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Stav veřejného dluhu

Pokladničním odborem vydána
byla v úterý podrobná zpráva o

stavu národního dluhu naírho
dle téže obná&el dluh koncem mě

sice kvČtna po odražení hotovosti
v pokladně 996 684052 což jest
o 11560080 méně než před mísí
cem obnášel Celý dluh ohnáše
$1 226797 864 z čehož připadá
lo na dluh zňročitelný $847 365

030 na dluh z nčhož úroky platit
se již přestaly $ 13485 10 a na
dluh nezúroČitelný $378 084324

Řád Novodobých Dřevaíu

Modern Voodmen záhájil v úterý
sjezd svfij v Dubunue Iowa Ze
zaiímav _ znrávv nři-dsfd- vvifmá

rneŽe v posledních 7 letech vzrost

P0ČCt řenstva ze 4°000 24°
000 člena že průměrné stáří čle
nft kleslo z 3805 na 3576 roku
náklad organizace $162 na 61 ct
z hlavy a že přítomně členové na

$550000000 pojištěni jsou

posledních dvou letech přijato by
lo 127110 nových členfl a 15000
žadatelů o členství bylo vrchním
lékařem odmrštěno Úmrtnost v

řadách organizace té obnášel
období onom 460 z tisíce což

Ijest nejnižší úmrtnost od r 1889

hlavní úřadovny do Rock Island
111 a sjezd příští položen do Kan

sas City

V zájmu výstavy

Poslaneckou sněmovnou záko-

nodárstva illinoisského přijata by
la ve středu předloha kterouž

povoleno jest $45000 na obeslání

výstavy zamississippské kteráž v

Omaze roku příštího odbývána

vyhražením že tytéž více jak
$5000 obnášeli nesmí

Tilba zlita a střítra
ftiditel naší mincovny uveřejnil

v těchto dnech podrobnou zprávu
vXfbu 2l-- ta - stříbra v kalen- -

dářním roce 1896 a dle téže vytě- -

lCno zlata as za ls 1000000 o

$6256000 více než před rokem:
"tříbra vytěženo 57700000 uncí

"2 jest o 1900000 uncí více než

v roce 1895 Z těžby zlata př -l?
padlo na Caliíornii 721600 uncí
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Vernér byl baňte té velite dblJÍUI
že v řane kdy přeiNedu banky

Spauldina pokladníkem liditil
tva univirsitního jmenoval dobf

ť XV

K KELLER Jr

neatKičetiié miliony na lidu vyždímány

vřdřl že banka v úpadku 6e na
lézá že jmenování toto učinil

jedině proto aby v úpadku nalé

zající se bance té na nohy pomohl
a konečně že sesadil vrchního
klerka z úřadovny auditorovy je

jiní proto poněvadž týž na dů
kladné prozkoumání záležitosti

banky té naléhal a představeného
svého na to upozorňoval že kni

hy banky oné falešně vedeny jsou
Mimo toho všeho obviňují ještě
Altgelda že úpadku banky nema
lou měrou přispěl a to tím že

pňjčky své zajistil akciemi kteréž
v čase tom buď úplně žádnou
aneb cenu jen poloviční měly

Mezinárodni obchodní kongres

zahájen byl v úterý za velkého
účastenství delegátů ze všech kon
čin světa ve Philadelphii mayorem
Warwickcm Úřadní jednání kon

gresu zahájeno bylo ve středu řečí

presidenta McKinleyho za účasten-

ství vyslanců téměř všech zemí
středo a z kte-

rýchž největší počet delegátů k

sjezdu tomuto se dostavil

Vřzňové se bouři

Ze Sacramento Cal oznámeno
ve středu že na 300 vězňů za

městnaných drcením kamene v

státní káznici Folsomské pokusi-
lo se dne onoho o vzbouření a váž- -

polu petrolejnlckého — kterým
Jest milovník uportu a jest řiditelem klulm ku hře míčem na kopanou

vězně žádaly Když lid rozejiti
se nechtěl a na vězení útočili po-

čal nařídil velitel milice střílení
do lidu a po několika salvách dav
s výše uvedeným výsledkem roz-

prášen Jelikož obavy jsou žc k

dalším výtržnostem dojde požá-

dán guvernér o vyslání další jedné
setniny milice

V jižním Wyomingu napadlo
ve čtvrtek na 2 palce sněhu

Národní organisace obchod
ních cestujících usnesla se v roce

příštím sjezd svůj v Omaze odbý- -

vati
V New Yorku zatčeni byly ve

čtvrtek manželé K I) Keotiesnc- -

ovi pro padělání dlužných úpisů
republiky Costa Hica

V prvém missourském kon- -

gresním distriktu odbývána v úterý
volba poslance do kongresu a tu
zvolen demokrat Lloyd většinou
as 5000 hlasů

# Z Atkins Ark oznamováno
v utery že v blízkém townšipu
Lee vypukla plemenná válka při
kteréž 3 muži zabiti a celá řada

jich poraněna
V St George Utah spáchal

v utery samovraždu zastřelením

indiánský jednatel Joel T Olivě

kterýž několik dnů před tím z

úřadu svého sesazen byl
Téměř celý Wisconsin na

vštíven "byl v úterý v noci prudkým
mrazíkem jímž zeleniny a stromo-

ví ovocné poškozeno V severní
části státu napadlo značně sněhu

V New Yorku sřítila se ve

čtvrtek dopoledne novostavba na
na 4t ul a 12 ave při čemž 4
ělníci v troskách zasypáni Kon- -

traktor a stavbyvedoucí byli pro
nedbalost zatčeni

ru právomocnosti výboru vyšetřil
jícího Následkem rozhodnutí
tohoto zbývají nyní soudu k pro
jednání již jen podobné žaloby
proti novinářským zpravodajům
L J Kdwardsovi a J Shriverovi

podané a rádi uvidíme zda sou
dem stejnou měrou jako osvobo-

zeným boháčům měřeno jim bude

Nevzdal se nadéje
Ze San Francisca oznamuje se

že k smrti odsouzený dvojnásob-

ný vrah Teo Durrant dosud ne
vzdal se naděje a že když omilost-

nění jeho guvernérem odmítnuto
k soudům" spolkovým o zakročení

obrátiti se míní Zástupci jeho
podali ve středu žalářníku káznice
státní žádost o propuštění Dur- -

ranta na tom základě an prý věz-

nění jeho neoprávněným jest Žá
dost tato ovšem byla zamítnuta a

zástupci odsouzeného jiného neo
čekávali Podání Žádosti jejich

ylo pouhou formalitou kteráž ne

zbytnou byla aby odvolání se k

soudu spolkovému byl oprávněn
Soud spolkový požádán nyní bude
o propuštění Durranta na základě
íabeas corpus kterážto Žádost

opodstatněna bude tím že vězně
ní téhož neústavným jest Soudce

kterýž rozsudek smrti nad Dur-rante- m

pronesl dopustil se dle
náhledu obhájeft té chyby že ulo- -

bude Uspořádání výstavky svě-Z- e

Schuyler Neb řeno bude zvláštní aoČlenné komi-

si kteráž slonŽití musí bezplatně
IT-- £t TTT a kteréž pouze nevyhnutelné vý- -
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