
Pokrok Západu
OMAHA NKUU VK NTRFMJ DNU CKKVNM 1U0 CISLO 41Zalolcn xxxii

iint Sainov l'o ukončeni vsál

c(M Mustat rVy a ithtál na ně WAlTKlt MotsK 'Mm! II V HAVWAllO UJ arkl

Z AMERIKY 'sganmího konerrt v U mol Ne

moha se nasytili iHhto skvost

ých náMrojň uchopil jcltl housle

sohily strttlivoii lhoubu Stromy
byly rozmláceny okna vytlučena
di Iť vniknul do domů a tyto il

Potok Kaiil a jiné menší

potůčky vystoupily ta tlehů a celé

mcsUČku potahalo malému je-

zírku
Z okolí Beatrice muselo te ná

sledkem povodně vvstěhovttj
mnoho lidí 1 nížin- - Reka tam

ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ mistra Amslilio na nt htavsl

president Jríícrion v Bílém domě

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NEBRASKA

Přehled re Kvétá politického a kroniku udiuU tahiál na ni oa počrst
který pocházíš Virginie Lí

ie a "Suwanee Rivcť' Ke konci

vystoupila dne i) května o 3a tozloučenou uchopil jeftě k
KRONIKA UDÁLOSTÍ

rdci přirostlé mu (Juarnerky a vyráM vyinřný hUk t řMkdlio chmele ncjleplíbo Jormene a povfslné

WI1TOW MIMU NOH VOtlV
stopy v desíti hodinách a o i hod

odpoledne voda se počala valili na

západní stranu města Ve 2 hod

su l')l vlnami Kiten a v In lun
doprava musrla tyt sattavma

Dle nrjpoulrdnřjtúh došlých

iptiv 1 KatiMsti uhynulo tam asi

150 osob 100 se jich pohřešuje a

50 jich umítá nliledkem utrpení
kttré jim bylo V lotitkli (nulití

Obyvatelstvo hlavního města

Kansasu strávilo hrotné dny a

rozčilení jeho bylo poněkud zmír-

něno tím když ohcO zuřící v North

Topeka uhasnul a voda rozlévající
se do šle piti mil počala opadá-

vali
Zachrafiovací práce a opadává-

ním vody byly konány s dvojná-

sobným úsilím a to po celou nedě-

li od čamě rána až do noci a sta

ohrožených obyvatelů z North

Topeka bylo dopraveno do bez-

pečí
Postiženým počíná se hrnnuti

pomoc ze všech stran a jediné

obyvatelstvo hlavního města při-

spělo H100000 k umíruění hroz

ahrál na ně národní naši hymnu
'Kde domov můj" při čemž mu

nnminn n nmnrnnnii
musela elektrárna zastavili stroje
ale k vodární voda nevstoupila

veliké slze kanuly po lících Do-

končiv bolestným akordem
vášnivě políbil a

odevzdal je p Cloptonovi a pik
se t ním rozloučil Kocian odejel
se svým strýcem Dr Svitkem k

Dráha Union Pacific musela na

kvé trati rastaviti dopravu NcJlepM a nekuHoncJM zimlcl nlv tvnll )e pivo viifené WILLOW i

to vypuknul cheft a uhořelo nej-

méně 9 osob
V North Topeka dvě leny

choulící se na střeše svého domku
v Kast Crane ulici jsouce dohnány
k Šílenství strachem se zastřelily
a mrtvoly jich odplavaly na dom-

ku atrženém vlnami do proudu
Tři Čety milice byly guverné-

rem Bailcym povolány k záchrano-vací-

pracím
Nejméně 25000 osob nalézá se

dnes bez přístřeší následkem po-

vodní v Missouri Kansasu Iow£

Nebrasce Oklahomě a v Ind Ter

BPIUNOS UHEWINO CO Joul nejzdravejílm a nejlepílm výrobkem 4V Beatrice musela býti v sobo
tu zavřena i vodárna Do města toho druhu

Zktulo je s ilozniUo pak (Řítil Jo Juto lahodnfJSIho piva nepili 47m8

Schneider & Klein čepují pivo z tohoto pivovaru

nemohou přiiížděti Žádné vlaky a

mosty jsou v nebezpečí že budou

povodní strženy

niagarským vodopádům aby si

prohlédli tento div Ameriky a asi

po desetidenním pobytu navrátí

se oba opět do Čech Bohudík nedošly žádné zprávy

ftálénl roifcouřfdých llvlj
Koho prý Bůh milujetoho kí(Ž-ke-

navštěvuje praví české pří-

sloví Dle toho muit pámbu mít zá-

pad náramně rád neboť skutečně
Iclof ho nenavštívil jen křížkem

nleakutečně hodným křižem růz-

ných živelních pohrom Nejhroz-nějÉ- Í

přivalili ae víak na Kansss
ke konci minulého týdne
Dotah celé této pohromy nenf

dosud zním přesně ale dle tele-

gramů došlých v neděli z Topcka
melo tam zshynoutí okolo aoo

osob v North Topeka v hořících
domech a ve vodách domy tto
obklopujících
Tito nešťastníci hledali záchra-

nu před stoupajícími vodami na

střechách svých příbytků a odtud

byli nuceni skočiti do rozpouta-
ných vod poněvsdž jim hrozila

smrt uhořením Nejvíce lidí za-

hynulo vSak v troskách hořících

domů Mimo ty kteří dotrpěli

že povodefl si vyžádala nějaké
lidské životy za oběťného toho neštěstí

Bláznivý anarchista

Josef Becker pocházející ze
Údolí Blue od De Witt až kPředměstí North Topeka jest

Ilolmesville podobá te ohromné
mu jezeru a takové jezero rozklá

Švýcarska byl zatčen a uvězněn

ve Walla Walla VVash poněvadž
se vychloubal že zastřelí presi-

denta Roosevelta Becker v

úplně potopeno a jest velmi málo

naděje že některé z obytních sta-

vení bude moci vzdorovat! roz-

bouřeným vodám které o ně

Z Čech importované
Simanovského Brezohorské Ttié

ylííl pln6

souchotiny ziídnchu kašel katar a všechny
jiné choroby pllcní a prsní

dá se též od Pickrell podél Indián
Creek údolí k Beatrice Tratě

Pendletonu Ore v hospodě p'ed Union Pacific i C B Q dráhy
svědky se vyslovil že má jednu jsou pod vodouLidé hledající ochranu v Page-

-

ritory Povodně byly způsobeny
neustálými dešti které se lily po

celých deset duí
Bez přístřeší dle přibližného

odhadu nalézá se:

V North Topeka 7000 osob
V Emporia a okolí 500 "
V Salina a okolí 800 '

V Lawrence 500 "
V Kansas CityArmour-dal- e

a v Argentině v

Missouri 10000 "
V Harlem a ShefJield 700 "
V Des Moities a v

Ottumwa la 6200 "

kuli pro presidenta Roosevelta a Tato povodefl jest ta nejhoršfově elevatoru nalézají se v smut
druhou pro německého císaře Za která kdy Beatrice stihlaném postavení neboť neměli ani

U Auburn te utopil íarmersousta v ústech od pátku V ne krátko na to odejel do Walla

Walla ozbrojen jsa dvojkou Jeho August Ileitzig Byl v městečkuděli ráno byly vypraveny k nim

Orlporuřoné Iríknřl a profemry z medicínské fakul
ty v 1'rsae ťřnkvapujlef výsledky 1 tam kde Jiné léky
nopomitbiily 1'řesttOu podčkovfinl

Cna tmiff ku po&tou tlUO K dostání v lékárnách a
11 obchodníka s léky

RICHARD F SlMANOVSKf
soudruh jakýsi Pat Kine přijel v pátek večer a zdržel ae tam aždvě lodice naložené potravinaminalézá se prý v North Topeka

do noci S párem koní vydal te
za ním a vyzradil všechno policii
která ho ve vší tichosti zatklaještě 500 osob zasvčeených záhu ale vzdor veslařům a nadlidským

namáháním pracujícím nemohly
Oolirmina
triámkuna zpáteční cestu domů Druhé

ho dne nalezen vůz naložený 1
Becker pracoval u jednoho řezníbř neboť není možno jim přispěli

ku pomoci a dle některých zpráv 051 Scott St - - M1LWAUKEE WISV Lincoln a v Beatrice
ka a po výslechu se přiznal Že má nákladem prken na jedné straně

lodice k elevatoru Telegrafová-
no do několika měst pro parní

čluny a s těmito se učiní pokus dvejku ukrytou ve stodole jednoho StaNeb 400 "
Železniční doprava jest v Kan potoka a koně atáli na druhé stra-

ně blíže jeho farmyzachránit! trpící
řeznÍKa kudy president musel jeti
okolo na tvé cestě ale všechensasu akoro úplně přerušena

V okolí Schuyler napadlo 13I- L Bailey a E M Alexander1V Armourdale počala Kansas
zločinný úmysl popíralse vyznamenali zachráněním dvařeka vatoupati o 4 palce za hodi palců vláhy za měsíc květen V

městě následkem této záplavy deTornádo apfisobllo smrt 200 1111nácti žen a dětf kteréž vylezly na

hronadu prken v jedné dřevařské V pondělí krátce po poledni

nu a povodeň způsobila tam škod

nejméně za $5000000 na umí-

stěných tam jatečních závodech ohradě a tam se choulily od pátku
od pátku Lodice byla několi

zastihnuto bylo tornádem město

Gaioesville Ga a bouře ta bylaMísto toto jindy pmé obchod
krát stržena proudem ale konečně tak zhoubná že jf padlo tnad za

Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví-

tají měli by se ubytovati v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul

ktríí vltn! chmlní mimy bottnk

grULOt --FapOá Hotel tento jest řfzen

podle evropského zpúnobu Pokojů jsou velmi čisté strava
výtečná a vůbec celá obsluha jest ta nejlepšf Nikde nebudete
lépe a levněji pohoštěni neboť Papež jest muž bezúhonný
pořádku dbalý a výborný společník Zt vzornou obsluhu ručí

EffiS " AUGUST PAPEŽ

přece ae dostali stateční veslaři
ního života a ruchu podobá se ve-

likému jezeru Všechna doprava
mezi Armourdale a Kansas City

oběť asi 200 lidí Co tyto řádky

píšeme doitali celého neštěstí nenfpontooovému mostu a odtud byli
znám a všechny oběti nebudouzachránění v náručích jiných mu

ŽŮ odnešeni do bezpečí
musela být přerušena

V Argentině vypadá to zrovna moci býti zjištěny dříve pokud se
V Kansas City jest povodefl

téměř tak hrozná jako v Topeka a
tak jako v Armourdale a nejméně

půltřetího tisíce lidí jest tam bez

neodstraní trosky pod nimiž jsou

mrtvoly pohřbeny Nejvíce lidf

zahynulo v bavlněných továrnách

a čítá ae že nejméně 80 jich tam
přístřeší počítá se že tam zahynulo nejmé

ně 50 osobRepublican Kiver v Concordia

šťové jsou mnohé sklepy naplně-

ny vodou
Také David City a okolí trpí

přebytkem vláhy neboť spadnulo
12 palců deště za měsíc květen

Z NAŠEHO MĚSTA

— Minulý čtvrtek vyzvedly tí

povolenf k tfiatku tyto české pár-

ky: John Kruml 30 roků ttarý
se tlč Antonii Altmanovou 20
roků starou oba z Omahy a Fr
Klusofl 23 roky ttarý ae tlč
Millie Ifoufkovou 19 roků starou

oba ze South Omahy Novoman-

želům gratulujeme!
—- Naše dámské tbory ztnášejí

te vážně úmyslem pozvat! též do

Omahy jednu z nejlepších oper-
ních pěvkyfl českých pf Růženu

Maturovou primadonnu Národní-

ho divadla která na koncertu Čes

Děl Pév Sboru v Chicagu dne

Trsť Santa Fe dráhy nalézá se odpočívá V ssutinách a mimo to — V pondělí skonala po ď:lšf
byla v sobotu 8 palců nad nej

pod vodou až k Holiíday Most chorobě stará a vážená zdejMvelké množství jich bylo zraněnovyšším bodem přílivu a dosud
Turner byl vodou stržen v neděli Osmnáct lidí bylo zabito ve

í

CEŠI V AMERICE li
:

It V New Yorku spáchal minulý
čtvrtek sebevraždu 4jletý krajan

vstoupala zaplavivší všechny ní

žiny a (armeři kolem usazení mu čtyřech velkých obchodech Neráno a trosky z něho nárazem zni

čili most v Argentině Také ně

osadnice pf Marie Vaflousová

bydlící v č 623 Pierce ul v po-

žehnaném věku 71 roku Pohřeb

zesnulé stařenky odbývá se dnes
šťastníci tito hledali tam ochranuseli v útěku hledali spásu Do

kolik jiných mostů bylo rozzuře před bouří a obchody tyto bylyměsta nemohla být dopravena
ními vodami atrháno a jedině tornádem zbořeny Když bouře ve středu Truchlícím pozůsta-

lým projevujeme upřímnouškody na těchto mostech způsobe přikvačila nalézalo se v továrně

bavlnové 400 lidf a mnoho-l- i se

žádná pošta již po celé tři dny
V Hutchinson Kas voda za-

plavila všechny ulice a obyvatel
stvo pomocí povozů hledalo zá

Joscí Dufek z č 513 vých 70
ul uduBiv se plynem Když byl
nalezen měl ještě v ústech gumo-
vou rourku jejíž druhý konec byl
připevněn u plynového kohoutku

oé obnáší $200000
jicli zachránilo dosud te nevf

Mnoho-lIJ- e milionáři v New Yorku — Soukromá zábava již lože
Tornádo narazilo na jižní částchranu na výšinách Dvě budovy

byly vodou strhnuty a vzniknutým Zůstává po něm manželka a a 'města 1 hrozným hukotem DenDle v těchto dnech učiněného

odhadu aídlf v dnešní době v New
Jan Hus t 5 K P pro své

členy a jich rodiny minulý čtvrtek

uspořádala vydařila se znamenitě
26 června zapěje Šest skladeb —- dftky Co jej k zoufalství dohnalote okamžitě proměnil v nos 1v nich ohněm byly zničeny Ti
písně 1 operní arie Paní Matu není známo Krajan Dufek na-

rodil se v Bernstově kraj čáslav
mnozí lidé utíkalihledajíce ochra

nu v domech a byli vichrem dale

Yorku 1320 milionářů proti 280

v roku 1880 a 25 r 1853 Před

100 roky nebylo v New Yorku ani
Hudební čísla programu předne

sice akrů pozemků nalézá se pod
vodou a všechna úroda Um byla

rová dobyla ti lahodným zpěvem
sená p S Ii Letovským 1 prů ský v Čechách a zde v New Yorko odnešeni Některé domy bylyzničena tvým vřelého uznání nejen nt

půdě české ale i v Polsku Srbsku vodem nadčjnélití jeho syna líbilajediného milionáře První komu

veíkeré obyvatelstvo tohoto před-
městí jest v nebezpečí zahynutí
Sedm tisíc lidí z desíti tisíců oby-

vatelů ae zachránilo v řas na jižní
stranu kde se jim poskytuje po-

moc kteréž nutně potřebújíneboť
nezachránili nic nežli jen holé své

Životy
Dle některých zpráv řeky Re-

publikán a lilue Kiver dosud

vstoupají a tím se nebezpečí stává

ještě věišfm Co tyto řádky píSe-m- e

ohefi na východní straně
Kantas avenue v North Topeka
dosud zuří a zachvacuje všechna

stavení Osoby hledající záchra-

nu na střechách volají zoufalí o

pomoc která jim bohužel nemůže

být poskytnuta Praví se že te
někteří odvážliví lidé pokusili

ve dvou lodicích asi 12 z

těchto oešťastnfků avíak vlny

převrátily oba čluny a všichni na-

lezli smrt v rozbouřených vodách

Ve škole (aekson nalezlo do-

časnou ochranu too osob ale ne-

mohou te dostati odtud neboť
voda obklopuje školu a poněvadž
se budova nalézá na vyvýšeném
místě tu inad voda tak vysoko
nevnikne aby ohrožovala životy
těchto 100 osob Nešťastníci

tito stojí na Školních lavicích

poněvadž voda pokrývá podlahu
na několik palců V Harrisově

elevatoru nalezlo dočasnou ochra-

nu 50 osob
Kolik osob zahynulo v hrozné

dravé této záplavě nebude možno

zjistiti dříve až voda opadne

Když se voda tak náhle přivalila a

nastal večer zoufalé výkřiky ne-

šťastníků hledajících záchrany na

střechách domů prorývaly vzduch

mezi to mísily se výstřely jimiž
zachráncové měli být upozorněni
na místa kde bylo třeba pomoci
leč Žádný ae neodvátil vydati ae

na tuto rozbouřenou vodu která

se Žene ku předu rychlostí blesku

Celá střední část North Topeka

byla zničena v sobotu o 10 hod

večerní hořící budovy strhané
vlnami plovou na všechny strany
od nich chytají i budovy jiné

jež mohly zůstat od zkázy ušetře-

ny Škodu kterou tyto dva živlo-

vé způsobili nelze dosud odhad-

nout! ala bude jistě obnášeli ně-

kolik milionů dollarů

OheB způsoben byl elektrickými

dráty které byly povodní strženy

V Topeka otevřeny byly

ny domy pro nešťastníky uprch-

nuvší v čas přtd povodní na North

Topeka se ženoucí a v jediném
Auditoriu nalezlo jich 2000 pří-

střeší Mezi těmito zachráněnými

rozbity na třísky jiné byly vy ku žil 18 roků a přináležel k řádu
Petr Cooper čfs 10a ČSPSse velice a odměněna byla nepřese podařilo nahromadit! milionMnoho mil železničních tratí

bvlo na Rock Islindské dráze i v Německu i nesčetných pozvédnuty zc základů a odneseny v

stávajícím bouřným potleskem —
celosti na několik bloků Střechy H Vrchním superintendentem

byl John Jarob Astor Před tím

byl nejbohatším mužem v Newstrháno a odnešeoo chvalných blaaův o jejím umění

stačí prozatím uvésli hlas němec Také zpěvy přednesené ct rodi
lítaly jako listf v povětříVelikou Částí města Des Moinea Yorku Izák Classon jehož jmění kého Cechům tedy ne zrovnaTelefonní a telegrafní společno

nou p ťr vodičky nyiy krasne
a přítomní neskrblili pochvaloula hnala ae voda v ulicích na 4

okresních ústavů v Dunning 111

jmenován byl Dr Václav II Pod-

stata dobrý a upřímný Čech jenž
získal ti již zvučného jména ▼

se odhadovalo asi na $750000 stí strhány všechny dráty ale dvojnásob nakloněného znalce p
Leo Mautnera který v lipském

stopy vysoko následkem neoby Kovněž žertovný výstup "SčítáníDle jednoho bankéře z New Yor
telefonní společnost okamžitě tpračejného vystoupnutí řeky Tato ku který finanční poměry naších odborném listu "Musik Zeitung"vila jeden tvůj drát a po tomto kruzfch lékařských co znalec du- -

vystoupila o celou stopu výše amerických Nabobů dokonale zná
Sevných nemoci a dobrý správcénežli kdykoli před tím Všechen

lidu podaný alč Vodičkovými
těšil te nemalé pozornosti Chval-n- é

zmfnky zvláště pak zaslouží

ct hostitelky po většině manželky
to členů lože za tkvostně připra

jsou v New Yorku nejméně čtyř
upřímně o nf doznává: Paní Ma-turo-

jest první dramatická pěv-kv-

českého jeviítč ale zároveň

byla zpráva telefonována do Allan

ty odkud také poslána byla lékař

ská pomoc

ústavů pro choromyslné Pan
lidé jichž jmění obnáší přes too
milionů dollarů Jsou to: John

Podstata je teprve 34 roky ttár a
obchod v městě musel býti zasta-

ven

Šest tisíc lidí nalézá se bez pří
také jedna z prvních umělkyň

venou večeři Po bohaté večeřiD Kockclcller Wm Rockeíeller avého oboru vůbec Paní Matu- -
byl před lety záměstnán u časopi-
su "Pravda'' vydávaného rev
Adamsem Studoval 'lTifvf nrar

Andrew Carnegie a J Pierpont rová narodila te r 1H70 v ťraze a
Moriían Tohn D Rockeíeller

rozproudila te milá takměř ro-

dinná zábava kteráž nerušeně

přes půlnoc te protáhla

siíeší a mnozí z nich již po celých

24 hodin nepožili ani sousta po-

travy a byli vystaveni neustálému
přičiněním ředitele Fr Kavána

'College oí Physiciant and Sur- -

jest bezpochyby nejbohatším člo

TI poranění jež te podařilo na-

lézt! a vysvobodili ze asutin jsou
umístěni všude kde jest místo v

soukromých domech

Lékaři pospíchají na pomoc ze

všech okolních měst Dle nejpo-tlcdnějšíc- h

zpráv te tvrdí že je
dině v továrně bavlněné zahynulo
200 lidf

geooa ro několik roků působilvěkem ve Spojených Státechsilnému dešti který se oblak
vzdělala ae ve zpěvu u ťivody a

Destin Loewové již u věku 18

let byla engažována do Teplic a
při lowa State Ilospital a potom

jmění jeho může obnášeli okolo
— Zasedací tffi městské rady

byla včera večer slušně naplněna zastával úřad výpomocného ředi-

tele ústavu pro choromyslné vod r i8?t je členem Národního obecenstvem kteréž te chtělo500 milionů Caruegieho bohat-

ství jest páčeno na 300 milionů divadla Jako četní jinf umělci Kankakee Pro úřad vrchnfhoosobně přesvědčili jak se městská
Proti těmto Krocsusům jsou John čeští! ona prokázala tvůj talent v
lacob Astor Alfred Vanderbilt

rada zachová vůči kandidátům pro
různé úřady které jí mayor Frankcizině dříve než na domácí půděftádéní ilvlů v NebrasceKusseli Sage Geo Gould liarri

Vynikla atejně na podiu koncert E Mooret předložil ku schválení

ředitele ústavů dunningských byl
odporučen na alovo vzatými od-

borníky drem Fr Billingsem a

prof £ D Ilulbortem z universi-

ty chicagské

man D Willia a Geo F Baer
Mayor předložil městské radě kuním 1 v opeře a na koncertu v

Auditorium podá několik ukázekkteří nají prý jen asi po 50 m
achválení dvanáct avých vyvolelionech pravými žebráky Nejbo ze tvého bohatého repertoáru ných a z těchto 6 bylo potvrzeno H V Clevelandu stal te obyčej"Růžena Maturová" píše o ní 6 potvrzení odmítnuto Potvrzeoihatší ženou ve Spojených Státech

je Iletty Greenová která má mezi dolévat! hořfcf ještě lampu petro
lejem osudným aaletému krajanu

pražský kritik p Fr K Hejda
"honosíc ae skvělým rozsáhlým
hlasem sopránovým vyniká ne

30 a 40 miliony dollary jminl

Kocian lostál tvému slovo
Joaeíu Haslinskýmu z č 115 Oak-dal- e

ul Mladý Haslinský doléval

byli: městský mžinýr Andrew Kose-wate- r

zdravotní komisař Dr John
B Ralph dohlfžitcl na práce

olov-nick- é

John L Lynch dohlfžitel

na kotle joseph S:heidt městský

obyčejně v individualibování avých
Mladý český virtuos vida že

učinil chybu spěchal ji napravili
úloh jimiž propůjčili dovede vá

šefl i hrdinství aniž by v nejmen
ším setřela okouzlujíc! něhu žen

elektrik Paul II Patton a městský
žalobce Thomas F Lee

a v průvodu avého atrýce Dra

Svátka navrátil se do Ameriky

aby osobně Cloptonovi jeho ma
skosti"— Schvalujeme úplně tento

iest mnoho Rusů Italů a vůbec — liž druhý krajan vzdal te

lil Mnohý % těchto nešťastníků

podlehne asi hrozným těmto útra-

pám Pomoc jest zde velice ne

dostatečná Na 2000 budov na-

lézá se pod vodou a některé ma-

jící slabší základy budou vodou

odneseny
Ohromné škody byly způso-

beny protrhnutím se brize podél

Chicigo Burlington & Ouincy

dráhy Ze všech sedmi mostů

které město má může být k do-

pravě používáno pouze jednoho
železniční doprava jest úplně za-

stavena '

Čtyři muži snažící se zachrá-

nit! nějaké domácí nářadí C poto-

peného donu na 9 ulici byli
strženi proudem a utopili se V

South Des Moines zachráněno

bylo mnoho osob sedících na

střechách a žalostně volajících o

pomoc
V Marsballtownu la řeka

vstoupá následkem silných dešťů

a všechny nížiny jsou tam pod vo-

dou a úroda na nich jest zničena

V Ottumwa la zatopila Des

Moines řeka nižší část města a

obyvatelstvo muselo v rychlém
útěku hledati záchranu Sta a ata

akrů pozemků nalézá se pod vo-

dou íarmerům zničeno touto po-

hromou v několika hodinách

všechno jich přičinění

Nový most B B Q dráhy přes
Des Moines řeku v 11 abatka okre

ušlechtilý úmysl našich dam a jeat

vřelým přáním naším a zajisté ivětšina chudých lidí kteří neza "závidění hodného" postavení vjetek odevzdal V pátek přišel
průvodu profesora Kovaříka

hořící lampu která pojednou vy-

buchla a celý pokoj hned octl te
v plamenech jež zachvátily i ne-

šťastného mladíka Otec za-

slechnuv úpění jeho vřítil te do po-

koje aby eyca zachránil byl však
sám těžce popálen Ostatní Čle-

nové rodiny přivolali hasiče a pak

rychle chopili te zahradní hadice
a ttřfkali do plamenů mezi nimiž

otec a tyn leželi v bezvědomí Po-

dařilo ae jim záhy též plameny

úřadovně šerifa Powera Před Ča
přáním všech zpěvumilovných na

Nejen Kansas a Iowa ale i náš

atát stal se v těchto dnech obětf

rozzuřené přírody Již několik

cyclonů se strhlo u nát z nichž

nejzáhubnějším byl onen v němž

zahubena byla Mummova rodina a

předminulé úterý narazil opět

bouřlivý vichr na Lincoln prová-
zen jsa silným lijákem a v krátké

době ve velkoobchodní čtvrti způ-

sobeno oa tooooo škod

Paní Abel F Nortonová její tři

dcery a slečna Wilaonová unikly
skoro zázrakem tmrti Nalézaly ae

v domku č 2625 P ul 1 nfmž

touaedil kostel který nedávno vy-

hořel Zdi tohoto kostela byly
vichrem převaleny na domek a ten

byl rozbit úplně až na jednu část

r níž te dámy náhodou nalézaly
Reka Little Blue počala vstou-

pat! předminulé úterý v noci o 7

hodině a za 2 hodiny na to nalé-

zala se jižní a západní část měste-
čka Hebronu pod vodou

Jedna t nejhorších bouří pro-

vázeni deštěm a kroupami roz-

bouřila ae t Center týl den asi o

10 hodině Voda te v pravém

avého strýce Dra Svátka do ho
chránili nic nežli jen bolé Životy
mnozí z nich byli nedostatečně

oblečeni takže jim muselo být to
sem učinil tak p St B Letovský

telu Empire kde Clopton bydlí a nyní opět p Adam bloup jak p
šich krajanů aby dámy t obvyklou
jim energií k provedení úmyslu
toho neprodleně přikročily O Lctovaký tak p Sloup učinili prodal ae u něj ohlásiti Ten přijal

ho velmi přívětivě a oba ai podali
nejuutnější poskytnuto
jiné předměstí Topeky Oak

land jest úplně opuštěno Oby
úplný zdar netřeba ae jimstracho stranu demokratickou vfce než

leckterý Ajryš avšak když podaruce a pak Clopton zdvořile podě vati Až doaud vždy podjalyli
koval Kociánovi za opatrnost řeni byli úřadem bylo a nimi zaae naše naše dámy nějakého pod

vatelitvo uprchlo jsouc varováno

v čas V Lawrence voda vstoupá jakou housle osobně ošetřoval na cházeno tak že na konec tekliniku dodělaly te tkvělého útpěcestě aby ae jim nic nestalo Nneustále veliký mlýn kongreenf raději t "džabem" než aby dali

aebou vytloukali nejhoršf místa—
chu a ttk by tomu bylo zajiité i

tentokráte Jen t chutí do toho!to Kocian pomocí profesora Ková

uhasili ale atav popáleoých byl
hrozný Zvláště mladý Haslinský
neopatrnost tvoji draze zaplatil
takže jeat obava aby nepodlehl
těžkému svému zranění Otec

jeho utrpěl též bolestných popále-
nin ale stav jeho není tak

ka Bowersackamající cenu Ir 50
000 byl vodou zničen Několik říká vyložil Cloptonovi své stano Žalářníkem na místě p A bloupa
mil ielezoičnícb tratí bylo strháno visko proč housle sebou odvezl ustanoven byl krajan pan Karel

—- Pí Marii Urbanové bydlící
oa a a Pierce ul povolen byl
rozvod od její manžela p Jana

a odplaveno Šabata
Situace v městečku Council

— V pondělí zahájena poradaGrove iest hrozná Celé městečko Urbana a zároveS tvěřea jí

opatrování ičletý tynáíek Frank

ten jsa úplně spokojen zavedl

hosty své do tvých pokojů kde

chovi tvou drahocennou sbírku

houslí Kocian t nadšením sbírku

prohlížel t pak uchopiv jedny

Stradivárky spustil na ně koncert

jest obklopeno zuřícími vodami
— Podporujte domácí podnik a

obchodnlkykteří ohlašují v domá-

cím littu
— Pan Urban vyslechl zprávu tu

mezí tprávou Union Pacific a tá
atupci itávkujfcfch kotlářů Vý-

sledek vyjednávání není znám
alova smyslu lila oblak a ta nínalézá ae na stře--obyvatelstvo

te tlzami f očíchpočaly padati kroupy které spůV některých z těchcbácb domů


