
POKROK ZÁPADU
— v&NOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LWU V AMERICE

NKJUOZ& i! ICNÉJá t J I liliBT ADVIinmtNO
NlUUiV&t ČI£$KÍmr4 MEDIUAÍ IN run
TÝDttNNtK NA

ÚUEA T NOH Til WtiS T
ZA VADR

ZALOŽEN It 1871~ROÚNÍKv42 OMAHA NEBR VE STŘEDU DNE 20 BftEZNA 1913 ČÍSLO 36

JEDNO Z MlST KDE TORNÁDO NEJHROZNĚJI RADIL

_~_ — "—rw- - : r--

li

Veliká část Omaiiy zničena tornádem

Vichřice Jež přihnala se na mésto v nedéll večer zahubila

sto deset lidských životů a ranéných Jest 233 z nichž

mnozí tonou dosud mezi životem a smrtí

Počet obétl ještě asi stoupne až budou

zříceniny důkladné prohledány

Na celé oblasti kde včtrná smršť řádila Jest 172 mrtvých
a ranéných 262 řcnčžltá Škoda odhaduje se v

na $10000000 Jinde na $1500000
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Missourí 1'iicíl'ie dráhy a pak
hnal se dále přes 'artcr Iwike u

nížiny Mast Omahy Na jezeře vy-

tvořil tornádo vysokou vodní

'smršť a zniéíl většinu ilomkli ko-

lem jezera jakož i trámový most

Illinois Central dráhy V těchto

místech byla prý dráha vichřice
'skoro pfd míle široká

Přehoupnuvši se přes řeku Mís-Kou-
ri

vichřice narazila na vrchy
v lowě a podiu všeho obrátila se

k jihu V Council BlulTs kde

rovněž veliká škoda byla způsobe-
na a hodně lidí pobilo tvrdí že

se vichřice přihnala od severu

Skoro současné jiná větrná

smršť přenesla se přes řeku v

jSarpy okresu hnala se podél Mos-iipíit- o

potoka a udeřila na známé

výlet ní místo Mana vva Iake kde

všecky budovy bud' shořeny nebo

velmi poškozeny Také na jezeře

Scén na jaké málokterému z lidských pokolení popatřit! by-

lo nkyt& dnes Omaha Jcd'o z velkých mést amerického Západu
Je to pohled nevylíčitelné Jpousty a hrůzy při némž krev v žilách

stydne obraz zoufalství ztroskotaných domovů zničeného stéstl
Tornádo přihnavši se od Jihozápadu kdo vykonal již ivé ni'

Čivé dílo zachvátil Omaliu v nedéll na velikonoční svátek kolem

žesté hodiny večerní a stopy jeho Jmou jako stopy Attlllových
straňlivých tatarských hord Je to smrt jo to zhouba Je to zkáza I

Kdo troufal by ni vylíčili skutečnost désnéjsd nežli tvorba di-

voké fantaste Edgara Allena Poo a7 Kdo jenom přibližné troufal

by ní vystihnout! to co so délo v Omazo v onen velikonoční ve-

čer? Ten muiíl by Jakousi divnou kouzelnou silou sloučitl úpéní
tisíců v Jeden hrozný příšerný výkřik který otřásl by ivétem i

nebesy ten musil by býtl malířem vits"im nežli Vercňčaffin onen

tlumočník hrůz války aby úzkost zdobení a zoufalství tisíců vryl
do jediného obličeje I

Cí péro Jenom přibližné dovedlo by nučrtnoutl dosah katastro-

fy tém kdo sami nevldéli — pohled na sta na tisíco na míle zni-Čený-

ze základů vyrvaných a roztrhaných příbytků srovnaných

povrchem zemé na vékovíté stromy z kořenů vyvrácené a na

pahýly Jiných které jako némá žiJoba k obloze se zdvihají na uli-

ce plné trosek na spřerážené sloupy telegrafní na dráty přetrha-n- é

na zohýbaná lana na přenos elektrického proudu?!
Kdo jenž vidél mohl by zapomenout! na tu zkázu na tu zhou-

bu a hrůzu? Chodíte skrze ssutlny celé hodiny vyjdete na volnou

výšinu a když podíváte se kolem na tu odumřelou zející pouňť
kde bývaly útulné příbytky mlmodčk hlavu rukou si stisknete no-bo- ť

zdá se vám Jako by néco v mozku prasknout! chtčlo V těch-

to domovech rozsápaných démonickou silou byly v onen osudný

večer rodiny byli v nich malé déti a muži a ženy a staří lidé a

když podíváte se na sta a sta takových příbytků zničených tu

částečně chápete ono zděšení onu úzkost a zoufalství a zdá

so vám Jako by ono úpění tisíců lidukých bytostí opravdu mínilo

so v Jeden strašlivý žalobný výkHk a doléhalo k vašim uším A

čím dálo chodíte tomlto ssutlnamt a rozvalinami přestáváte so di-vi-
ti

žo mrtvých a raněných Jest několik set alo divíte so žo není

Jich do tisíců žo není na sta lidí šílených po tom co zažiti jim

bylo
Letěl tornádo Omahou letěla Smrt nesla se káza a zhouba!

Ve veliký dům smutku proměnilo se veliké město

Oo toto píšeme v úterý ráno Jest 110 mrtvých a 223 raněných

v Council Bluffs 12 mrtvých a 13 raněných v Ralston Nebr 7

mrtvých v De Boto Neb 2 mrtví v Yutan Neb 1B mrtvých

ve Fort Calhoun Neb 2 mrtví a 3 ranění ve Weston la 2 mrtví

a 2 ranění v Oiliat la 2 mrtví v Rock Bluffs la 1 mrtvý Lo-ga- n

Ia„ 2 mrtví Olcnwood la 5 mrtvých a 2 ranění Berlin Neb

7 zabitých a 17 raněných Neola la 3 mrtví a 2 ranění Beebe-tow- n

la 2 mrtví Celkem do pondělka do večera napočteno 172

mrtvých tv 2C2 raněných na oblasti kde tornádo řádil

Ztráta peněžní Jest ohromná V Omaze se odhaduje na $5-0000-

na zničených obydlích a na $5000000 na zařízení na zbo-

ží a osobním majetku Mimo Omahu se škoda odhaduje na $1500

000 Na občanské schůzi konané v radnici v pondělí dopoledne

rozdělena byla postižená část města na dvacet distriktů a do každé-

ho poslána čtyřčlenná družina v automobilu aby se s přibližnou

přesnohtí vyšetřilo kolik příbytků bylo zničeno kolik lidí Jest bez

přístřeší a kolik ocitlo se v naprosté bídě Do 10 hodin večer po-dán- a

těmito družinami zpráva že obydlí bud úplné zničených neb

zle poškozených jest 1CC0 bez přístřeší zůstalo 2170 osob a i
těchto 203 odkázáno Jest na veřejnou dobročinnost Kostelů bylo

bud úplně zničeno neb hodné poškozeno Jedenáct školních budov

pět
Bude JUté nezapomenutelným onen velikonoční svátek I r

1013 Mraky pokrývající i rána oblohu rozptýlily se kolem po-

ledne a byl to teplý jitřní den Dui sice silný vítr avšak nikdo

netušil I jest poslem zla nikdo netušil ie nad mnohými přibyt

ky v Omaze vznáší s přízrak smrti nikdo nemřl zdaní Že v něko-

lika hodinách bude veliká část města v rozvalinách že mrtvých a

raněných bde do set

Pomozte každý!

iNafie řeská ětvrť zůstala wfaXH-n- a

hroznou nedílní vichřicí mi-

nula jí záhuba minula jl smrt —

i 'roto tím spíše mílí bychom při-Mp- íli

na pomoc třm kdož bylí oŽe

briécní z tiíchž mnozí zrakem

strnulým hledí ít zkázu celož-

ivotního příéíiéní ddk svrchu m

Zfníúujcnc k ubírání milodorů

HortfaniMován byl zvláštní výbor

obíatiský a zároveň řasopiny za-

hájily sbírky jichž výio bud)
odevzdán pokladníku výboru ne-

boť jediní tímto způsobem dijí so

záchranní 11 pomocní práce úpíá-n- í

prováděli
My rovníž zahajujeme sbírku a

appelujeme na krajany mific aby
přispěli svým krutí postiženým

spoluobčanům kteří 'ti jistí ochot-

ní na pomoc by spěli kdyby na
místí západní strany íeská ětvrl

byla v rozvalinách

Václav liiireš WJH)
' 1 Kulák 1000

dar 1 fícžábck 200

sby o jiomoc Mayor Jíahlmau a
OHtatní městští úřadnící íluicd li

žo obecní sjráva nonúžo
ani přibližní íelítí tito hrozní ka-

tastrofě a tudíž požádán velitel
vc Fort Omaha major llartman

aby vyslal do místa spolkoví voj-

sko 175 mužfi zc signálního sbo-

ru z nichž asi sto jest jízdních
vojáků Týž ochotní vyhovil tak
že postižený distrikt jíž v tu 100

byl posLačitelní patrolován a zá-

roveň guvernér Aíorchead požá-

dán telegraficky aby povolal do

služby milicí (luvcrnír nařídil
aby omaskí setníny sešly e ve

zbrojnici v 7 hodin ráno u o pul-druh- é

v noci nu zvláštním vlaku

odejel z Lincoln do Omahy v prů-
vodu generálního pobočníka llalla
a několiku jiných hodnostářů Do

Omahy přijeli vc 4:1) ráno a V

pět hodin již v průvodu mayora
Dahlnianu a komisařů Uutlera vy-

pravili so do postiženého distrik-

tu Když so rozednilo trnuli vši-

chni nad hrůzou jež zjevila so jo-jic- h

zrakům a (íuvernér prohodil
že to jest asi jeho představa pe-

kla Kovněž slíbil p Morehead
že odporučí sněmu aby povolil
větší částku peníz ve prospěch

děsné katastrofy
1'ro postižené obyvatelstvo činí

no všecko co v lidských silách

bylo avšak přes to mnozí z raně-

ných hrozné Irpěli než doslalo se

jim ošetření v nemocnicích Do

služby povolány nejenom všecky
ambulance ale množství automo-

bilů soukromých i z garáží v

nichž ranění odváženi do nemoc
nic a ti kdož katastrofě unikli
v místa prozatímního útulku

těchto m ochotou otvíra-

ly se příbytky Šťastnějších souse-

du

Pomocná akce
V pondělí dopoledne na vyvá-u- l

mayora Dahlmauu sešlo se hod

ně občanu oma-kýc- většinou

obchodníků a záslupců korporaci

aby se poradili o krorfcb jaké by
se ničly předseVill Mu Úle V II Ztn

fidé situace u pivdudu Volell

byl máuiý advokát p T 1 Ma
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chodně už ku 31 jsou jenom Iro-sk- y

jež někde nejsou ani tři sto-

py vysoké tak bylo všecko roz-

meteno sílou vichřice 'uinítitf

ulici zkřížila tmiršť asi pří uli-

cí u líncoln ave zaKáhla při K'
'

u Dresherova domu a odtud na

východ všecko jest zničeno Od

boulevardu severně nu :i1 ul k

liíncoln a Myrlle avenue jest

spousta tiroziiá Laťayette ave-

nue na návrší zůstala ušetřena

jejjto vichřice línala se skrze údo-

lí a pak nesla se dále k severový-

chodu Vylinuv se vschu na němž

nalézají se některé z nejkrásněj-šíe-

residencí oniiížskýeh torná-

do zasáhl distrikt kolnu IíciiiÍh

Parku a lato rozkošná ěást města

jest celá ve zříceninách Zde drá-

ha vichřice byla nsi dva bloky ši-

roká a vedla severovýchodně k
'

n Uurdetle ulicím Na své

zhoubné pouti sledovala konturu
návrší a liurdcltc byla jižní hra-

nicí zkázy na 'JI ul Odtud smršť

hnala se k severu a nejhroznější
ničivé síly dosáhla v okolí Lake

a lil ulice kde mnoho lidí o život

přišlo a pak úhlopříéně se obrá-

tila k Nhermari ave

Zkříšivši Shcrinan ave dráha
vichřice zasáhla od liinney ul na

jihu až k Kiniiielt ulici na severu

a zde snad není jediného příbyt-

ku klerý byl by ušel zkáze ni-

ce tyto jsou mezi těmi nejlepšími
na severní straně h krásnými pří-

bytky a stromořadími avšak dnes

všecko jest v troskách a rozvali-

nách Přehoupnuv se přes pahor-

ky tornádo zničil okružní kolnu

SCÉNA Z OKOLÍ BEMIS PARKU
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J''ot(i((riif Nlílýdi iinířlcem fn li'!

iruilo přibyl kfi v iiííhlccli t í hIí-l-

jí v h I ' ii Ňkoila Imlíž lícní

vcliki neboť zkňzonoHiiý tunik

vik-n- I h-
- vynoko k olilof dřívo

n'Ž zhmiíÍiI IiiikIÍ'! (ilidněiiý
v okolí Wíilmit llill

Fiiniiiiu ulicí zíimiIiIu vichříce

ří (''lyřicňlc ii lniila kc mcvito-výcliodii- fi

xkrc lii-mí- s juirk bcz

rowf na východ od Mel

nemocnici rrá nu Slč-wl- í

zííhIiiIh iiMelřcim Veliká

ráž hiekíinlovy hpolečnoHli

liudovi m iiioliiilnýnií zdmi

jehl vc zříceninách a západně od

10 ulice několik doniii v údolí

bylo 1'ozliořeno a ku nové katlic-drňl- c

hv Cecilie klcroii již tor-

nádo neziiNÚId jhoii Kiuné Ironky

a zříceniny po obou xl ranách uli-

ce a jkoii mezi nimi některé z

v Omaze

Devětatřicátá ulice jcnt v roz-

valinách od Farnaiii až ku (only-nov- u

niillionovéinii paláci který

té zle jcHt pořikozen O hile v-

ichřici lze ni uěioiti pojeni z tolio

že i mohutné kamenné pilíře u

brány vywiké pouze asi pět ntop

byly povaleny Odchyluje hc stá-

le více k Hcverovýcbodu tornádo

zasáhl W ulici kde od Dodifc na

Hever až ku Webster ulici ani je-

den dínii nezuHlal UMetři'U a z ně-

kterých zbyly pouhé trosky Se

školy Saunders v údolí západně

od 10 ulice htržena ěást nlřechy

a okna viecka vytlučena Velmi

poškozen jest klášter hv Srdce

kde okna rozbit h jedno křídlo bu-

dovy se síltilo a zdi jsou popra-

skané (id :I7 ul na Jhirt vý
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Manawa vytvořil tornádo vodní

smršť a brzy potom vznesl se

vzhůru

Mimo to došly zprávy o jiných
tornádech v poříčí Missouri a

IMatte řeky tak že oldasť kde cy-

klon řádil hyla neobyčejné v I i

ká

Oheň šířil doda-

tečnou hrůzu

Skoro současné s udeřením tor-

náda na inčslo vyšlehly na mno-

ha místech plameny Někde za

pálil blesk jinde ebyllo se od ka

nien neb pec) pro spodní vytápě-

ni Hasiči nevěděli kam dříve a

zároveň docházely na policejní
stanici a do nemocnil' zoufalé pro- -
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