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V
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dle kteréž muže ji
snadno povolení k provozování
obchodu ve státu našem odejmuto
býti
Jistý I W Keely z Cam
bridge pojistil se totiž u společnosti té proti Škodě krupobitím
nyní však zdráhá se společnost
škodu mu nahradit! Kelly poště
žoval si auditorovi a jelikož týž se
přesvědčil že v právu jest vyzval
společnost by bez odkladně pojistku vyplatila jinak že ji povolení odejmuto bude
— Z Gibbon oznámeno v úterý vážné poranění J Jelínka as 8
mil severně od městečka bydlícího Týž koupil novýžentour pro
mlátičku a při odvážení téhož koně polekáni jsouce pískotem přijíždějícího vlaku se mu splašili a
on s povozu svržen tak nešťastně
že přední kola přes tělo mu přešla
Byla mu dvě žebra přeražena páteř porouchána a jinak ještě
vnitřně poraněn tak že na zachránění jeho pramalá naděje jest
Manželka Jelínkova usmrcena byla as před rokem a sice též při
splašení se koní
— Schuylerský "QuiH" píše:
"Návštěva polí osázených cikorií
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bylo vidět jak se na kozlíku
pan Bla7ek ostal Sd'l V kofárktl
svém
v začátcích a tu zajizapotácel čtvrtá pak lla
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mimo
Vzdor tomu že dvě
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Činit neblahou tu druhá se usadila v páteři Ubožák
ruka odejmuta neboť klouby a
Ostatně doba bu- skonal v 9 hodin večer Vraha ani
též úplně kosti vpravém lokti byly roztržku větší
doucí může beztoho ještě nikdy příčinu napadení Soukupa nepodaUbohý muž stratil
roztříštěny
smíření a nové spolupůso- řilo se policii vypátrali
pravou ruku 4 patce od ramena přinést
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Nejhorší při tom jest Že pan Bla- vznešeném starých
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zaměstnáním
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Při výletu súčastní se Odpoledne o 3 hodině z pravidla vedoucí spatřil čin zouíalce Stroj
Sokolské
zanechává se tam práce a dělníci byl rozjet a vzdálenost mezi ním
všechny místní spolky a sokolské
d
Upra a mužem byla tak malá že na zaupravují zem pro pondělí
sbory z Omahy Schuyler
Abie Bruno a Weston jež vování sestává v podkopávání lo stavení stroje nebylo ani pomyšle
žiska hlíny
Touto prácí byl za- ní Nerozmýšleje se zarazil strojuspořádají všestranné cvičení Že
Bureš
městnán
který nejspíše vedoucí páru utáhl brzdy a pustil
o dobrou hudbu a vše potřebné
než měl
Po
podkopal
hlouběji
zpáteční páru vše skoro soudobnč
jest hojně postaráno dokazuje
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načež seskočil a jakoby s větrem
jednou
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hojný program na plakátech
na nebohého Bureše který zasy- o závod pádil před parostrojem
--— Státní
výbor equalizační do- pán AČ utrpěl vážného poranění k zoufalci
jehož uchopil za nohy
končil v pátek svou práci a dle stává podstatné naděje že bude a tahal z tratě
leč čím úsilovnčji
zprávy jeho odhadnut jest veškerý zachován při životě
tahal tím pevněji se Tichý držel
Marnou námahou obdržet za kolejnic Mezi oběma muži nastal
dan! podléhající majetek ve státu
městnání
dohnán v Clevelandu v zápas o život: Konečně podařilo
našem na 11650855839a proti
min týdne Jan se strojníkovi stáhnout zouíalce
noci
na
$16707837037 v roce minulém Dušek pondělív Č
335 Lincoln s tratě v okamžiku kdy parostroj
bydlící
Daní uloženo na základě odhadu
k
ave
sebevražednému pokusu se přiblížil
tohoto celkem $117541554 pro- Dušek
stár 33 let a ženat Po
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1 V Chicagu stala se v minuti $118768895 v roce minulém
slední dobu byl bez zaměstnání a
dnech 5letá BaruŠka Linglova
Z odhadu a obnosu uložených daní
marně sháněl se po práci Zahál lých italského
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Týž zaměstnán byl co
domovník v budově Plzeňských
Bicyklistů leč následkem neduhu
Žaludečního musel se postavení
onoho vzdát a konečně jím i k
pokusu samovražednému dohnán
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Joc B Marek bydlící as 3
míle východně od Grangcr Tcx
byl min týdne kopnut mulou
při čemž rozbila byla mu lebka
zrovna nad pravým okem na drobné kousky Lékaři odstranili rozbité třísťky z hlavy a jest prý naděje na jeho uzdravení
í

