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i

m r poslednímu svému dělníku Trust po prvém Na to ozval se výkřik
pf Lillieové a hned na to přiběhla

má v celku 168000 zaměstnanců C0DTA5T & SQUIREStZ
tvrzení obhajoby že okno se
síťkou bylo podepřeno kusem
dřeva když rána byla vypálena

a každému z nich má být nabídnut tato ke dveřím kde ona spala a
1 NejlřpSí tvrdé a měkké uhlí Téi arhansaský antracit a nolo- -sdělila jí Že někdo Lillieho zapodlí za 182 50 kterýž má nomi nezakládá se na pravdě) Prohlí

nelni hodnotu Iroo Každý zaZPHáW ICKÉ
II li antracit NejlepSf illlnolHiké ořeeboTé $600 Cherekee kew

II 1 1 pr° pece' 55J- - Cherokee eřechové pre kamaa se gprinim
111 přikládáním $525 MitwoiinibÁ ařrhnn( Il IA Iuvatá CJ- ?&

střelil Svědkyoě nemohla se pa-

matovali zdali byly zavřeny všeměstnanec má právo vzíti si podíl
žeje znovu zásuvku z níž I300
mělo býti ukradeno našel jsem
tam hodinky něco skvostů a retakovýjaký jest mu dle jeho mzdy TELEFON 980 1'ftADOVNA t 1405 Farnamcky dvéře když seš!a dolů časně

ráno v den vraždý
I Přehled ze BYéta politického a kronika uda™tí neb služného u společnosti povo volver který jsem odevzdal koro

len a může ho čajem spláceli nerovi'Tím skončil prvý den výslechu
druhého dne prvým svědkem

K"" i o- '"V f v c i y k v ny vriQr~p~v w vvg
r WALTER MOISE předseda H V HAYWARD taj a pokl

íDělnictvo trustu však nepohllží Šerif na to zjistil revolver který
na tento návrh velikou chutía v mnohých městech musely býti nalezl v zásuvce v Lillieově ložni

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Wasblnrtoon
V Homesteadu kde test zaměst

byl dr Sample okresní koroner
který prohlížel mrtvolu Lillieho v

nemocnici a shledal že kůže ko
ci a pokračoval dále ve Bvé výponáno 7000 dělníků kteří bv z toho vědi:

mohli bráti nějaký užitek vyšlo lem rány byla začerněoa prahem 'Dne 24 října koupil isem

následkem tobo 1 velké průmyslové
závody zavřeny V Chicagu mu-

sely býti zavřeny loděoice a 1700
lidí octnulo se na nucené zahálce
Tento závod jsa zahrnut objed-
návkami snažil se zakoupit! uhlí

WILLOW SPRIMJS

BREWING 00
slovuje se ohromná většina děl při pytvanl mrtvoly nalezena
nictva proti tomuto plánu a sice z byla také zrnka prachu uvnitt

t
Slavnf novoroini den — Zdárná
prácť tcmfdlhkiho odboru

Bohatf frýc Sam — Chtlji ta
bránili princnnl Louise přisláni' do Uto temí

Letošní novoroční den v Bílém
' - domě byl velice slavnostní a od

těchto dvou hlavních důvodů rány Svědek na lebce znázornil

visací zámek a zamknul jsem lož-

nici Na to jsem prohlédnul opět
okna a dvéře ale nenalezl jsem
nic podezřelého Paní Lillieová

pravila že klíč byl u kuchyňských
dveří vystrčen a dvéře otevřeny

Přední jest počet dílci kteréž že kule pronikla hlavou zastřele
za každou cenu ale všechno bylo
marné Tato nucená zahálka a může dělník koupili od sňolečno ného asi dva palce nad pravým OMAHA NtBRASKA
oloupení 1700 dělníků o mzdu stiobmezen jen na několikkdežto uchem p byla nalezena zrovna zalína přicházely ohromné davy do jest také nepřímou zásluhou uhel úředníci s dobrými platy mohou levým uchem — - Kule pronikla já neshledal však ani neimenší vyrábí výtečný ležák z českého chmele nejlepSího ječmene a pověstné

WILLOW SPRINGS VODY} uiieno aomu přináSeiíce sváno si jich nakoupili co chtějí Dělník
voročnf blahopřání --— President

mozkem a spůsotJa okamžitě

paralysis
'

známky na zámku že by byl
násilím býval otevřen"by tedy nemohl mít z toho Žádné Hrim nn a ftmmnnniiKoosevelt o tomto dnu potřásl i"ho užitku aby to někdy stálo za

ných baronů

Umačkin v pouliční káře v

New Yorku

"Příjemnosti" velkoměstského

životaukázaly se v úterý v tragic

Na to koroner zjistil kuli iíž ÉílTím skončilo sobotní zasedánínikou 68oo osobám a vzalo mu rec
byl Lillie zastřelen a také 1 druhou a soud odročen na pondělío v cenu hodiny nežli to Za druhé se mají vydávali dílce která nalezena byla ve stěně stájeučinil Aby to dokázal musel v až za pět roků po povolení jich a asi 300 stop od Lillieova domu okém případě v New Yorku Chas

když by se dělník v těch Děti le Konze o palivoníž ne myslí že vyftřelena bylaWessel jeden z neilepších kovo- -

Nejlepíl a nezkuSenžjSÍ znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW
SPRING8 BREWING CO jest nejzdravíjším a nejlepším výrobkem
tobo druhu

Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47m8

lech přestěhoval odtud ztratil by Zdá se že dojde k velikému
sve dílce Proto riělmctvo pova

oknem a konečně zjistil i třetí kuli
od W R Heatha který praví že

jeho revolver byl mu ukraden v té
utrpení mezi všemi vrstvami lidu

znalců v této zemi pospíchaje
domů vtlačil se do jedné z kár
zvýšené dráhy na 9 Avenue Tlak
byl tak hrozný v této káře že

j každé minutí potřásli rukou 32
osobám a v hodině 194a osobám
Vzdor tomu nebyl však president
unaven a mži pro každého ná- -'

vštěvníka milý úsměv s přáním
Šťastného nového roku

Když byl presidenta podáváním
'
ruky hotov ruka ieho bvla černí

žuje návrh trustu za kličku aby potrvá-l- i nynější nouze o palivoi ni připoutáno bylo k závodu
ještě nějaký čas neboť základemdobě když Lillie byl zavražděn a

domnívá se že vražda byla spáaspoň na pět roků a za těch okol života je udržeti tělo v přiměřenéWessel částečně rozčilením a Č-
ástečně tím tlakem lidských těl ností bude asi málo dělníků kteří MiÉita: Započít s iarei lapCR ejiIchána jeho revolverem Všechny teplotě Krev nemůže kolovati

by si přáli stáli se podílníky tyto tři kule jsou na vlas stejnýzemřel V káře byl takový nával
lidí že mrtvola neměla místa hv

řádně v mrazu a tím zastavuje
práci všeho ústrojí teplo Dřinutí

trustu V odpoledním výslechu dr
- jako ruka havíře

VSicbni diplomatičtí zástupci
dostavili se též do Bílého domu
aby vyslovili presidentu blaho- -

Sample dále vypověděl že tammohla klesnouti na podlahu a tak ji k hbitějšímu oběhu TrinerovaOpít nová bankovní loupež
V noci dne 3 ledna pět maskokolísajíc se srazila iednu starou kde kule proletěla oknem záclona Angelika hořká rychle zahřeje ža

váných lupičů vniklo do banky v byla prachem spálena a že dírazenu avšak nezranila ji Konečně ludek a všechny útroby sesílí je a- -
pmui cara cisarú kraiů arňznvrh

Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savingg Bank v Brown čtverci

vkusné pevné ocelové banky
jež si můžete vzíti domů Když přihlá-
síte se o bank v naši úřadovnřnloíftp In
den dollar a obdržíte bankovní knížku V
niž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácím banku nahromadí
přiDeee se tento čaa od času do naši

vyprázdní se peníze ee spočítají
U VaSf nHtnmnnati u ňl

zděšený dav přece se stlačil tolik
y _

f— mu

CHy Sutím BmTučiní schopnými přijati potravupresidentů a již dávno nový rok
Abingdon III zadním oknem 1

svázavše tam hlídače Rinera klid
spůsobená kulí v okně byla trochu
výše nežli ona v zácloně Tím
chce okresní návladní dokázali že

r
nebyl tak slavnostním jako letos kteráž jest pro tělo topivem Ne

může-l- i tělo Vaše přijati nebo strá
ně počali páčili nedobytnou po

ze mrtvoia monia padnouti na
znak na podlahu Když vlak
přijel do stanice na Cortlandt

# #
kladnu Dva stáli 1 nabitými to bylo nemožno aby stojící muž

SekretářWilson pronesl náhled
viti potravu nikdy nebudete míti
onoho příjemného pocitu jaký

revol"ery u hlídače na stráži a třiul tu stráže nechtěla otevřít! mohl vystřelili onu ránu kteráž
slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé

proletěla oknemze dobytčí nemoc řádící v novo
anglických státech bude záhy vy

pomoci dynamitu pokladnu vylo-
mili a ukradli z ní asi ťsooo —

dvířka u káry a mnoho mužů
hodlalo vyskočili přes dvířka na

Henou uroE vyrovnaný pulletnéZavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vpzmAtn aí nH nlkn tíax

V křížovém výslechu Dr Sample
mitena a že nás dobytek bude --~ w UKUV

bankplatformu Přivolaný policista
Uschovavše tento bohatý lupdali
hlídači za jeho "trubl" JUooo

který jest hlavním svědkem pro
obžalobu setrval na svých výpo

rozlije se po těle po důkladném

jídle v teplém pokoji Sesílené

ústrojí zabrání snadno vznik zim-

ních i letních nemocí protože jest
schopno zárodky chorob zničiti a
z těla vypuditi Chcete-l- i vědžti

opít ten nejzdravější na svítě wynne domnívaje se že se v
načež vsedli do boetrfl a odieliako byl až dosud Zemědělský vědíchkáře strhla rvačka dotlačil se tam

a dozvěděv se že v káře zemřelodbor věnoval zvláštní péči a ne Dříve však snažili se přerušiti V třetím zasedání vyšetřujícího Ulili! Ulili ! Ulili!soudu byla prvým svědkem Estella jak má pravá léčivá žaludeční hořuuycejoou energii tomu aby se
nemoc nerozšířila a také se mu to

člověk poslal pro posilu Teprve
když přišlo 6 policistů mohla býti

telefonické spojení avšak nepo-
dařilo se jim to a hlídač když se

sprostil provazů jimiž bvl svázán

r

s vt

Krajané „Ul' T T 1 TlnřhnrDawsonova 14 roků staré děvče ká chutnati a působiti užívejte
podařilo které bylo u Lillieových na stravěmrtvola z káry vynesena ale ien kupujteTrinerovy Angeliky hořké V stanete uhlí
Druhým úspěchem na nějž jest učinil poplach a v krátké době do Svědkyně vypovědělaže zaslechla každém lepším hostinci ji koupíte

s velikým namáháním poněvadž
platforma zvýšené dráhy bvla da

dobré a čisté spolehlivou váhu a tak lacino jako kdekoliv jindesekretář Wilson pylen je zavede každého městečka na 40 mil ko vystřel a hned na to výkřik paní za stejnou cenu jako zboží špatné
proč byste tedy neporučili toho

ní ruské pšenice makaronkv do lem telefonován oodíb luničft Lillieové Když pak sšla s ostatvem lidi přeplněna Wessel bvl
wocnoani sonanost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím
u něho koupeným plně BpokojearT—

— """Tt T7TEt£~ib~y ?Spoj Států V minulé úrodě bylo Ráno zatčeni byli dva muži oj ními do ložnice spatřila krev na05 roků stár a proto' že vážil 215 nejlepšího? Prodávána jen v půasi 2000000 buslů této pšenice nichž se myslí že náleží k této E LEVÍ 715 So 13th St Omahahlavě Lilheově Výpovědi její bylyliber tu vynešení jeho z káry
klizeno ve Spoj Státech ale to lupičské bandi ve Quincy kdvž nezávažnybylo velice obtížným

vodních láhvích na nichž jest zá-

konem chráněná známka Cena

lioo Josef Triner 799 S Ash-

land Ave Chicaeo Ills

daleko ještě nestačí ku krytí spo Na to vyslýchána byla švadlenaprávě skočili s vlaku a ubírali se do
hotelu Podezřelí cizinci chtěli se

Boj o olejové zábory ve WyomlnniUety Julia Fickova Svědkyně pravilaDo olejových poli v Ninlah]K Nedávno jeden z ovocnářských že odpoledne v onen den kdybrániti revolvery ale policisté jim
hrozili okamžitým zastřelením a

ženou se stále davy lidí toužícíchodborníka zemědělského deDart vražda byla spáchána píLillieová
Zprávy osobni
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J Vkusné
HostiTw Metzt? fízořloM stále na cepa1

I Zařízený Výtečná vína jemné likéry
vl"8tnl O a vonné doutníky

1 Anton Linnemann 0 p"zen krajanů žádá §
1 rohl3téaDoreaanl Tel L2727 AfltOIl LÍIDuWII i
iiiiiiniiiiiiiiimiiiiiuiiiim linuli iiiiiiiiriiiinriiif iifiiiiiii riiiiiriiriiiti iiiiiiiiiiniti iniiHiiuiiii iiiiiř

po tomzabrati olejové zábory Omentu vypátral že hořká hniloba proto se vzdali Při prohledávání odeSla na banku aby tam depono
jablk která jest tou nejhorší ná nalezeno u nich 11752 na hoto vala peníze za chvíli se však vrá

mnohé zábory strhly se již rvačky
a také i vážnější spory při nichž

— Minulou středu byli jsmevosti tila a řekla že banka bvla zavře- -kazou při jablkách povstává
nakažených větví jabloňových potěšeni návštěvou pana Karla

Kdo tri vrahem Llllleho? Svědkyně obývala jednu světpoužito bylo i revolverů dosud
však bohudík žádný z těchto Přibyla váženého rolníka od Lintento objev znamená úsporu mno met s festellou Dawsonovou a slyPakli své doby spůsobila vzru wood Neb Pan Přibyl koupil vsporů neskoačil krveprolitím Piuba milionů dolarů pro pěstitele šela oba výstřely a výkřik panísení vražda Harvey Lillieho který trhu south-omažské- káru dokovnlk Ketchum v čele 12 silněovoce Lillieové Tiny hluk neslyšela anizastřelen byl dne 24 října 1902 v bytka s jehož výkrmem v brzkuozbrojených cowboyů vrhnul se í TAS nTTTFFV velko-- i maloobchodník '

1 rLIIIOVINAMI 'zvuky rychlých kroků někoko utfnoci v David City Neb tu ještědo Aspen kraje a kdvž počal zará
kajícího po schodech Žalobcevetší vzrušení spůsobuie v DavidJeště žádná vláda nezaíala no-

voroční hospodářství s takovou

započne tak aby bo dostal do

trhu kolem července kdy dobytek
více platí Slíbil nám že domluví

zeti v noci se svými lidmi knlv V
chtěl dokázali že Lillieová učinilaCity a okolí vyšetřovací soud jenžohraničení záborů tu na ně bylozásobou zlata ve svých Doklad nějakou poznámku o otrávenídne 20 prosince zanočal nlVrl

0 má na skladě £

1 výborná Importovaná i kalifornská vína jakož i Imper--
své dcerjšce slč Mařence by- - - — 1 —vystřeleno asi 100 ran každá senách jako vláda nynější Dle pro slídných psů ale nebylo mu tookresním soudcem a před nímž pokračovala v dopisování do'Pokvšak minula cíle Cowbovová nahlášeni spolkového pokladníka dovolenostojf manželka Lillieho obviněná Záp'jež zahájila za svého pobytuto vsednuly do svých sedel a ujínalézá se nyní v národní pokladně tované a kentucké kořalky a likéry JNa to vyslýchána byla ialetáz vraždy svého manžela v tíellevue kolejižděli dále až nalezli všechna dceruška Lillieho Edna kterážPaní Lillieová iest ženou dHúhrnem zlata za 6i53io367

Poklad tento jest čtyřikráte tak
U zetě svého p laroše dlelmísta kde bylo možno učinili

g
Ručí že zboží Jest take" jak o ném tvrdl jinak se peníze vrátí £podala své svědectví za velikéhojemného zevněiŠku a kdo Dohlédne

zábory když však se navrátili z minulý týden nanávstěě p Antticha neboť posluchačstvo každéna její tvář ten nemůže ani věřiliveliký jako ten jejž chová
cká banka půldruhékráte tak ve

Brož starý osadník od Praguetéto objížďky tu shledali že kůly ' TELEFON 38 2508 N Street SOUTH OMAHAjejí slovo téměř lapalo Svědectvíze by žena ta byla spáchala tak Neb lak 8 námi udělil iestbyly vytaženy ze země a spáleny to nelišilo se v ničem od svědectvíhrozný zločlo z něhož jest obliký jako raá banka francouzská

čtyřikráte tak veliký jako má cí nynějšími poměry dosti spokojenťlukovník Ketchum se svými ostatních dívek— viněna
a zvlaSte se mu zamlouvá že zřílidmi zarazil na záborech novésařská banka německá a skoro Na to navrhnul žalobce abyKdyž soud byl zahájen tu celé

kůly a pak ujížděl do úřadovny zením svobodné donášky v okrsku JOHN LINDER velkoobchodník lihovinamisoud byl odložen a aby společněmísto hemžilo se příbuznými za
aby tam dal zanésti majetkové jeho zbaven bude nepříjemnéučiněna byla prohlídka světnic vvražděného manžela i obviněné

mnohdy jízdy pro poštusvé právo na tyto zábory V celém má na skladěLillieoví domě a Čími obhájcemanželky a mimovolně v obvva
— V oondělí navštívil nás nansohlasil s tou podmínkou že zákrajt panuje ohromné rozčilení a

úřadníci se obávají Že osazení
telstvu tvoří se dvě strany jedna ffúií stará iuoftoraiá i domácí flna tořauty a nutrŠtěpán Maixoer zámožný rolníkkterá věn v ebvinění Luliovédru clony budou vzaty zpět a dány na

to samé místo kde byly když od tíee Neb v průvodu Bvnahá která ji hájí
záborů neskončí bez velkého kr

veprolití poněvadž mezí zaují

dvakráte tak veliký jako carská
banka v Petrohradě chová

#
#

Prohlašuje se ne však úředně
ie uprchlá saská princezna a její
milenec Giron nebudou vpuštěni
do Spoj Států pakli se o to po-
kusí Poněvadž se v poslední době

prohlašovalo že princezna se svým
milencem sem bodlá přijeti tu
vláda prý o tom uvažovala a roz-

hodla že a nimi má biti zacháze

svého Štěpána jenž se súčastnilvražda byla spáchána K této 2áKdyž soudce Skiles zaháiil
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Taylor

Za jakost všeho zboží se ručí ej
mately záborů panuje hluboká posledního výletu pořádaného paosci oonajce pyio přivoleno asoudní zasedání byla sífi přeplněnenávist

Kostoryzem do Colorada Bylosoud na to odročen na pátek Telefon 1815 Í209 Douolas ul OMAHA nfb
na Prvaím svědkem kterýž byl
vyslýchán bvl Dr A I StewartPropadnutí zeni V tomto zasedání byla soudníNásledkem výbuchu propadla

nám opravdovým potěšením po
rozprávěli si ze zkušeným a intel-ligentní-

rolníkem p Maixoe- -
který vypověděl že dostavil se do síS opět přeplněna a dr Beede

se náhle půda nad uhelným dolem učinil pouze jedinou výpověď ieždomu Lillieho přesně o 4:20 hod
Delaware a Hudson sDolečnonti irem kterýž vlastní pílí a přičiněa nalezl Lillieovou u telefonu škodila obžalované a sice že ránana jako s jinými přistěhovalci a že

Když se jí otázal co se přihodilo musila být vypálena blízko u lebkv
blíže Ohpbaat Pa Hotel 0'Erie-nů- v

a tři jiné budovy propadly seprincezna kdyby přijela může ním dopomohl ai k slušnému

majetku Pan Maixner jest otcemodvětila mu že kdosi střelil jejího aneb revolver dokonce že byl přibýti poslána zpět' jako nemravná
úplné do zemí- - Propadání zbdo jedenácti dítek z niohž jest někomanžela a zavedla ho k němu do ložen k lebce zavražděnéhoosoba aebo potažmo jako "v ne čalo ve 3 hodiny dopoledne a tr ložnice Dr Stewart shledal že Ostatní svědectví členů korone- - lik dobře již zaopatřeno pro

ostatní pak zbylo mu prý ještěLillie byl střelen do hlavy a okolo
mravném poměru" stojící

KRONIKA UDÁLOSTÍ
rovy poroty nepřinesla nic nového

valo půl hodiny Ve 20 minutách
zmizel třípatrový hotel úplně v Bezradný odév pro muže a chlapcedosti aby každé obdržeti mohlorány asi na půl palce bvla kůže a na to započato s výslechem sen
zemi kdežto od ostatních tří bu zčernalá fa Westa který vypovídal takto: slušný obnos k založeni vlastií

domácnostiKoupila solí a revolverem v roce dov pouze třechy jsou k spatření Za nedlouho vstoupil do ložnice "Ráno dne a 1002 slyšelHosté z hotelu a obyvatelé ostat Bert Hall s nočním strážníkem
Ve středu odpoledne vstoupila

paní W T Richardsonová maji
jsem 0 zastřelení Harvey Lilliehonlcb budov jsouce na nebezpečí Jaddikenem a poraněný dopraven Zprávy spolkovéa hned jsem se odebral do jehoupozorněni opustili ie v čas taktelka stravního domu v Detroitu

byl do nemocnice asi o 7 hodině domu Vstoupil isem do ložnicedo úřadovny uhelného obchodu že k úrazu aneb o Život nepřišel ranní Tábor Nebraska ě 4771 M W Akde Lillie ležel téměř naznak iennikdo bkoda obnáší asi Í7S000Stanleybo ti Smitba Co a
odbývá dnes ve středu 1 lednaDr Stewart dále vypověděl že hlava jeho byla poněkud více naa panují obavy že další propadárevolverem v ruce podala klerku
pravidelnou schůzi svou v síni ozaslechl částečně rozmluvuLilliové

vání bude následovali a Že důl
klcněna Počal jsem se vyptávali
po podrobnostech vraždy a paní

Hrocha iest žádoucno bv každýkterou měla l kýmsi skrze telefon
Bodenovi #7 50 a požádala ho

aby jí vydal poukázku na tunu bude řekou Lackawannou za a v níž líčila lak se vražda udála soused do schůze té se dostavilLilheová mi sdělila že vrah stáluhlí Boden pohlédnul na lesk plaven Lupič střelil prý jejího manžela a neboť předléhá nastolení novýchna severozápadním konci postelenoucí se blaveB revolveru a bez

Sakové obleky
Jednořádkové a překládači o dvou

třech a čtyřech knoflíkách—

Černé modré hnědé prosté pruhova-
né a— novotiny —

Zhotovené dle ideí předních kritiků
oděvů

$750 $10 $1S $18 a $20
asHaMasssaaiSMasiaiaHiiiHMBS

Zimníky
nejnovějších střihů všech délek— Vicunas
—Beavers — Kerseys — modré černé a
oxíord Eedé—

úřadníků a uváděni čekanců- -pokusil také zastřelili ji kdvžKabídka ocelářského trustu
delnlctvu

a popsala mi ho že měl světlé
se mu to ale nepodařilo — neboť John Brázda klerkvlasy a byl asi téže postavy jakoDne 31 prosince ohlásil ocelář ona spadla za postel — rvchle Lillie Po střelení ieiího manžela Li Jan Han í S íaf P- J

ský trust svým zaměstnancům uprchnul po schodech Dále doktor namířil revolver na ni avšak ona
slyšel že paní Lilheová stěžovala

odbývá schůzi zítra ve čtvrtek dne
8 ledna v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná

svým podílníkům že hodlá změ-

nili soustavu složení svého a bude
sklouzla a postele a tím si prý za

si že bylo ukradeno Ííoo chránila život Dále mi vyprávěla
Po dr Stewartovi vvslýchán bvl že bylo ze skříně ukradeno f 300 jelikož důležité jednání a placení

od 1 ledna přijímati každého ze

svých dělníků za podílníka aby
měl také z výdělku závodu tobo

soused Lillieův Bert Hall jehož

meškání vyhověl žádosti paní Ri
cbardsonové která měla ve dvoře

--

již svůj vůz na němž si uhlí od-
vezla K resolutnímu tomu činu

přiměla ji ta okolnost že ač syn
její namáhal te celý den nemohl
nikde tunu uhlí koupili Richard-
sonová kupovala od on4 společ-
ností uhlí již po 15 roků a vzdor

tomu jí ho v nynější uhelné tísni ne
chtěla prodati Revolver a nímž
si Richardsonová tunu ublí vynu-tilaneb- yl

nabitý Na všech stra
nách ohlašuje se nedostatek uhlí

Zásuvka oné skříně byla v nepo
výpovědi se shodovaly s lékařovi řádku Později šel isem ODět do

příspěvků předléhá Dále bude
též nový čekanec uváděn do stup-
ně prvního a pak nastolování nově

nějaký prospěch Tento záměr mi Na to předvolána byla slečna Lillieova domu asi o n hodině a
byl připravován zkušenými peněž Mae Lillie neteř zavražděného pátral jsem zdali okno bylo vy zvolených úřadníků Z rozkazu
niky závodu po několik měsíců V která bydlela u něho od prosince zdviženo a vyjda na pavlač shle Velícího Kancléře Bed Sláma
prohlášení trustu se praví že chce r IOOI Po Drvém výstřelu dal jsem že okno se síťkou nebylo $750 $10 $1250 $15 SI8a$20býtt společnost stejně spravedii probudila a zaslechla druhý vý Předplaťte se na Pokrok Zápavyzdviženo (Touto výpovědí Sentou ku svému předsedovi iako střel který následoval okamžitěr 0 fovou chce obžaloba dokázati le du pouze fioo ročně

1 I


