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ubna o iivot krajanka Janáková
iruiilelťm nvýnt na farmé tníle

od (JoltonwtKíd HbaNta to tinam
ii4 Třetí neděli v dubnu iiřebro
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otok na na Ouíreovu "rancli" v

okresu Tehama Kýlo aiti pot ho

din večer kdyi vydala nu na tpá
teent centu k domovu a nice ve vo

tiku U lením jedním konom který
yl vidy povalován aa velmi npo
ehlivého Domft viak nedojela
V pondélí ráno naletí mladý Joe
Janák náhodou koné nedaleko jil
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po utonulé Mrtvola byla akutecné

kolem poledne naletěna as pni mile

od ÚHtí byntřiny do řeky tíaora- -
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tření
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