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Ii i IV Střelné 1'íillV Hl to hlnlnnř STÁVKA NA 2E-- i

F7Nirlrn v
stranách ale lo nikterak nenič]

v důsledku zmírnění uicivýeh snai Rozdrážděný dav zmocnil se mayora
l nepopsání jakýni člověk vy
skoed } i ii nákladní automobil jo
ilniicí po llarney ulici a volal

navu aneho neii rozcioMi uiiin
mě M~m i li m m m m v

ANGLII ÚPLNyse hiiopak že počet lidí v okolí o

"Který Ituliv wtr jen) provede
ui'1'u podobného bude vědět m

křcsiilno (tomu se minul i 101101

odhadují davy v (čelilo mísleehr Doprava zastavena a pře
million lidí jest na

zahálce
1

nu něho Další jeho slova

zanikla v řevu sroceného lidu —

Mři vola černochu hýlu za chvíli

nu více jak 10000

Po lynčl počaly se (cpive davy
rozcházeli 1'rispčla k tomu patr

Smilná a hrozil mu pověšením

Automobil v ktarékrf U „

niknouti převržen a mayor byl zraněn

sůíita se sloupu vládnu ulicemi ně také okolnost že po II hodině

první oddíly federálního Vojsku Londýn 20 září — Stávka pn
hlášená Národní jednotou lole

(„:i„ ť

ii spálenu
Skoda způsobená nu okresní bu-

dově ohněm a demolováním ndho- -

doslovily se do obchodní čásli in'- -

sta Pod velením majoru Henry O

White-- a x Fort Oninliy Devátá sídiotu dopravu na železnicích i
ř

dujV se tm $200000 až ÓOOOOO--P- o

tři hodiny zuřily požáry v růz-

ných její částech Oheň zu ohučm

Dvanáct ň a Dvacátá sedmá set ni- - všech formacibylu pocit cna vi

První den stúina balonových sboru přišiv do mě ekého životua n si

sla uby rozprášily davy a patro ky minul bez jakýchkoliv výtr'
noslí a stejně ! neděle minulu klovály ulice Okolí jednoho bloki

kolem okresní lnulo vv ieštČ níei

Černoch Will Brown oběšen na sloupu na jižní straně okres-

ního domu a po té mrtvola přivázána byla k

automobilu a vláčena ulicemi města

11
hoditi4Mi bylo silně nul rolová

itne iiounu se o iiejupinejsi j

slavení železniční dopravy jak"'

kdykoliv se událo v historii ktenno a nikomu iichlo dovoleno aby
se nřiblížil vviíma ie hasiče koliy země Naděje na brzké i

Iv zahájení výtržností které vy rovnání této slávky spočívají n

výsledku konference Sira Eric'

bl zakládán v různých úřadov-

nách a hasičům nebylo možno y

plameny tlumily Teprve v

H':'Í0 hodin v noci kdy davy

uspokojeny byly smrtí čer-

ného násilníka bylo možno hasi-

čům přikročili k hašení požáru—
Jeňtě V té době sice ozývaly se biu-s-

z duvú uby hadice byly přeře-

zány ale rozvážnější tomu zabrá-

nili prohlašujíce že už toho není

třeba ježto černoch je potrestán
Žádnému z Jiasičft nebylo ublí-

ženo nepochybu lila Jenom z to
ho dňvodu že nebyl učiněn pokus

vrcholily v lynčován Brownu do

šlo krátce po ft hodině kdy zá- - (leddesc minivlru dopravy a (- -Davy založily oheň v několika úřadovnách okres- -
slup lidí čítající asi 1000 hlav se ('rampa předsedy železniční i?

shromáždil před okresní budovou nic une strany oznámily novn'
ního domu a mařily halení tak že po celé tři

t hodiny oheň řádil uvnitř budovy: zápas1roziioiiniiu poKraeovau vf:4í hodin jiolieejní seržant S

Morris telefonoval na policejní ii i
o iipneou mioci' ij

V sobolu večer konala se obriuslonici o pomoc V patnácti minu

tách dostavil se un scénu policej sky' navštívená schůze v Albej]

nátora Uitchoocka který uvědo-

mělí byl o krisi v Omaze federál-

ní vojska Fort Onialut a Fort

Crook o 400 uiilžft i tábora Jlode
bylo posláno na sečnu bouří Ad-juta-

(jenerál II J Paul v

ozbrojil padesát polieistft' o

odpřísáhl 200 občímskýcli vojákft
s nimiž chystal un vydutí do Onia-b- y

když došly rozkazy uby pou-

žito bylo k obnovení pořádku pra-

videlného vojska
Okresní dňm byl obléhán po de-vě- t

hodin Několik požárň bylo

o zápas se srocenými davy který

Dva lidé usmrceni a čtyřicet lidí raněno v plemen
ných bouřích —Vojsko povoláno v hodinách

ranních a patroluje nyní ulice

ní piitťolní vůz s několiku policaj Hallu v které Jumes Henry Tlm
ostatně byl by beznadějný Když mas seKretař naroiini linie žele?

ničníeli zamčstiiniicň po zapěn!prvnt hasičský truck přijel pu

Rudého praporu" shromáždiarnam uliwi na Sedmnáctou ulí- -

ozvaly se hlasy aby hadice by

ty

Xatím co zástup vzrůstal získá-- "

val laké na odvoze Dvoje budi-

če byly vytaženy do druhého po-

schodí okresní budovy a proudy
vody vrhány byly na srocené da-

vy Hurdia cihel a kamenů zí

ním pronesl ostrou protivlAdri

ly přeřezány a v okamžiku vysky-
tlo se množství nožů a ochotných

eč a prohlásil že zemí nalézá s

iřed vážnými nesnázemi kter
rukou které hadice řezaly Stejně mohou vésli ke krveprolllí C 'Izaloženo v různých úřadovnách a

vedlo se ostatním hasičským vnčásti celé budovy demolovány— ramp předseda unie oslovil (askaných na nedalekém prázdném
Krátce no II 'hodině davu podaří- - zňm lak že za krátko bylo uzna-meuán- o

že žádná zákonná auto

ké shroiiiiižilčiií a oba řečníci proi!
hlásili že dčliiictvo stojí svorm!

za svými vůdci v léto velké krisi''
o se (toMtati uo vezeni a vytaiinnu- -

ti t něho svoji oběť čeruoclia W

Urowna obviněného ze zunMilnčnl Předseda ('ramp označil vládu

prohlášení o účelu slávky za zlof

ritu ve městě iipuiúžo zabránit!

provedení vůle davu který měl v

úmyslu ohněm a ničením přiměli

autority k vydání1 černého zlosy
na

Ariips Loebeekové líbloté bíb

lívky 'Au pět minul po té mrt

Vlna pleiuenné iienávull vysoko vzedmula několiku útoky čer-

ných násilníků na bílí dívky rozlila se po Omaze v neděli odpoled- -

vne a večer a mřín v důsledku výt lenost i ktor5 svou hrůzou překo-

naly vše čeho už dosud metropole Nebrusky byla PravA

hrůzovlúda nastala v našem městě v hodinách večerních po menších

'výtržnostech odpoledních kdy srocené davy napadaly černochy a

všechno na svědčovulo tomu že dojdp k výtržnostem vážnějším K

večeru davy lidu hrnuly sp ze všech stran do dolejší i%ti města
kde kolem okresního domu kolem tf hodiny večerní byla hlava na

liloví

Rtřdrfiždčný dav lidu napadl a značně spustošíl okresní dum

lynčoval černocha Wjllíain Biowna který stolnžněn byl jako útoč-ní- k

na Aiiei laiebcekovou pnktwil se oběsiti rnayora Kd ]' Sinitha

a zahájil pak orjrie krveproléválií n íiiéení Jeden běloch byl usnu-ec-

řada lidí byla postřelenu aneb zbita obchody byly demolovíiiy

píl pAtrúní po zbraních policejní automobily převrženy a zničeny
ohněm u celil obchodní čtvrt vrženu byla do zmatku a vážných obuv

Policie byla bezmocnou vřicj rozdrážděným davům a nebyla s to za-M- f

a viti lavinu vzteku jež vysoko se vzedmula když vyčerpání stře-

liva přimělo policejní zřízenců v okresním domě aby w vzdali a vy-

dali okresní radnici na milost n tiemilosf rozvzteklenému lidu

vola Brownova rozstřílená nesfio

Počínaje úřadovnou okresníhotnvm iiociem bull vHiln íz nu

voinou lez 'eiil to onecenstvoj
proti kterému děluietvo vede zá

pus nýbrž lidé kteřf v přítomni'
době řídí osudy země Všechny
uioenosti peklu lišku řečulckis'

(Kiimácté a llaruey ulici nn tc

founím sloupu K lynčí došlo té

měř nu stejném místě kde jiný
černoch byl pověšen před dvacíti

lolč byla odpovědí davů na luto

první mírnou olViisívu a každé

rozbitých oken bylo vítá-

no s jásotem po chvíli již též da-

vy zahájily olVnsivu a několika
mužům podařilo se vniknout i do

okresní budovy vchodem na llar-ne- y

ulici a okny povzbuzovaly da-

vy k dalším útokům Ještě před M

hodinou podařilo se davům zulo-žit- i

první požár po němž iiáslcdo

valy osfiitní Ještě před 8 hodi-

nou kdy zástupy číluly již něko-

lik tisíc hlav a prudce dorážely
na okresní dům zabraňujíce hasi-

čům hašení bylo patrno že poli-

cie je bezmocnou a žádáno bylo o

poslání vojska Nežli ale vyměni-

ly se Iclcfíramy a získáilo schvá-

lení použití vojska dav provedl
svoji vůli Je nutno litovali že

došlo Vři tom k lakovému krve-proli- t!

a k způsobení takové Ško- -

i'oky

irinuny li nepocliylnie také kaza

telny budou povolány proti stáve

kujícím [iravil předseda Oramjri
iiicinciiě dělnic) vo zvítězí zňstuf
ne li jeduoliié do posledního oka
í:i A

si dvaceti pěti mužům podaří
lo se vniknotiti do vězení vySplhi- -

ním se po hasičských žebřících nu

čtvrtou podlahu okresního domu Situaci' ji' neobyčejně vážlill ijfí
viiuilnlilii" ' i'lll t:fii'Mříže eely byly rozbity a černoch

který byl téměř bez ducha násled-

kem přestálého strachu byl vyta

IMIIIMIJ r Tlil

da musí co nejrychleji jednati1?
nehol! prodloužení stávky přines
zemi veliké utrpení Situace jcal1žen a odevzdán davu usilujícího o

pokladníku následující mMitosti

byly zapáleny davem lidí úřado-

vna okresního pokladníka na prv-

ní podlaze j místnosti volebního

komisare nu stejné podlaze úřa-

dovna Šerifova na čtvrté podlaze
úřadovnu okresního klerka no tře
tí podlaze' místnosti červeného

kříže v přízemí Plameny sířily se

do jiných místnosti budovy jichž
vnitřní zařízení bylo úplně zniče-n- o

ílasolinu bylo používáno pří za-

kládání požárů První pozornost
byla věnována úřadovně okresní
ho pokladníka Oasolin rozlit byl
na podlahu stoly a žídle Nábytek
naházen na hromadu a zapálen
Móený jásot rozlehl se v davu

když dofilo k prvnímu výbuchu

plamenů z oken okresní budovy
V několika následujících mirm-tác-

podařilo se iidem vniknout!

také do místností třetí ji čtvrté

podlahy ft plameny v následujících

zvrhlíku a situace byla povážli-vo- u

po několik minut liž b ta-k- é

ozývaly se i davu hlasy proti

lynčování starosty měMu Pidici-stfi-

jimž pomáhala neznámá že-

na podařilo se přeříznout i provaz
a posadili mayora do automobilu
v kterém dopraven byl do Kordo

vy nemocnice kde dosud se nulč- -

ještě váíuější následkem nebezpe-i1- 'jeho život Několik policistu kte

ří se v okresní budov? jeStě nalé cl ze liořiiiel a dopravní dělníci
kteří tvoří se Železničními zamčafzali nebylo s lo postavili se na od- - íly na krásné budově okresní

por Míinci trojitou iillianel připojí w

ku slávce Odhaduje se že 500-'- '

000 železničních zaměstnanců ú
Brown vytažen byl % eely klíč- -

Amerika získá velké
ka zadrhnuta mu kolem krku a ve

německé parníky

Washington D ('„ 2ÍI září —

vedle toho f00000 dělníků a

jiných železničních od

borů je na zahálce Kdyby l doi'
Osm německých parolodí zahrnu právní dělnici vo vyšlo na stávku j

Cernoeh Williaiu Brown pobi-mrtv- ý

již následkem přestálého
striielui vyvlečen byl ze své eely

povČHeu na sloup na Osmnácté a

Ilurney ulicích a jeho tělo téměř

na kusy rozstříleno salvami revol-

verových ran Mrtvola po té při-

vázánu byla k automobilu vlúěp

un ulicemi za jásotu davu a po té

spálena na Sedmnácté a Dodjie ii- -

licích Obchodním duchem nadaný
'mladík prodával kusy provazu na

kterém černoch byl pověšen po
10 centech kus a měl ítiiaiiienítý

odbyt Mnoho zn zápasilo o mí-

sto v popředí aby viděly mrívolu

černochu nn hranici

Mayor Hraifh unpoďit byl sro-eený-

davem při vycházení %

domu který otřásal se

výbuchy a ozvěnou revolverových

výstřelů Několik úřadoven okres

ního domu bylo v plamenech —

Vztek davfl obrátil se proti
když riezjíáíéný voják

vídal fa byl jím postřehni do ni-

ky Hmíth vytažen byl lidmi t
policejního automobilu klícka pro-

vazu upcvnčni kolmí jeho hrdlu

AiikIu byla by v nebezpečí odříz-

nutí oď ostatního světa neboť I

je v to parník ímperulor druhdy
patřící líambiirskoamerické pa-

roplavební společnosti jež byly

přiděleny zvláStnl komisí Spoje- -

okamžicích vySIehnuvSÍ naznačo

ným Státům k dopravě vojska i
valy že dílo zkázy se daří Ohcíí

v úřadovně okresního klerka za-

ložen byl několika hochy ne star lívropy zůstanou v rtiajctku Spo
jcných Stálú !)opravní rada prašími než 16' roků Po každé kdy

eiije na plánech db kterých tytoplameny z některého okna vyra

zá ve vážném stavu jsa pomněn
na blině a Jit krku kde zadrhnu-

tá klička provazu ponechala sto-

py Až do časných hodin run nich

mayor byl v bezvědomí a nebylo
možno zjistili jak vážná jsou je-

ho zranění

KnierjnČní automobil byl po

té převržen a spálen na ulicí To

lynčí policejní patrolu! povoí byl

převržen n zapáleii na Patinu fč a

Karuam ulicích Ilcznadějně Klabá

v počtu policie zápasila s rozvzte-

klenými davy jak nejlépe mohla

ale poněvadž k srocení lidu dolilo

na rozsáhlé oblastí nemohla nikdp
obnovit! pořádek anebo aspoň

davy v kontrole Policie

tu a tam postavila s na odpor
sroceným skupinám lidí hn
valného výsledku
Mwílím guvernér v North

Platte ožádán byl o pomoft le

není žádného utétního vojsku jež

by bylo možno pohnij nn nti

výfrŽDoitf Apelováno by Jo na od

bor války a polčze přičiněníníi n

zily ozval v zástupech plnících

den nu hlavní podlahu Ale jeňlě
než doSlo se na toto místo černý
násilník ztratil vědomí následkem

ran které si naft syjialy Jakmile

se rozneslo ž černoch nalézá se

v mocí lidu tisíce lidí hrnuly se k

jižnímu vchodu budovy Bezvlád-

né tělo černochovo krvácející a

zbavené téměř fotu taženo bylo

zástupem který řval uspokojením

Jeíti před tím nežií černoch

byl k telefonnímu sloupu

nezjištěný muž vypálil sedm ran

do jeho podbřiáí Na Hedumácté

a iíanipy ulicích došlo k poyčžení
černochu který byl nepochybně

již mrtev následkem střelných
rnu Malý hoch vyšplhal e na

iloup přihodil kličku několik

muW té frioeh vytáhlo do

výle mí n pttnáet utop Na lo i%

hájn byl %HWt% ái bizfjiielj

ho tU je bylo trfměf rmllfl
oo JCrtv říauU proudeio ni
dlažbu DoSlo při tom U nepopm-leln- é

hetnt Do řvaní davu mU

ulice kolem okresního domu já

parolodě dány budou do osobní a

nákladové dopravy Jmpcrator pů-vod-

byl přidělen Anglií Vedle

tohoto parníku Spojeně Stály í1

paroplavební doprava byla by po-- )

stižena i
Téměř úplné potravinové dik-- J

tátorslví bylo zavedeno Pořitovní?

doprava je prováděna ueroplnny'
V sobolu jenom několik vlaku vy

praveno bylo z Iioudýna ale vět- -

šina jích bylu zastavena uniovým'
dčlnlef vem které vzalo jím lokoy
motivy a nechalo je stáli na tra-- '
lích Měně než polovina dělnic!

lvu z londýnských předměstí by
i

bi to doslovili s do práce v ř)-- f

botu ťčinky toho na průmysl v
obchod byly znatelné hned i prv-'- !

ní don Časopifj TínV-- prohlalu- -

je ž jedna i více než o 8f ávktt ?

že j v proudu třídní západ Praví'--

že železniční unie mí stávliov-- '
ní fond v obnosu 7W)000

'

sot J'o Iři hodiny podobným způ-

sobem byly zakládány ohně a ha
sičům bylo znemožněno vykonali
cokoliv na zastavení díla zkázy

skávají parolodí Kaiaerín Auii'
sle Vieloiía Cac Finísleerc Oraf
Wiblersee Princ Frederíek Wíl- -Dav před okresní radnicí skut- -

dal hlavně i dl vaků a činní nt helm Mobile a Zcpmdln Jsou tokofiw jeho upevněn m íftíltif
velké oiobní parolodč kte-r- é

u války chovány byly v učme- -

ničivé práci podílelo se jenom mn--

procento h!ukriu4ího nn davu

Množství žen a dítí ntthua o v: kýěh přístaviátích VAccbny lodi

stanici tm Sestni:fA a Ifarney nll

cích Dolilo tu k fievylíéítplným
scénám Davy pokřikovaly nu

majora aby vydal klíě? okresního

domu Nřítfřfl lidé davu tunu
éoviill jej za ochraně čoných

nalézají ie nyní vět línou v amerlíálupii ié ohledu na nebezpečí
kleré kolem dokola jetbklopove jekýeh přístjivlíeh hlavně y w

lo Výstřely ozývaly h na všech iYorkn

'
i


