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dobjt-l- (Th Na'ion% nuk
Vardi) vidáttM tt to přea jednu
míli aolva znlalo které ativinj
Kláli neporuáená Nejveláf zhouba

pftbena lyla na uk zv (Mrovř
kdel nalézaly nádralf a úřadovny
dráhy Vandilia % velký počet pří
bytku déinlka 7 lodi kotvících

při obou březích MíiiMÍppí neuila
ládná jkS kožení jelti In ielela v

centé Ktraíné té vichřici a nékolik

Jich bylo potopeno
! ř( ve nel přihnala ae vichřice do

p' '
íkod v Audrain ('o Mo kdel a

počítá 6 mrtvých a 30 rančných
V New (Uden III napočteno jeat
9 mrtvých v Itreckenridge 2 v

Jefferaon City 4 v Dye 4 v New
Madrid 7 a i různých jiných mlat

doály zprávy druhu podobného tak
le počet vAech zahynulých na 500

obnáil

Ve čtvrtek odpoledne rozpoutala
ae též velká vichřice ve Waahing
tonu a tpAflobila aai #75000 Skoil

Též v Alexandria lieuhlehem I'a
York Columbia Heading a v Lang-horn- é

I'a ř&dila vichřice zhoub-

ně

V Kaat St Louiau Healoupil ae

výbor který volá k občanařvu o

pomoc V kongresu hned ve čtvr-

tek přijato bylo usneňenl a schvá-

leno presidentem kterým se dává

právo sekretáři války aby zapůjčil
mfstňm St Louia a K St Louis

potřebné slaný za prozatímná oby-

dli pro občany kteří ztratili vichři-

cí domovy své Pomoci a to po
moci rychlé jest dojiala zapotřeby
nejen v St Louisů nýbrž i v Kist
St Louisů a jiných místech posti- -

zených

Navltfvt" vo Ukirao a koi-- il láhev I

Navlť řala f lllr v ml aovla olla
OtidrltUi pravý a bad-t- a milí Uk mil by
4im kadí rodin

Dovolujeme ai oznámit i že zasílá-
me časopis náš na ukázku některým
občanům Chicagským jichž adresy
nám laskavě poskytnuly byly a uji-
štěním le nepochybně stanou ao ly

Nečiníme tak snad za tím
účelem že bychom jim časopis náš
vnutiti chtěli nýbrž zasíláme jej pou-
ze na ukázku nežli budu moci náš

Jednatel Je navstíviti a od nich i

sjíauu man ai uaaopia přeji incu ne
Jednatelem našim jest pan
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padtjfclmi rokairi celkem 15

oob po vétiiné 1 J Mráha cy
kloím bl tu f5' Up áirokou a

mi é no c v n a naléf-tl- 7
Ol ford Mích f'f nrnov&ny téj
ákoily veliké m IhjT tiékodk oad v

0ikland roun ty bylo témřř úplnč
a povrchu n ifikého ttmeteno O

ři léiií cj klonu učiniti ai Um pojem
l toho J vo vennicco Oakluid či

Ujlcí ani 200 obyvatelů ani jediný
domek dravým Živlem uáelřen ne
znatat Dle nelpoalediič-iaíc- zpráv

př)íf v Ortonvillo 8 oaob o iívol
v Oakview 9 v Ozford ! v Thomas
2 v Cornville 3 v Malamora 2 a

ve Fairrove 4 při černí počet ra-

něných do sta au páčí

Mav úrody

V Iowé dle zprávy ve středu

vydané byl ninilý týden osení

příinív zvláště ovšem v téch mí-

stech kde byla pftda dosti suchou

aby sázeli neb otor4vit i se mohla

Místy řádí značnou měrou ponravy
a plevel též značnou měrou sn

vzmáhá au do polt se tiemAže V

Kansas hlavně vu východní části
veškeré osení roste dle poslední
zprávy příliš bujně a následkem

posledních dešťů do polí se nemů-

že tak že plevel velice se vzmáhá

Veškery polní práco musely býlí

zastaveny Za to ze středních a

západních okresu docliátí zprávy
příznivější neboC počasí bylo tam

chladnější a k vzrůstu obili nemálo

příznivým Z jižních okresu se

oznamuje že se sekáním se již za-

počne Korně daří se dobře za

potřebí však by měla teplejšího
počasí Pastviny stojí si výborně

y Missouri téměř všeobecně muse- -

labýti práce venkovní následkem

přílišného mokra býti zastavena
Ranná korná zarflstá plevelem a

potřebuje ovoránl měrou nejvySSf

Místy bude muset kuKllřico znova

sázena býti ana byla vyplavena a

to platí hlavně o pozemcích níže
ležících Pšenici i ovsu daří se

dobře a bavlna též rychle pokra-

čuje
T jvz ze SjmiJ Státii

Dle statistického výkazu za mě-

síc duben bylo vyvezeno mouč-

ných výrobku v ceně #0270137
skoro stejně jak loni Celkem

bylo v desíti měsících vyvezeno
výrobkft moučných za tl 1 lfl5870r
čili o #22000000 více ne! za tuto

dobu roku minulého Vývoz bavlny
obnášel v dubnu za M42C504 čili

as o $11800000 méně ne! loni —

Vývoz petroleje a pol #4173- -

větší ne! v dubna r 1805 Co se

'týče vývozu zboží obnáŠad #0t313- -
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Čát Mpojnýh Hiátu h lolf Miai

tppk4 i Míourké wi oboa tra-nác- h

tvoři jednu jedinou ttrpMrlí- -

l'iu rovinu od zálivu lfoutoriova a

tAtnřř od aevertilho "i a! ku lá-liv- u

meíitkéinti Na celé této velká

rloi není ládného přísného )á
im lmrkého kterél by vadilo

prondřfil vzduchu a jeatli tento ná

hlou změnou teploty v pohyb uve- -

clen jeat jeat přroeno I rozvlní '

au rnčrou neobyčejné) velikou I

Viak vichříce avrchu zmlnéná a

nouaty v ní apftHobené předstihují
víe co kdy v Americe zažito bylo
Stručné řečeno zahynulo v St

Loni ke 200 a v Kt St Louia

přen 150 oaob zničeno ne na au
ale na tiIc domu a budov & apfiao-ben- o

žkody apoň za f 20000000
Vichřice zastihla mřato St Louia

v jihozápadní čáatt po p&tó hodině
vea'ředu odpoledne Před tím

počaly vyatupovati na západč hro-

zivé mraky které! ponenáhlu ae

Sířily přea celou oblohu kdežto

při zemi mezi tím vál vítr východ-

ní Náhle týl uatál a v nejblizíl
chvíli rozpoutala ne vichřice od

severozápadu při čem! hojný deáť
lil ne a oblak To trvalo nijakou
chvíli kdy! náhle rozburácel ae

orkán od jihozápadu blíie ne

rychloatl v podobě ohrom-

ného mraku trychtýřovité podoby
kterýž vSe před aebou ničil bořil a

rozmítal Mčato poaúbnul na jižní
traně La Fayette parku a odtud
vířil amérem aeverových adnlm V

parku nezanechal ani jediný atrom

BlIIe parku atojícl mčatakou ne-

mocnici valně poakodil a apflaobil

nejvřtií apouata na 0 H a 0 ulici

a jiině podél Chateau ave ai pak
postihnul poříčí V němž nalézá se

obchodní část města a po spustoše- -

ní mostu přea řeka i velkého množ-

ství lodí v feoe zakotvených pokra-

čoval ve zhoubné avé cesté do Kast
St Louisů a středním Illinoiaem

V St Louim jeat cesta kde vichři-

ce nejvíce řádila as pul míle širo-

ká a čtyři mile dlouhá Nejhlav-něj- ší

budovy je! ta zničeny byly
jsoa společnosti Singerovývh a t ro-

jů Kden tiakárna Hayrock továrna
na kočáry tabáková továrna Lig-de- tt

A Meyerse v které! zahynulo
20 dělníkfl nožířská Warden Cut-ler-y

Co kde zahynulo 25 lidí drá-

tovna Nelsona Klevator továrna

Sawyer Mfg Co továrna St Louis
Cracker Co (Jreenftv pivovar
ivédský kostel Oalesova drátovna
ÍA Miasouri llall obchodní budo
va tJohn Uroa Miller Uros Tom

Klynna elevator a aladovna Lemp- -

ova továrna Campbell Uroi Painť

Iř M antapll

7 Vfkitn til oinámaiio f étařý
!# rnř#V a oko tmnf riivltlvano
po oamé kolin rnnl bríkám
prfttřll mrten prováleném pří ltn
inířný pftřet oob n livol přiíal
Převoinl VhT I ilriřr v přUtnví
ti ikkotvená byla ťdil převrlen
a I oaob příilo při lom o livot
V okolí spnaobetié ikoy p4íl
na mnoho ti' dolarA

Iiemakral ferninlili

odlyvali státní konvenci svou ve

středu v Moritpe lier V platformě
prohlásili a in co nejrozhodněji proti
svobodné a neobmezené ralbě stří-

bra a pro měnu zdravou dále
sihválena administrace Clevelan-dov- a

pro ráznou prý jeho politiku
zahraniční sekretáři pokladny Car-lislío- vi

vysloveny díky za pečlivé
řízeni financí národních vysloveny
aympathie s Kubánci za svobodu
válčícfui a republikáné odsouzeni

pro jejich politiku celní pro pod-

porování a nadržování trustům a

monopolftra a konečně pro zataho-

vání náboženství do politiky Za

guvernéra navržen J II Jackson

árolnl konvence

prohibiční zahájena byla ve středa
v Pittsbtirgu a jak předpověděno
sveden hnětl při volbě prozatímné-h- o

předsedy tuhý zápas o to která
ze stran zda stříbraři či zlaťaři
vrchu nabýti má a tu ukázalo se že

střlbraři jsou ve většině neboť
zvolen předsedou sjezdu C I)
Stewart z Illinois známý to stou-

penec neobmezené ražby Leč to

bylo také vším čeho slříbr&ři do-

sáhli neboť když k sestavování

platformy došlo tu byli poraženi
a sice velkou většinou usneseno
dutat i výhradně jen při zásadě

prohibiční a veškery ostatní zásady
úplně stranou ponechali Za presi-
denta navržen byl Joshua II Love-rin- g

z Marylandu a za náměstka
Hale Johnson z Illinois

IIUOIOÉ ZIMtAW

U Colurabus Kans udeřil v

úterý blesk do prachárny čímž
Skoda značná sp&sobena na štěstí
však nikdo neusmrcen

U Kly Iowa spáchal ve středu
samovraždu oběšením 14letý hošík

jménem Menšík Příčina earao-vražd- y

není známa

V La Cygne Kan utonula v

úterý dvě děvčata kteráž v loďcj
přes zatopenou ulici se přeplavo-va- la

V návalu pomatenosti mysle
sprovodila v úterý v Ilarrisonville
Mo manželka farmera Prosta avé

tři dítky a aice utopila je v sudu
načež pak sama sobě krk podřízla

Nejvyšším soudem spolko-

vým rozhodnuto počátkem týdne
le kapitán a dAslojníci dánského

parníku llorsa kteří jak známo

při íilibnstérské výpravě dopadení

byli skutečně vinnými jsou zákonA

neutrálních následkem čeho! ý

jim trest nastoupili musí

i
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lánky krátká barvo- - I květomluva před- -

piny k taJnVm dopianin aiolečen:ke hry
i piipitky hádanky atd V )ékuó vazbo a

V burvotihkovou obálkou 05c

(Sratulant hojná aldrka přání l dodat-
kem obnnhiijlcím piipitky k rorličoým
píílelitohtem a náhrobní niljiisy Váz 40c

líolnííii pozor!
Nrnl Bnad knihy t kteréi by ae

v nahodilých případech onernoenční

koní fkotu dobytka akopového i

vepřového drůbeže atd tak vydatné
ponaučení čerpali dalo jako ze

♦Zlatí knlby pro farnieraM

V knize této naleznete mimo tu

k léčení rozličných nemocí jo
bytka neacetných ponaučení potřeb-
ných v každé dom&cnoati kdel
mnohdy včaanýrn zakročením ztráta
mnoha dolarO ae odvr&tf Kniha ta-

ková nalézali by no rnčla v každé
čeaké dornácnoati aby vidy a v kaž-dé- m

případu byla po ruce "Zlatá
kniha pro furtneran jeat pčkné
úpravy v pláténo vazbo o 345 tr a

cena Její et velmi nepatrná atoj!

pouze 1100— Zaaýlejte objednávky
přiloieným obuoaem na

HOSPODilt OMAHA NEH

kleryijadinéWoprávněapřijímaťcj korň aUjng jako oni
1

předplatné pro nas a
naš' cxlběratele tamnějši aby peníze lravn #12440351 jest o něco

k rukou jeho skládali
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