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Swanton Neb Prosím sdělte v
Hovorně v jakém stavu peněžním
odevzdal president Harrison poklad-
na pří svém odstoupení

Oipovžď Dle zprívy ze dne 1

prosince 1893 před odstoupením pre-
sidenta Harrisona byla v pokladně
hotovost jak následuje:
Certifikátu na zlato $143831939 00

Ortitikáta na stříbro 32033130400
ZeleňákQ 8500 00000
Pokladních not 13079671300
Drobné položky 3677832785
Záloha zlata 100 00000000

Přebyteční botovost 3033891850

4laia atra) lanio aa
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linAlm (Ulíilio míh-ii-l rci Vrtlu nnl lM Vtn
kallioly mtttm kuť-- Ifla (xxl ilin y áu: 11

li míru kolrm tla v kj'li'-- adr}ui dílku
kalliol mHna n--i mrk roku k Ixlf
M 1 90 °-D- -
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Iih--
I'kiii ra# rrnajl olilr
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rrlovlnfna l'lr Wnraird frrui nrlm uiMlra

(trvanlivá tara Drtin iilrkrimt fmiiA harva
"Iválrtm tmiarnf nhvfiinf křmlř nrvIdíti--

nf plald I) to a( olilrky ma)l rnohalf r

futr aainové ínňry a fakml ka)v Tjl
S uolirkjř )a tiia ro ikf otK-lix- J lulttk
a hnl( k nwnl ř'i kliklU
Vtarty ISUk kaislataé lrUvám vt: polt

la 1 iro ďvplatnf rinim IHKM k#
bilviliif f4ik kpnl k II laJU--l pof cttmo

lakAtkoa A'lru)l:aesna sonucit # co
Kf)Wné)i nlMlaravataiaky -- ( aa vílí
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liln poplau ohomby taliu lát 1 Jln4 Idk--!
Wii L a I k a a _ r — MUil H ipni vyiohu ]iak naplan nic

irmi to flk 1" iirLtmj pm )ad'hn koni rikal
apravrnr alklov ani odoty lk p4a a4ornl a

4vn)ll pr4lvan4 p airarlky 4 aJlllaia-nraa- a

(lb)dn)ta kanl Valkf kaiahj povv

unravin barii aam %wmwm Mlfl(ia m fiřaa i
aaaa í I k la m ftiawll a „ I 4

mf uiiixiiiii aa ui ř inaju m m n alt ii aa aktv

Večer dne 6 tmbyl jera přeavapen
vzácnou návltěvou totiž pp Proke
Sově Doležal a Lapáěek aeScbuyler
kteří zaviUli sem do Oklahomy na

prohlídku a těšilo mne velice že na

vébo starého známého nezapomělí a
mne navštívili Litoval jsem pouze
jenom toho le nezdrřelí se dél
vsak oni spěchali prohlédnout! ještě
dále Oklahomn Teiss atd

V áct Vincenc Toluáek

mlpov JeilnaleW a olx hodliM a lky ol
dril od mntf mnohem vi4l provlai nt I
kohokoliv )ln#bo Iiopilia o blIMI podml

aa a aairoji aaarma anriini
i SKAKS HOKIII ( K A CO
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S9íMV16thStáabry aataatml lt kalaliýNa prodej Mat s 4rb4 raky la
Celkem $76347480335 'ala niaMa4U Malalrtrs ř-- kr Z4a4 40tn CHICAGO IMJ
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