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Celkem 3808 osob bylo usmrceno
je nutno odečísti jestj $r5230X
ZPRÁVA KÁR SDRUŽENI
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zaplaceny a následovně nemohou při takových nehodách v minu llardingová nesetkala se s presi
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V Chicagu spáchal v těchto
dnech sebevraždu nadýcháním
svítiplynu čtyřicet pžt roku starý
krajan Frank Kubín bydlící v čís
5120 Winchester avenue Byl
týden bez zaměstnání což na ně
ho působilo tísni vým dojmem Byl
samotářem a již dříve některým
svym známým nadhodil že je syt
života

al

- K hrozné tragedií jíž
padly
za občt dva lidské životy došlo
dna 4 prosinec v domácnosti mla-

dého krajana Johna Slepičky bydlícího v čísle 12:12 Ilighlund ave
v Chicagu Tragedie tato jo novy-svč- l
litdjnou neboť 'oba manželé
po tři roky vedli spokojený život
manželský a nikdy mezi nimi ne
docházelo k nedohodám Manželství jejich požehnáno bylo dítkem
které pro oba bylo zřídlem veselosti a lásky A přece v jmenovaný den
Slepička usmrtil svoji
manželku podřezav jí ostrým
hrdlo načež vešel do koupelkde
ny
podřezal si hrdlo také
Sousedé v domé nalezli paní Kle
pičkovou již mrtvu Slepička ještě
dýchal avšak zemřel v umbulam
na cesto do nemocnice
Krajan
fohn Slepička byl 30 rokli stár a
pocházej ze xv Kateřiny u Oáslavi v Cechách Co bylo příčinou
hrozné této tragéd i
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Poiliulniirál II T Mayo váleč
ný velitel orstVA Spojených Států odchází zo služby loďstvu Spojených Států po čtyřiceti sedmi
letech nepřetržité činnosti Mayo
sloužil ve velitelské hodnosti déle
lícili kterýkoliv jiný podadmirál
Před válkou a Německem a tnkč
během války podadmirál Mayo pečoval o výcvik téměř pftl inillionu
inuú a měl na starosti ochranu
většiny amerických vojáku posílaných do IVaneie Téměř '}0 let
služby podadinirála Mayo stráveno bylo nu moři neboť jeho
re-kor- d

Že

ukazuje

toliko
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let strá-

vil ve službě pobřežní

Farmář si zoufal
nad poklesem cen
i

Aiibiiru Neb se oznamuje :
zoufalství fiad poklesem trhových ecu farmářských produktů
spáchal v těchto dnech sebevraždu Herman Itottcr svobodny farmář bydlíc! se svou matkou nu
farmě severozápadně od města zastřeliv se ranou z pusky Kotter
v poslední dobo mluvil často o po'A

'v

klesu cen farmářských produktů
Vc čtvrtek
byl velmi nirzut
minulého týdne odebral se do bár-nkile se zastřelil Jeho mrtvola
iiiilccna byla zn několik hodin po
té jeho matkou
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Japonsko pohotovo
vrátiti Santung
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