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Tornádo v South Dakotř

Pierre So I) a okolí zaaaíeno

bylo ve středo veíer prudkým tor-nide-

krupobitím provařeným

jimi inačně obydelolch budov roz-

meteno bylo Velký katolický ko-

ulel byl te ták lad 6 odnetten a tnac
už pořkoten Nakolik oaob bylo

padajícími tronkami poranřno

8nad přee bude viet
Před Boudcem Paynera v Chicagu

projednáván jet nyní oud a Pren- -

dergantenjj kterýi jak seáme pro
aavraídřnl mayora HarriKona k

smrti provazem odsouzen byl a je
boi právníci nyní před oprátkou
zichráoiti chtí tvrzením že min to

na Šibenici vlawtnř do blázince pa

tří an prý chorým na rozumu jest
a za cíny své zodpovědným není

Ve středu oznámil Houdce že práv
nlci chil li cíle svého doMáhuouti

musí obmeziti se na důkazy že

Prendergast zsílel po yneSení roz

sudku smrti a že v tom smyslu ta-

ké návod porotě dá a potvrzení roz

sudka smrti nařídí

Obžalován pra zprounřru

V St Loula obžalován byl

pondělí velkou porotou pro zprone
věření peněz obecrých Henry F

Ziegeohein kterýž již po druhou

lhůtu úřad městského výbřrčlho
daní zastává Jil před ikonce

ním prvé lhůty jeho proslýchalo
se le není v úřadovně jeho vše v

pořádku lei znovuzvolením řeči

ony potlačeny Vyšetřováním
velkou porotou předsevzatým do--

kázáno že Ziegenhein společné

příručím svým Ungorem zprone

věřil obnos #4129 pivovarnickou

společností Anheuser Busch co daň

ma odevzdaný a proto obžaloba

naň vznesena Očekává se že ny

ní dalií podvody jeho na světlo

třijdoa neboť měl k nim výbornou

příležitost an ročně přea $3000 -

000 rukama jeho procházela
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tta přrt pUk Potjm I(in v
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Zíicni dynamitu položeno bylo k

pillřfim mot nesoucím % výba- -

thr ra byly tyfo ju mřroa poikoz- -

ny le jízda zaxtavena býlí muiela

Tím zamezili cbUli távk4ři

dopravu koksu z koks4reo v nicbl

nyol skébové col jim
také podařilo

Savé pojímky k ař oí- -

V obvodním soudu spolkovém v

au Anjreles Cal vynesl v pondě-- í

soudce Kom rozsudek v lalobé

Spojených řStátft proti Southern

'acific dráze a sice rozhodnuto

ve prospécb Spojených Státu a

udí--1 pozemkový před lety dráze

té přircený kongresem za propad- -

ý prohláien Pozemky tyto mřří
ře 700000 akr6 leží v okresích
Ventura a Los Angeles a otevřeny
budou nyní osadníkům k zauj
mutí

Hezké pomčrj v Oklahomř

Pomřry v Itound Point Okla
kdež jak jsme již oznámili oby
vatelstvo za každou cenu a každým
možným prostředkem dráhu Iiock
Island ku zřízení stanice přiméti
chce stále se přiostřuji a ze vít--l o

vysvítá že t lid zjednán bude jedi-

ně pak a! značné krve prolito
bude TraC v okolí Round Point
dána byla po prvých násilnostech

pod ochranu přírucfcb marSála

spolkového to ale bylo jen litím

oleje do obné a násilnosti tím jen
rozmnoženy V pondělí dopoled
ne Sraňky na křižovatkách zničeny
a koleje na oékolika místech vytr
hány a jen bdělosti maršála jest
co děkovati že vlak v místech

tich se nevysinul Osobní vlak

pozdé večer jedoucí přivítán byl

pravým deštěm kulí a tři t cestují
cích byli poraněni na ítěstí vSak

pouze lehce — MarSá! i se svými

přímětmi jest úplně bezmocným a

nejspíše povolá k zjednání pořád-

ku vojsko spolkové

Ytřfjné náboženské hidání

Prof Walter Sima jeden a hlav
nich řeěnlkft a zastancfi protikato-lick- é

organisace A P A vyzván

byl v pondělí po vystoupení svém

v Iexington Ky katolickou spo- -

lecností pravdy k veřejnému nábo
ženském hádáDÍ a vyzvání toto

bylo jím přijato Hádání toto od

bývati ae bude v Auditorium

Chicaga a za tbéma vybrány zása

dy organisace A P A — Hude to

'poprvé co o zásadách těchto spo--

léčně rokováno bude

dynamitové připravovat! nloC
kladli by si tím ssrni klíčku na

krk Předloha ta ve stručném vý-

tahu zní a následovní "KIdá
osoba která] náležela by k někte-

rému spolku neb orginisact v této
neb cizí zemi kteráž by pírntil
neb ústní zátazek neb dorozumění
měla životy lidské utracovati neb

budovy neb majetek netákonnitě
ničili při černi by životy lidské v

nebezpečí uváděny býli by mohly

považována udiž za anarchistu

Každý kdož Jest anarchistou ve

smyslu bořeji vytčeném a kdož by
se pokusil o usmrcení kteréhokoliv
úřaditlka aneb kdož pokusil by se o

zničení budovy neb jiného majet-
ku při čemž Život lidský snadno v

nebezpečí přijití by mohl budiž po
néležitém souzení a odsouzení od-

souzen k smrti" — Kdyby před-

loha Uto zákonem Máti se mři a

tu měli by naSi páni anarchisti

Špatné vyhlídky do budoucnosti

pochybujeme ale le se tak stane

neboť zákon onen nebyl by ústav-

ním an činí rozdíl mezi anarchi
stou a kterýmkoliv jiným občanem

A my zde v Souitátí jsme si přec
všichni sobě rovni — aspoft když
ne ve skutečnosti tož aspoň před
zákonem oa papíře

Cjk!on v Kansas

Dle zpráv z Kansas City do

šlých bylo řádění cyklonu o němž

minule zpráva jsme přinesli mno

bem zhoubnějším než zprva za to

jsme měli Mimo městečka Keig

hley zasažena cyklonem i osada

Toronto kdež několik budov roz

meteno a téměř veškeré stromo

ví a osení zničeno Fredonia a

okolí navštíveno též prudkou vi

chřicí a hlavně lijákem na osen

velké Škody spfisobeny V okol

Independenco bylo veškeré osení

mimo korný poškozeno v Yates
Center bylo několik budov bio

skem zapáleno a okolí Manhattan

vystoupivšími potoky lil ie a Kan

sat zaplaveno Aínoho farmertl

přivedeno bylo bouří touto úplně
na mizinu

Vichřice v Minnesotě

Ve středu večer postižena byla
západní Minnesota poznova vichři
cí která mnoho majetku zničila
několik lidí usmrtila U Litchílel

rozmeteno 8 neb 10 farem dvě oso

by byly zabity a několik poraněno
V okolí Pipeston pant O T Hicko
vá přišla o livot a její maž těžce
zraněn V Renville kdež nedal

ko česká osada povalen koitel
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