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Ve středu kolf-- 3 ho liny rn
ní zřítila se v New Yorku sedmi

patrová budova iUlo 74 Monroe

ulice kter4! sotva dohotovena

byla a spoostou eihet byly soused-

ní dvé budovy roitřUifny a 8 osob

okamžité usmrceno a přes 20 jich
více ménfi poranéno Itudova j'I
se tu zřítila stavéna byla po min

3 mísíce a mMa sloužiti za strojní
ckou dílnu Hned kdyl bndova

taU nad základy vyhnána tvrzeno

okolními obyvateli že budova sta-

věna jest přilij slabě i předpovídá-
no že stavbaře zřítí dříve juitfi
než střecha dohotovena bude A

Bkutečcě také sotva že střecha od-

poledne po 4 hodině dohotovena

byla katastrofa ani ne do 10 hodin
so dostavila V noci dostavila se

totiž prudká bouře provázená
prudkým lijákem a katastrofa dle

výroku očitých svědku dostavila
se právě v 3:30 ráno Hlídač z

protější stájo vypovídá Že v čase

tom za silného zablesknutí spozoro-va- l

v budově širokou trhlinu od

střechy až k základům se táhnoucí
a dříve než význam to a o pochopili
mohl budova so zřítila a pouze
ohromná hromada cihel a trámoví
naznačovala kdež budova tato do

e ae vypínala — Když první
policisté na místo neštěstí se

dostavili oslyšeli tlumené volání
o pomoc od osob jež pod spoustou
cibel uvězněny b?ly neboť soused
ní dvě budovy v nichž dvě rodiny
s celou řadou strávníku ubytovány
byly úplně byly spoustou zřítiv-

ších se na ně cihel rozdrceny a té-

měř d jedinká osoba nevyvázla 1

nich bez pohromy — Tvrdí se že

neštěstím tímto vinen jest nesvědo

mitý kontraktor kterýž podobné

jako neblahé paměti kontraktor
Huddensick místo vápenné malty
sámek o písku používal

Buďto a nebo

Před obvodním soudem spolko
vým ve Philadelphii projednáván
jest tohoto týdne případ kterýž]
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vyláni soudního i4kiin tk aby

spoluf nost vohU ďi tomto
ti Jim nfol

(lttrn4r ariionský C lligh
podal státnliím o llmrti vtroénl stou
zprávu n sttvu uiemf spr4vl Jho
viřenáho a vyjímánis 1 ní n4U
dovnli N4lsdkem kliautl c-- ny

stříbra přrstalo s i na stříbro ďr- -

lovat za to vsak tleno více zlita
Zlata vyllcřo ta MOiOiV) stři
bra ta $l7oo800 a míl 4370
600 libvr ťhruá cena vytílcníl 10
zlata stříbra I mědě obnášela $101

784017 — Dřív! posekáno a pro
dáno 33000000 stop — Indiánu

nalézá su v území přes 35000 —

Přítomně obdělává se v územ

650000 akru a dalších 10000000
akru mohlo by zavodněním úrodný
mi učiněno býti — Ku konci zprá
vy odporučuje guvernér aby Ari
zona do svazku státu přijmula byla
a protestuje proti zamýšlenému ná

viatu Chiricaiuia a Geronimo Apa
isd do obvodu uzemt

Jssn nespokojeni

Komisař indiánských záležitostí

Browning cestuje přítomně po in

diánských reservacích v South I)a
kotě a ve středu na cestě své zaví
tal i na Ilosebud jednatelnu aby tu

přání a stížnosti Indiánu kmene
Sioux vyslechnul V hromadné
schůzi rudochfi vyslovena následov
ní přání jichž uskutečnění rudoši

by si přáli a sice: Zřízení školy
indiánské v níž by žáci zároveň i

stravováni byli vyplácení roční

podpory na hotovosti místo v šat
stvu látkách nádobí a nářadí —

Mimo toho vyslovili Indiáni přání
aby na dále vézfiovů indiánští věz-

něni byli v obvodu reservace mí
sto aby dopravováni byli do věze

ní spolkového v Sioux Falls

Náš vývoz do Kěmecka

Dle zprávy pokladního odboru

vyveženo bylo v uplynulém roce do
Německa za $285712 dobytka ho-

vězího za $'170917 nakládaného
masa za $451484 soleného masa
za $220800 loje za $1030000 sla
uiny za $140300 šunek za $100- -

611 čerstvé vepřoviny za $8488- -
650 sádla za $2855000 oleomarga
rinu za $11000 másla za $5330
400 kukuřice za $1177 pšenice a
za $1287000 mouky

Dílo bidákfi

D!e zprávy v úterý do Milwau- -

do říčky téhož Imena se sřítil dH

v huch v uhlodoto

méně popáleno Ža počet obětí
větším nebvl ta to lest uo děkovati
té okolnosti že výbuch udál se

právě v době kdy šichta se měnila

fiKonxr zriuir

l Nsw Vořka přij# v pon-d(-

O W Wolf pobyeíktii 4 t

a sir urazil vil4Ifnot it
tflkřui lol mil v dnech n ho-diři-

4

h a řnífiutá' fi celou ta
dob'i spal pouze II) hodiny

V pondAII r4)ny do budovy
tfinřsvltho rnilion4f 1'rnderirk I

Anifs v Noith Kaston u llotonu
tajemným spfisobem vt4 né obraty
v cen as $19000 Jl v roce 1H85

tajným spasobm odtamtud ukrade

ny byly

Osobní Uk Atlanta A West

Pínt dráhy zřítil se v pondělí 1

vysokého předmostí nedaleko West
Point Cit do potoka Ostnappa
při čeml značný počet c slujících
i zřízenců poraněn byl

V pondělí praskla v dílně
Illinois Steel Works v Chicagu
kdež as 50 dělníku zaměstnáno

bylo parní trouba při čemž tři
dělníci na místě usmrceni ostatní
pak více méně unikající panu opa-
řeni

Válečný odbor činí přípravy k

vyzbrojení přístavu san francis-cisskéb- o

dynamitovými děly pneu-

matickými jakými nyní již přístav
new yorský chráněn jest liaterie
tato uajístěna bude nejspíše u

Point Diablo

Dle zprávy našeho konsula z

Dundee Skotska vyveženo bylo
za uplynulých devět měsíců 31784
tun zemčat ze Skotska do Ameri-

ky a to vzdor tomu že t bušlu
importovaných zemčat clo v obno-

su 25c platit se muselo

U Turner Mo pokusiti se

chtěli v pondělí dva lupiči o zasta
vení a oloupení expressního vlaku

dráhy K C Ft S & M leč plá-n- y

jejich byly úřadům jedním
trampem v čas prozrazeny a oni v

ukrytu svém lapeni

Jakými prostředky Tammany
vládne vysvítá nejlépe ze zprávy
že prý právníku John T doffovi
kterýž jak minule jsme oznámili
šíranou proti tammamstickou za

rekordera navržen byl nabízeno

$30000 když zápasu se vzdá a

tammanistum volné pole zanechá

V I)eadood S D projedná
na bude v 2asedánf krajského sou

du spolkového colá řada obžalob

jež proti Indiánům t reservaci
Pine Kidge a Ilosebud vznešený
byly Nejtěžší obvinění vznešeno

jest proti rudochovi White-Face- -

llorse kterýž z dvojnásobné vraž

dy obžalován Jest
# Iexowftv senátní výbor pokra

čuje v New Yorku vo vyšetřování
úplatnosti a korrupce v kruzích po- -

icejních a čím dále vyšetřování
iókračuje tím zajímavější věci na
evo vychází Není téměř ani jo- -

linkého odboru obchodu kterýž by

pravidelné úplatky policii dávali
nemusel a to úplatky značné do set

sáhající
V Boston Masu vypuknul ve

čtvrtek z rána požár v tenementním
lomě cis 213 llanover ul Obyva
telé domu chtíce se před uhořením
zachránit! vyskákali většinou okny
při remz 4 z nicn zaoui y smneino
a 4 Ubóeji poraněni
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ný počt lodí na břeh a na mélčiny
tam vehnán a ž notva au podaří rte

je před tkázou sachrániti

Mmilá loapfi
V hontinci II Fe nelita v čffle

3001 Chonteau ave v St Louis

xpáchána byla v pondéll večer
ímřlá loupež Šest yikoklených
mužQ vrátilo totiž do hontince v

němž náhodou též 0 mula se nale-tal- o

a revolvery v rukou přinutili
tjto ku vídání ne načež kapxy

jim bjly Celkem od-neu-
li

lupiči nebou kořit přes 1 10

obnáSející t čehož $85 hoHtinaké-m- u

vtato bylo — Po lupičích není

stopy
Proti k V A

V San Francuku xaložena byla
počátkem týdne "Americká libe-

rální liga" jejímžto účelem má

býti víemoínó potíráni tnámé a ny
nf xnačna lil rrivítvfinň knnw

' — '
kterýž k A P A te hlásí svolen

nebyl
Požtír t nhlodole

V nhlodole Luke Fiddler v Sha-moki- n

Pa vypuknul v úterý po-žá- r

kterýž pokud tnámo donud

pouto jeden život lidský ta obéť si

vyžádal Počet ten ala tajistě Ze

na pčt rozmnožen bude neboť

čtyřem horníkům v ríieji ležících
štolách lamestpaným byla zpáteč- -

ní cesta plameny zamezena a po- -

"}' guvernérem untanovení Lothingiké organmce A P A
InaUdé horninne vydržovali m- -

poprvé aměřeny budou síly protiv-- !

h V roiNudku uvádí e že vý-- J

ných tčehto organiřací v nastávají-V- a

a prodej lihovin upadá pod cích třehto volbách neboP liberální

Wjnl kontrolu tát a že ave- -
ifga prohlásila že hledéti bude k

f&ii hostinců státních není ničím tomu abv ani 1din řfltftínft

pro oieny organizaci aeincnyen keo doslú porouchali neznámí lo

zajímavým jest Jednářso sud bldáci železniční most dráhy
tu o rozhodnutí má-l- i zaměstnává- - Soo u stanice Tomahawk tou mě-te- l

právo zaměstnance své k vydrou že parostroi osobního vlaku

t i a t a

wni nei regulováním oociuxiu
íičného právo prodávali liboví--

není žádným právem dédičným
oto stát mohl by kdyby chtčl

iiiM lihovin úplné zakázat á
9

c muže jfj regulovat jak sám

ejlcpMÍ uzná

'aklatlll nriírl

lki práci téméř 10000 členu

e Krejovskíí v továrnách na

Stě a kabáty zaměstnávaných
vka nařízena proto au zaméstna- -

elé dosavadní mzdu od kusu na

v v www duu iijwai itaviiitri

rt jakož i proto že zdráhali
lvlcdiu praoovnl na 0 ho lin dennS

hkt Slávkáři odhodláni jsou
vrállti se do práce dříve dokud

l-- poŽalavkftrn jejich vyhověno
de a v tomto svém rozhodnntl

L
prováni jsou liniemi t Hosto-- P

Philadelphie a Chicaga —

V unslediilch zprav usnnsii se

chybuje se že by se podařili mohlo ckých pod hrozbou ztráty práce nu- - čemž strojvedoucímu obě nohy
požár za v čas utlumili tak aby při tili či zda dělník právo má píi-- 1 roztříštěny a topič okamžitě usmr-život- ě

zachováni bjti mohli Po-- stoupili k takovéto organizaci ja-Ue- n — Zvláštní Šťastné náhodě
žár spBsobcn byl neopatrností jed- - kou za nejprospěšnějšl pro sebe' jest 00 děkovati žo vozy osobní na
nobo a tesařů opravou trámoví v

'

uzná Žaloba výše zadána jest ně- - trati státi zůstaly
dole zaměstnaných a rozšířil se a

stoupeni t jistých organizací dělni-- 1

kolika bývalými zřízenci dráhy!

října odstoupit! musí pakli o práci

přijití nechtí a 3 září oznámeno

jim dále že unii rozpustili musí

nemají li hromadně a práce propu- -

neobyčejnou rychlostí tak že vjReadingskó proti správě dráhy a
'

V uhlodolo Oregan Improvement
skutku téměř za zázrak považováno podstata její jest následovní: As společnosti v Newcaštle Wash
býti může Že 55 horníku ? čase 15 srpna oznámeno všem členftm udál so v fterých výbuch uhelného
tom v dole se nalézajících v čas bratrstva železničních zř(encA iili- - prachu při čemž jeden horník ti

se mohlo — Soudí se !
noisskýcb že od unio této do 8 mžitě usmrcen a desut jich více

že požár nedá se jiným spflsobemI

vkáři nevraceli se do práco dři- - nel tatopenlm dolu uhasni čími
doku I nedostanou od továrníku by as 000 dělníku na delší dobu

tatečnou záruku že podmínky práce zbaveno b)lo


