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draží stojí dva domy úplně nové

apalrové které ifistaly neporuleny
Ale od nich asi SO metrů jsou již
rozvaliny Propadla se ulice Ma- -

é domky po pravé straně Jsou po--

ikoienv tak U nli ir nirb l

dlití Nejbližiídfim kopce Kreha- -

na Jest na kosy rozdrcen pln jest
náčiní a kupeckého zboží za tímto
domem nachází se již hostinec u

"bílého kříže" protější dfim aá--
rožní ráltií mostecké uhelné spo- -

lecnosti jednopatrový tent- - dfim
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křídlo do ulice Plvnové lest se

hnuto a do Nové ulice zdá ae býti
neporuSeaým ale uvnitř jest pro
padlý Vedlejší dva domy letos
stavěné jsou t věnčí neporuieoé
ale uvnitř jsou silně poSkozeny a

částečně propadlé Následuje sku-

pina tří domů nových letos posta-

vených Také tyto zvenčí neutr

pěly ale ve dvorcích jejiob objevi
ly se hluboké propadliny Celkem

jest propadlých sesutých neb roz
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olice tyl provalen a utrhl s sebou

nfiký domek pH Ivmi hlavni rou-r- a

plynová pferuSena l'yn na to

tfibeo oiavřen Než jsme ae vtpa
malovali propadla I4I ulico na ň
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Sousední dfim téhož uvnitř jest po-

divné poškozen: zvenčí čtverhran
diva stojí ale nvnitř víe propa-
dlo tak že ▼ ném není žádných

příčných zdí jenom schodiité do

poschodí a ostatek jest propadlé
tak že dfim tento uvnitř podobá se

velikém? komínu Poslední dfim
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že v těch místech pracovali pod ná Gage — Podzimní orba započala
dražím i pod předměstím Slýchali ale pfida je příliS suchá Kukuřice

prý nad sebou hučeti vlaky a viděli trpí zk

padali při tom ae stropu částky oblí Lincaster — Kukuřice dá čtvrt
a země sklizně ovts sype 10 až 35 bnilfi a

Zajímavo je že druhou uváděnou pšenice 8 Pastva ipatná dobytek
příčinu katastrofy totiž vniknutí musí se krmit

písku pod městem uloženého do Pawnee — Některá kukuřice se
lacbet předpovídal český geobg p tlepíila ale celkem je Spatná a mno

Krejčí Prozkoumav složení půdy 8{ jf na krmení Sena málo

pod Hudohořím uvedl že teplickým Cukrovka některá měří 4 palce v

pramenům hrozí nebezpečí Šachtami prOměru
do nichž voda vnikne o Moatu pak Jíichardson — Vydatné deště při-

pravil že stojí na půdě písčité v o- -
veJjy kukuřice znovu do dobrého

don prosáklé která nebude li chrá- - 8taTU

néna od dolů silnou stěnou země do Salin- ě- Většina kukuřice zle po- -

prázdných prostoru vnikne a pfida škozena v severní částí okresu nedá
na povrchu městem klesne Ten Di třetinu úrody a mnozí sekají ji
krátě se mu útrpně usmáli v Te n krmivo V íižní části není tak
plicích i v Mostě A priSlo na obo-- íle Len dftva je0 3 %l 4 buS!e

jí je-l- i ovíein pohyb písku příčinou kra Iatviny jsoa suché že by
k%tatrofy v Mostě Zdá se že i

hořely
pod předměstím postiženým je dolo SaundeN— Dobrá sklizen v jižní
váno Doufejme že ae pravý stav čfteti okresu Kukuřici deltě trochu
věci dokáže

míty pomohly jinde vXak přiůly
Soukromníci četní pensité tdejií pOÍjí BrImbory dobré

i jiní lidé stěhují ae a města Most
jj0yd— Ječmen aype 40 buSlů

utrpí asi citelnou itrátu na obyva- - 0?ei 40 až 60 a píenica 18 až 30 bu
telstvo Iíychle zkvétal rychl na akru Kukuřice počíná
snad bude jeho pád chnout Brambory a zeleniny ro--
Oxada Most vznikla pod hradem t0u

Hněvínem který rozpadává ae na Cofř — Oves dává 40 až 80 bu- -

Zámeckém vrcho a sloužil k ochraně i)řil4 Depfiit0 dost aby koku- -

mostu na atezce vedoucí tudy od ricj pomohl
Prahy do Němec Odtud jméno Cumln- g- Drobného obilí je óro- -

Ilnévín (CJoěvin) MoeU 0ada byla dg bojn4 kukuřice též stojí ti dosti
Česká a přeměněna na město za Pře-jo- e

mysla Otakara II f polovici XIII
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