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laiřm b Arthur Cntll vň lrZ KMJERIKY: lynNít (bo il o níml te ittytli

vytkal nlvritu (truiovt Tento

pni kil tmu svťhd pruivnlk a

ač mu utu ncuMítila ani v nrj
nunlim uhodil jí palbou své

putky a rozlul j( hlavu Koino

vidt trnto útok spáchaný na tvou
tenu vyskočil te tvého úkryitl a

vypálil proti llruuovi zatáhnuv

n(hál 1 HsiďiHUrn obvin V

ní spáchané viatJy PlukovníkZPRÁVY telegrafické
WILLOW SPRINCS

BREWING 00MiConil) velíte boliitý kspita- -

PMiIcmI ro vitrt potllIrkiUiti u kroniku mlatl liťa s nabídnul le uloJI taft ti
ruku jakut ra tkVtlmy jiné osoby
které ly měly !)' Mlčeny le st
siUastnily lyníe svtik soud na

Vfi'n'i Mííhuliv čísla notin
du tul 'in— Udě nalezneme íi-l-

trmarti ptitvuln a ktamů jakoby

poctivci rull světa mirrla
Proto j t mitio m'ti na pom-

ni kiipnioiif li uě)ké tbotí
hycho-- tir padlí Oběť klamu
Sami jsme lli svědky toho te
lidé chtěli Trtnerovo léčivé hořké
vino a místo něho bylo jim pod
strčeno něco jiného zvláště Um
kde obchodník lacinou cenou chce
obecenstvo přilákali Dnes každý
jest o tom přesvědčen že marně

namáhají ae lidé aby padělali vý-

tečný výroben onen Trinerovo

ho do prsou Trn tkltnul k zemi OMAHA NtBRASKA

bídku jeho semílnul V celku k vyrábí ipef nf Irlrtk a řek'iio tlimeln tieJlepMhn jeřinen a pověstné"

wirrow MiMtiNdH voivmá tiýt asi 11 vůdců ničeno

} ínhtrnnnninnMnmino oomninnmipostaveno před soud Ve čtvrtek
mezi bělochy a černochy e strhly
ve Wilmingtonu srážky v nichž
několik osob bylo zraněno Běloši

jest léčivým hořkým vínem jak

tétce traněn Na to Roano spa-

třiv Brunovu žemijrž následovala
v malé vzdálenosti tvého manžela
běžel k nl a pažbou ji srazil k

zemi a roztříštil jí lebku Roano

byl zatčen a uvězněn by wčktl
jaký průběh vezme zranění Bruna
a jeho eny Lékaři praví že oba
musí podlehnouti svým ranám

Policie oklamala dav

V PeoriiIII chtěl dav ztrestat!

podobným způsobem černocha Mc

Grayo jako učinil dav v Delaware
VVhiteovi ale policie na zuřící dav

vyzrála Billy McGray zastřelil

jsou proti černochům popuzeni a

guvernér Hunu přemýšlí o tom

zdali by nebylo záhodoo poslali
milici do Wilmingtonu b udržení

Nelepí s nerlmenejM snslel pl tvrdí le pivo vsřoné WllIOW
i HPKINUS 1IHEWINU CO„ Jcat ncjzdmvejíím a nejlepílm vrnbkem

tolio druhu
Zhusta je a doznalo pak iul žo juto lahodnějšího piva nepili 7m8

Schneider & Klein Čepují pivo z tohoto pivovaru

"t iťi rto jf fa r ftt _rtviij9i 0 Ot j9„

pořádku

lékaři denně doznávají tím že je

oJporačují i předpisují Ono
uzdraví a tesílí žaludek vyčistí a

obnoví krev dá obličeji krásnou
barvu očím lesk a svalům pruž-
nost V lékárnách Přímo zašle

jediný vyrabitel pravého léčivého
hořkého vína Jns Triner 799 S

Ashland Ave Chicago Ills Pil
sen Station

Pravá lynčovacl horečka

Tři Černoši byli pověšeni rozzu

řeným davem lidu v pátek časuě z

rána v Newton Ga- - Mrtvoly detektiva Williama Murphyho SOUCHOTINY
záduchu (asthmu) kašel katarta
tlic rjrřiduíek crfiduínlff a hrta

tosiosiostostottostostostostostosiosr'

všech hýly tak provrtány kulemi
že téměř všechny šaty s nich opa-

daly a tak černoši téměř nazí
zůstali viseli celý den aby posky-
tovali odstrašující příklad ostatním
černochům v okolí usídleným

K 0
2 — - „j z_íimm
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o

K oPřátelé lynčovaných úpěnlivě pro

nu rozedmu plic prsní bolesti nastuzeniny a vůbec plícní
prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase jediné—- -

"Simanovskeho Brezohorské Thé"
z Óech importované

Tento diíloncí 13 roku osvGdřoný včhlanjfml KiknH
vyzkoušeny a Jimi odporuřovaiiý proatředok p ř e 1 1 veSkeré dosa-
vadní líky používané proti výSe Jmenovaným chorobám Tiaíce podfi-ková-

7a vylíčení a uznání e vScch zemi Jent důkazem toho
IJalířck 1 návodem $100 poStou $120 Na prodej v lékárnách a v

obuhodnÍKU Ktíy 1'flmo zasílá'

£34u a
Já níZciJsaiiá vzdávám tímtoo

sili aby mrtvoly svých příbuzných
směli sejmouti a pochovat! prosba
jich byla však odmítnuta a žádný
černoch se neodváží k mrtvolám
se přiblížit! aby nevzbudil hněv
bílého obyvatelstva Oběti davu

t srdečné díky o
O jj
£ pí Anné Sluníčkové %

o za její Obítavé sluZby které mní jí

§ pFi mém posledním porodu chla- - £

pečka prokázala Zároveň" jl o

fc jako vzornou a zkuSenou porod- - o

y ní babičku odporučuji v5em že- -

§ nám kteréž by její služeb potře- -

S bovaly %

BIGHARD F SlHANOVSKÝ
054 Hcott St

Mllwaukec Wis

Toto jest první lynč který s

udil v Dclawsre od roku 1 Hf5

kdy lam jakýsi Peterson byl
blíže městečka Smyrny

Potdi v pondělí odpoledne viděl

jistý íarmer jakéal mladé děvče
klesnout! na cestě ta chvíli vlak

opět povstslotle tas hned skleslo
a snažilo so pik po kolenou léíti

Farmer se svými dvěma syny spě-

chal jí ku pomoci ale když k nl

přilěhli tu mladé děvče leželo již
v bezvědomí krvácejíc z velikých
tří ran na krku Dyla to slečna

Bishopova V jedoé ruce svírala

malý nožík a roztrhané její fiaty a

její tvář podávaly známky Že zou-

falo bránila svoji čest a svůj život
Farmeři doprkvili poraněné děvče
do domu jejl rodičů kde zemřela

druhého dnu aniž by nabyla více

vědomi Celé sousedství bylo
hned tímto hrozným zločinem po-

bouřeno a podezření padlo na

černocha Whitea který se právě
navrátil z pracovny kde si odbý
val trest a byl zaměstnán na far-

mě Edwarda Woodwarda nalézá

jící se poblíže místa kde spáchán
byl útok na slečnu Bishopovn
Několik osob zjistilo že bo vidělo

poblíže místa kde se zločin udál
a také nalezen byl nůž na onom

místě v němž raní Woodwardová

poznala nůž Whiteův Černoch

byl zatčen a uvězněn ve Wilming-ton- u

později visk byl převeden
do okresní pracovny Již v ne

dělí učinil dav čítající asi 100

hlav pokua zmocnit! se Whitea
ale byl strážemi rozehnán Po

inkvestu korooerově v němž White
uznán vinným ze zavraždění slečny
Bishopové sjel se do Wilmingto-n- u

dav několika set farmerů z

okolí z jeho středu počaly se

ozývati hrozby proti Wbiteovi

Pojednou jakýsi Virgínian vylezl
na bednu a počal vyzývat! shro

mážděný dav k pomstě na White
ovi V řeči své k lidu prohlásil
Ze vedl již několik davů k lynči a

žádal aby ae přihlásili dobrovol-

níci Že je povede do pracovny
aby černoch tam uvězněný do5cl

rychlého trestá Celý dav hned
s nadšením prohlásil že ho bude
následovali a také skutečně okolo

9 hodiny dav čítajicf několik tisíc

lídlozbrojených puškami revolve

ry a dynamitemhnal si k pracovně
která jest vzdálena Čtyři míle od

Wilmingtonu Je to veliká kamen
nábudova a úředníci se domnívali
že dav nemůže vniknout)' do vnitř

Wiley Anette Garfield McCoy a

George McKinney nalézali se ve

vězení pro zabití A I Bullarda

plantážníka blíže Piace Černoši
zabili ho v opilství a byli zatčeni a

uvězněni v Newton V pátek ně

Z VYaiRlAftORl

tkoili — llniě nátftřvé

fntiirKti
Aikoli uplyne jeltě několik mě-

síců nrlli bude svolán rcpubli
kánská národní konvence tu jil
dnes předal vůdcové zabývají se

cříSkem kdo by mil být Domino-

ván i míslopresideota President-iko-

nominaci mi Roosevelt poji-

štěnou ile o místo druhé žádný z

vynikajích politikářů nestojí
Nejdříve byl jmenován Mark

Hanni za náměstka avšak on

postavil se rozhodni proti tomu
Za to nedovolí aby jeho jméno
bylo v konvenci předloženo Han
na si dělá naději na presidentskou
nominaci v roce 1908 a domnívá

le že by tuto naději ohrozil při-

jmutím nominace místopresident-sk- é

Z té samé přfCiny zamítnul
tuto nominaci senátor Beveridge z

Indiány
- Až dosud jedini U S

Grant ml z Kalifornie činí nároky
na náměstnictví leč nezdá se m(ti

mnoho vyhlídek Mluví se o tom

že by se pro druhé místo velmi

dobře hodili guvernér Taft aneb

Čtvrtý příručl vrchního poStmistra
Bristow který si získal dobré jmé-

no bezohledným odhadováním

skandál!) v poštovním odboru a

pronásledováním bůdlerů —

President Roosevelt v zájmu
lidskosti se rozhodl že zaSle ruské
vládě žádost kterou mu podali
členové židovského podporného
spolku "Synové zákona" ohled-

ně zacházení se židy na Kusi

Krok tento učinil president po
důkladném uváženi- - Z počátku si

umínil že žádost tu nepošle po
nívsdž by mohla vyvolali od ruské

vlády odpověď která by mohla

pferuíiti přátelstvf mezi oběma
zeměmi panující lei pO zralém
uváženi se rozhodnul že tak učiní
v zájmu lidskosti Tajemník ilay
oznámil toto rozhodnutí Simonu
Wolfovi tímto listem!

"Milý pane: President se roz-

hodl že polle ruské vládě Žádost

již jste mu doručil 1 poukázkou na

peníze dne 15 t m Uvažoval co

nejvážněji o tomzda-l- i krok tento
může býti ve prospěch vaiich

pronásledovaných trýzněných
souvěrců v Rusku V tom ohledu se

rozhodl že se přidá k náhledu

který chováte vy četné a osvíce-

né davy amerických občanů židov-

ské víry v Soustátí a žádá byste mu

poslal žádost tu co nejdříve Mu

jf Anna v

když ho tento chtěl zatknout! a to

popudilo proti němu lid McGray
po svém ztotožnění jako vrah
uvězněn byl ve vězení městké

radnice a kolem této záhy shro-

máždil fe velký dav lidu který se

hotovil dobyti se do vězení Po-

licie seznala že proti tomuto davu

byla by bezmocná a proto náčelník

její kapitán Breymeyer povolal
telefonicky na pomoc hasiče V

několika minutách hasičské vozy
s velikým hlukem jely kolem rad-

nice a tím pozornost davu byla
obrácena v jinou stranu a několik

set lidí spěchalo za hasiči aby
viděli kde hoří Mezitím ze všech

chodeb radnice byli lidé vytlačeni
a radnice uzavřena Teprve nyní
dav zpozoroval že byl oklamán
hasiči a počal te rychle navracet!

opět k radnici a výkřiky: "Lyn-

čujte hol" "Spalte hol" rozléha-

ly se vzduchem Dav vzrůstal
čím dále tím více a nedal se upo-

kojit! ujišťováním náčelníka že

černoch bude potrestán dle zákona
a když se situace stávala hrozivěj
ší tu náčelník te odhodlal že

oklame dav ještě jiným způsobem
Nejprve nařízeno elektrárně aby
zhasnuta byla všechna světla na

radnici a na ulicích kolem a znovu

vyvoláni byli hasiči jimž policisté
hlasitě nařizovali aby do lidu stři
kali Ttio opět t velikým hlukem

j
2301 80 13th St o
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kolik mužů vniklo do vězení a

přinutilo pomocí revolverů Žalářní
ka Screwse aby jim otevřel celu
v níž černoši byli zamčeni Tito
tušíce svůj osud počali plakati a

naříkali a zapřísáhali se že jsou
nevinni avšak dav byl neúprosný
a na jich nářek odpovídal jim
kletbami a posměchem Černoši

byli zavlečeni asi na míli od města

Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví-

tají míli by se ubytovati v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
kterj vlBHtnl chvrtlnS inimf hontlrmk

HPClpGŽ Hotel tento jest řízen
podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejlepšf Nikde nebudete lépe a levníji

'

pohostím' neb Papež maje roletou zkušenost vyhoví každému
a pak jest též výborný společník Z vzornou obsluhu ručí
HOTKLTFI 4i7(i 4S

saloon tkl i 170 AUGUbT PAPEŽ
a cestou do nich kopáno a plyváuo

Mat"
po nich Když se dav dostal k sil-

nému stromu tu přes jednu větev

přehozeny byly silné tři provazy

Cítím ne zavázána vzditi
řádu Palacký

č J ZřBJ jakož 1 celé ct Jed-

notí za rychle vyplaeení ml poji-lítčr- tí

v obtioau slSOO na kte-

roužto částku mfij manžel byl u

výfte jmenované Jednoty jjojl-Kte- n

a za vSechnu vpomoc jež
nám v nezmčrném neStČHtí na-líe- in

tak upřímní ponkytnuta
byla
KéŽ záslužné působení vzorné

Jednoty JiČílJ dojde plného
uznání mezi Čechy zdejšími tak
jak Šlechetné skutky její toho
zasluhují
JeStí jednou díky vScrn za

pomoc nám poskytnutou
Anna Junek

ovdovílá manželka

Anežka Josef Tonička Marie a
KilŽcna dítky

Omnha 2S íprrnfi UM

utvořeny na nich kličky hlavy
černochů do nich zadrhnuty a v

okamžiku těla jich houpala se ve

vzduchu Do cukajících těch těl
někdo vystřelil z revolveru a boed
na to pravá salva z pušek a revol

1Obleky $25001
PÁ Tyto obleky hotoveny jsou v nili-t- i závodu v Ouinze s zaměstnávám %
[4 poiiflejon nejlopíí krolíí Xeliiřu prostí zsliáky na ohleky nepo- - f
y(lK aýlám míru na mě do nžkterých východních "polních dílen"' aby tam IZA

Vii 'jyly zhotoveny [y]

činili k tomu přípravy a mezi tím

i tveru zavzněla a těla byla provrtá

pozornost lidu odvrácena byla od
radnice a černoch posazen byl do

zavřeného kočáru a odvezen do

okresního vězení které jest mno-

hem pevnější nežli vězení v radni

l?J 20 let v kwIrVi vekám rtilxw!A v ilmnvn
ftt Zeptejte se kteréhokoliv z t) i áksxnlkn
[f] Jak Jím obleky Jich padnou u Sluií

f F VODIČKA Npolelillvý Zíikikkový krojií
[tj 21S5 Jižní 18 ul Omiiha 1M

ci Teprve pozdě dozvěděl se dav

jakým způsobem byl policif okla

na množstvím kulí Na to ae dav
zcela tiše rozešel Žalářník Screws
tvrdí že to museli být sousedé za-

bitého Bullarda poněvadž žádné-néh-

z nich neznal když vnikli do
vězení a přinutili ho k vydání čer-

nochů

Smělá loupež v bance v Cary I lis

mán a rozmrzen se rozešel Mc

Gray je nebezpečný lotr který již Farmy iiaprodej!několikráte byl trestán Murphy
zastřelený jím detektiv zanechal
za sebou vdovu a četnou rodinu

"jllliliiiňfiff '

V malé bance náležející L E Farma o 240 akrech 1 yí míle
Wardcn Meserve byl varován po-

licií Že dav se žene na pracovnu od města 120 akrů vzděláno 120
a zárovefl mu 30 policistů posláno

Mentchovi spáchána byla v noci
na čtvrtek smčlá loupež třemi ne

známými bsndity kteří se vloupali
do železniční kolny a zde ukradli S l

na pomoc Když se dav přihnal
k pracovně tu pomocí železniční

kolejnice vyrazil zevnější dvéře a

na to druhé třetí a čtvrté dvéře

byly vyraženy a dav hnal prou

Vzhůru
do Orogonu!

70000 akrů

páky a kladiva aby a pomocí jich
se mohli dostali do vnitř banky

síte ovlem rozuměli Ze Vát presi-

dent nemaže ujistit! o tom jakého
přijetí se žádosti dostane od ruské

vlády Vál John Hay"
Když velevyslanec ruský hrab

Cassini zvěděl o tom že žádost
žida má být poslána presidentem
do Petrohradu pfiěci ďo zahranič-

ního úřadu radil se tam delší

dobu tajemníkem —

Senátor iianna meškal v pátek
návštěvou u preaidenta strávil s

ním v důvěrném hovoru více nežli
hodinu Předmětem tohoto hovoru

Dostali se tam zadním oknem a na
dum ku předu Marní správce pra
cavny a policejní náčelník napo

to glycerinem rozbili pokladnu
Náboj byl tak silný že dvéře po-

kladny byly vyraženy a rozbily
mínali lid aby íe rozesel hla

sy jich zanikaly ve výkřikách
hněvem rozvášněného lidu který

jednu dřevěnou stěnu bankovní

zatlačil stráže a policii již až ke

bvlv republikánské vvhlídkv pro

místnosti Tento výbuch zbudil
Williama Grucnwalda jnnZ má

svoji půjčovnu koní vedle banky a

týž uchopiv svoji puškuchtěl vy
bčhnouti ven žena jeho však

obávajíc te o jeho život prosila

v pasteru a na seno dobrá živá

voda pěkná výstavnost Farma
tato přinese do roka II40 za akr

Xyní pouze $:J0 akr
Farma o 170 akrech 7 mil od

města 60 akrů vzděláno ostatní

pastr a na teno Dalších 60 akrů

te může vzdělat Hospodářská
ttavení dobrá Živá voda

Touze $25 akr
Farma o iGo akrech 5 mil od

města 70 akrů vzděláno dalších

30 se může vzdělat ostatní dobré

pastviny a luka Pěkná hospo-

dářská výstavnost

ťouze$!Makr
A více jiných pěkných farem v

Boyd okresu za mírných podmí-

nek a báječně lacino Pozemky

tyto vstouply v ceně poslední dva

roky 10 až 15 doll a do roka

vstoupnou jisti o 10 doll více

Přijďte neb pište dokud je čas

O bližší podrobnosti pište na

J K SINKULE

48k4) Spencer Neb

vnitřním celám kd se nalézal

White a ještě několik jiných
vězflů Dav zhasnul všechna

světla temnu učiněn útok na

cely V tom okamžiku nařídil

příští volby předsednictví národ-

ního výboru President Roosevelt

by nejraději viděl aby iianna po

úrodných pozemků v Cidolí splavoá řeky WiHamntt! dáno do

prodeje na splátky od 5 do 10 roků v ceně od řio do #35
akr Pozemky tyto se nalézají v okresích Lane líenton a

Lincoln podél dráhy Southern Pacific a v okolí města

Eugene a místeček Goshen Creswell Saginaw Walker
Station CottageRrove

Krajina tato je velice úrodnou obilí zde vypěstované
jest té nejlepM jakosti a ovoce vScho druhu výborní se zde
daří

Krajanél Proč živoříte na farmách najatých a proč ne-

sháníte se po pozemcích vlastních a to v krajině úrodné
kde není nikdy sucho ani mokro a žádná zima

Kdo by sobí přát podrobné zprávy o této krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vyatěhovalecké jednatele
drah Union Pacific Oregon Short Line Oregon R R &

Nav Co a Southern Pacific li II Co

warden Meserve aby vypáleno
bylo do útočícího davu 1 temno v

ho aby nevycházel a Gruenwald

tedy oknem- - pozoroval co ae děj
venku Zahlédl tři muže již
rychle utíkali z banky z nichž

Demokratická státní konvence
v lowé

Due 34 června odbýván byl de-

mokratický státní sjezd v Des
Moines za účelem nominování

kandidátů pro státní volby a upra-
vení platformy Celé toto prohlá-
šení zásad jest neslané a nemastné
a jediní tím obrátilo na sebe po-

zornost veřejnosti že vněm nebyl
uznán Bryan a jeho zamilovaná

theorie o svobodné ražbi stříbra
u poměru 16— t a také ani l

zmínky neučiněno o národní

platformě jež přijata byla v

Kansas City
Státní ústřední demokratický

výbor skládá te většinou z přívr-
ženců Bryanovy strany a ten svo-

lal sjezd proto tak záhy aby
odpůrci Bryanovy se nemohli při
pravit! k boji a zvolit! do sjezdu
své zástupce leč tento tajný plán
se neidsiil a odpůrci Bryanových
zásad měli většinu ve sjezdu a

tento také ovládali
Zvláštní návrh aby se odporu-

čilo vládě by vlastnila a řídila

dráhy pro blaho lidu v zemi byl

předložen Partoniem byl však
zamítnut 628 hlasy proti 139 —

Lfstek v konvenci přijatý skládá
se z těchto kandidátů: Za guver-
néra Jerry B Sullivao z Cre-atoo- u

za náměstka John DButler
z N Eoglish za člena nejvyššlho
soudu sudí John R Caldwell z

okresu Tama za ikoldozorce A

R McCook z okresu Howard a za
železničního komisaře WS Porter
z Harding Lístek nemá ovlem
ani aejmenši naděje na vítězství

jeden nesl pytel na ramenou

chodbě na okamžik osvíceno bylo
záblesky z vypálených ran Čtyry

osoby v útočícím davu sklesly

zraněny na zemí byly však ihned

svými přátely odnešeny a ošetřeny

Když lupiči te dostali k řece

vstoupili tam do loďky náležející

držel tvé místo jako předseda ná-

rodního výboru
Od presidenta odebral se Hanna

ku generálnímu poltmistrovi i

zde rozhovor se otáčel kolem po-

litických záležitostí Ve Wiscoo

linu se uchází guvernér La Follet-t- e

o Payoovo místo v národním

výboru což Paynovi neoí milým
S vyšetřováním v pottovním od-

boru Iianna vyslovuje svůj úplný
souhlai prohlásil že vSíchoi

jednomu farmeru a od toho oka
mžiku všechna stopa po nich zmiNa to warden rozkázat aby na

útočící dav obráceny byly hadice
zela Veliký dav lidí rozděliv ae

a proud vody c nich na okamžik
zastavit rozzuřený lid leč pak s

na menší tlupy počal ihned pro-
hledávat! břehy kolem leky a

tím větší zuřivostí vrhnul se na
zárovrfl na vůkolní stanice telefo

WM WESTEIILUNI) & CO

99 Dcarborn St Chicago IIIstráZe a zatlačiv je hnal íe k ce nováno aby lupiči kdyby te tam
lím White v jedné z nich nale

vlnnlci musí propadnout! zaslouže-

nému trestu
Poněvadž te prohlašovalo Ze

president al přeje by Payne se

objevili byli zadrženi leč všechno
zen dveře vypaceny a cernocn

Krásný a velký
sklad pian

Weber Ludwig Story & Clark

Schiller Hampton Schoff Bros

Farrand varhany

LÁCE

Ředitelem českého oddělení jest
úsilí bylo marné a pochybuje ae

Ze budou nalezeni Podařilo se

jim uloupit! asi 13500 II

úřadu tvého vzdal k vůlí skandá-

lům v poltovním odboru se sběh-

nuvším Iianna vyvrátil viechny
takové klepy prohláíenímže presi-

dent jest úplni spokojen výsled-

ky Payoova vyšetřování a pone-
chává mu úplni volnou ruku

Sterling 165 Erbe 100

Chickoring 165 Lyan & Healy 100

Fmorann 111 Klrinwiv 11 C

prosící na kolenou o milost vy-

vlečen byl ven Někteří ho chtěli

na místi zastřelili ale vůdcové

davu k tomu nesvolili určili Ze

White musí zemřít! na hranici Na

to dav v jehož čele nešeny po-

chodni odebral se k místu kde

White svůj hrozný zločin apáchal
a zde mu dána příležitosti aby ae

přiznal coi on učinil Na to byl

připoután kt kůlu a roští namoče-

né karazínem bylo zapáleno Když

plameny zasáhly tělo Whiteovo

— - — —
j j J

MWollstein&CoKRONIKA UDÁLOSTÍ

Za zloílB smrť ea hranici
prodá vám gallon

Cecilian přístroj k pianu

Výhodné splátky

Hřejte zatím co platíte
Ladění piana I150
Výborná práce

Poddejte neb dopUte si o cenníky

Pro karty Život

Následkem hádky která strhla
se pro prohranou hru dva lidské

životy tnad vezmou předčasný ko-

nec Dva Italové Josef Bruno a

Roiari Roano hráli spolu v karty
v domi posledního o malý soude-Se- k

piva a Bruno konečni prohrál
zdráhal ae však aoudeček neboli
"štěně" zaplatit což vedlo k

prudké hádce a konečni i ku

rvačce Bruno rozvzteklen ode-

bral te do tvého příbytku a hroz-

bou že ae vrátí a t Roanem ae

vyrovná uchopil nabitou dvoj-
ku a tpěchal ihned k Roanovu
domku zpět Mezitím Roano te

Předminulé pondělí George
tu vykřikl v divoké bolesti jako
zvíře počat ae avfjeti Pojednou

Wbite černoch znáailnil a za

vraždil sedmnáctiletou dceru řeve

dobrého claretu za 65c
Přineste vlastní svůj plucar bude vás atáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 uL Omaha Neb

Keseufejte když jste nemocni i

když to vyhlíží smutni Seberte
všechnu tvoji odvahu a tnažte te
uzdravili 13 a aložiti důvěru v Dra

Petra Hoboko Není lékem lé-

kárnickým— Zvláštní jednatelé je
prodávají Adresujte: Dr Peter

Fahrney 112-11- 4 So Moyne av

Chicago 111

pouta jeho ae přepálila Černochrenda E A Bishopa z Prices
se vykutálel z ohni několik mužůCorner v Del a brozoý trest

stihnut bo za tento hrozný jeho

Perfield Piano Co

Pokoj 7 Bee BuIldiBK

přízemí v levo od elevatoru

Tel 701 (46) Omaha Neb

bo však ihned zase uchopilo a ho

dilo do něj a zárovefl také do jehozločin v zápětí neboť byl soudem

lidu odsouzen k smrti na bránici těla vychrleno několik ran a v

íi


