletní ceny nyní v platnosti

Úřalovai
1502 Farmaai tlíce

Tel J 50

i S i"


