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vystavení českíbo divadla v Utni
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V nejbližších dnech vyplaceno
bude Yankton Siouz Indián&m v

South Dakoté po zlatém dvaceti
dolaru a na památku odstoupení
reservace jejich Spojeným Státům

ponesou peníze ony vesměs datum
r 1892
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mžiku kdr horníci s práce vracet i

se měli následkem čehož pokud
známo devět jich v dole uvězněno
a obavy jsou Že několik t nich při
tom o život přiilo
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