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Nyní tiskal ti lakovou pověst le povs

srdečným potdrawm v Irm čtou

jtkai ulklllil a podíval te na mne

jako by mne litoval ale nikdo ne

chtěl o dritil té mnoho mluvit

Končině em svědil le jeden
agent kiny um iňnávil je holi

čem la tvou holirnu vyprodal a

Odjel někam vyhledávat něco jiné
ho druhý pak ta vydával ta advo
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nrnuiciil mil co vífii liiil lilehdy jettě pltoiay kdei li ((( co jtem ntd liu buďte II (I rof Collln
tobl vědět Ptával jsem kdysi o vs avynii trny vyiwi

dít livoost hostinskou Byl prvním
osadníkům vžJy radou i tkutkem

pivovarnictví o rozkvětu jeho atd

kála ale jak nám bylo řečeno

lenu jeho klerál jest methodinti

ckou kazatelkou pokládají vůbec

pile ta advokáta než jej tama
iiee jest malé městečko jest tam

banka dva neb tři obchody a dva

inslIIZOÍlI zdá ae býtí nepatrnou chorobou
Chtěl jsem založili akciovou spo kttré aí mooaí ani nevllmají Leč i malého nantuie- -

lačnost pivovarnickou ale to bylo „1 povslávsjí tříké nemoce které mají za následek ívV
jako když hrách oa zeď hází mri Což nevíte le a nastuzení pocházejí křeče 4ThklYi

elevatory bělel jtem te tam též bhledav pak že oení a toho nic 1 "1 Vrevmatitmiit tápal plic zánět střev kstar ledvino
1 jedním Cechem totiž 1 p Fr
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Hrmirr nalrdkom lilia frfitli'llio poflii pfpHil-nlr- h

ormM-nr- ku-- k umu doCrel JmiIUI caHilil
W l"M)CT"f lc:l fit nyiil pMnravnn clřnym

krtii6m a krajankám i n pni)iiJlil nti kdykoliv dHve
Nemocnlre o diknnal zaflze na pod wilrnfm uné fpkij
oplh)vatlky a pMlltnnJt re ncmocol vibo dniUu vy)u
nakalllvyrb nemocí Dr Ilraucr m ku iiomm l dva dohré
lékaře a via jest saHzenu ku províilínt víech operaci

I)K KAKEL II UUEUEK Crete Xebr

abych te dovolával podpory u livé choroby čivní nemoce atJř Col nevila le trerTomandlem mladým 10 uvědomě Čechů pronajal jsem ti zde pivo

nápomocen tak přispěl velice k

osazení tamoi krajiny Staří oaad
ofei tamnějll oa nij dobře pa

matují i jak jsem ta pob)tu tvého
v okoli Ďodge Neb od tamních

etarých pionérů tlylcl cřtvaiii ho

každý jako vzorného Čecha a

vlaatence Jeho rada 'jako zkule

oého a nezištného muže byla v

dobách tich každému ku prospě-

chu ji tím mohu mu děkovali za

mnohou dobrou radu kterou mi

straloé náiledky nastuzení patří též MMIfholllIJ
lým mužem jenž byl též vojínem

všem límto nemocem Ire te vyhooutkdyž oaitu- -var a ač tli sládci Němci udělali
tu úpadek riskoval jsem velkeréna Filipínách a ten mi pověděl zenHooiadedbáme a obrátíme se na Prol COLLINSE
své úipjry f 1200 a začal jsem

co on toudi o tecn pozemnacn a

zároveň o té pozemkové firmě
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sám Prvoí rok to llo krulně XcmoCO Jťílrlll léčí Proí COLLINS důkladně

a jeho zvláštním spflsobem bylo zachráněno mnoho
Shledavle Že ae nám to nehodí do Neměl jsem dost ledu t pivo zde

lisic rodin od oeltěstí Ledvinové nemoce jsou vážnévařené mělo lakovou cenu že je
naleho krámu nastoupili jsme
zpáteční cest a líce do Dwight v řvO MORE BLTJE-MONDAY-

Sa jich zanedbání může min osudné následky Proínikdo nechtěl pít upravil jsem
dal pfi mých malých začátcích ve

farmaření neb jsem doiti dobře COLLINS má velkou zkulenost v léčení vlech ledvíza rok vle a druhý rok t přičiní
nových nemocí tedy kdo trpí bolestmi v kříži a zá- -pokročil v ohledech majetkových

Kada zkuleoého Člověka jest za
ním te vydělal jaem faooo Co

teď? Pivovar jest malý tak že dech má píchání bolení hlavy opuchlou tvář musí
tžjisté neocenitelná Bohužel nemohu uvařit piva tolik co bych SWIFPs PRIDE

x--v a

Cssto močili nebo jakékoliv jiné přínaky ledvinové
neb michýřové nemoci nechť bez odkladu o(8e

lidnou ty řady tich bodrých prodal a proto jsem se odhodlal
a koupit jsem majetek za 13500 uskulených zákopnfko českých Prof

naději že te tam thledáme a p
Fr Marelem Než i jeho nenalli

jsme doma Seznámili jsme se

lam a p Fr Krenkem spoluma-

jitelem kořeoářského obchodu

kterýž jak jaem viděl jde jim
dobře Pan Krenk a námi tdélil
že ví o íarml a nabídl te Že nát
tam zavezeabycbom ti ji prohlédli

Jeli jitře tice ihned ale přece

jame přijeli už pozdi neb farma

ta byla prodána dříve než jtma

Jeho syn p Jot Zajíček ml byl ev éi jsirotčího soudu Teď to vle zlep Ílm0í'ř flVnl ktnA mail a nllHLpo dvi lhůty okresním pokladn na olcsrok noalavtm atroíl I 'lim a
kem Cuming Co Neb On téi na nMlnf IHi fiunui mA ml m ' r

" aaji nejvíce Ženské pohlevl Civof nebo nervovouvychoval dobra svou rodinu Sy

Josef Zajíček jest mužem pokročí
-- u vu7 wvuv n ici Cic n(mocl trpící žena
leplíhoto jest nale počasí (Zdra- -

oolll ! „ m Good in hardlým dcery byly učitelkami jedna
tam přijeli Zata p Jedno tkla ! 'Wi f00' COLL'NSOVI který áif mnoho tisíc takových

?ro ktždého č ovíka) My jsm? týc utuK iea uzdravil
tát atol nemilí Dod nulu a iá ien

nabyla vzdělání na budebnf kon

servatofí nyní vyučuje budbč máni více! Vrátili jtma le nazpět
Zesnulý zanechal zde vdovu jed do Dwight a přijeli jsme zrovna tak z bídy udělal jtem led V SlUZHU pohlavní nemoci jakkoliv zastaralé jakož I vlečkyvečeři utahaní jako kočky Kánonoho lyna a pit dcer vesmif water andlete pak nemáme horka a v noci ženské pohlavní nemoce vady materoíku žaludku jater ardce plic a

gooddobrých pomirech Narozen byl jtma te podívali jeltl na dvi jí a musíme te přikryti chceme li tpát vůbec vlečky vnitřní i zevní nemoct léčí a obdivuhodným úspěchemv obci Milovice u Mirovic kraj farmy načež jsme jeli do Touhy u oteřvenveb dvří oeb oken
říiek Cechách a zemřel v do Dojem jaký na oái udělalo mi

Žádný blizzard tu oebyl po ty dva
I í _ _ J _ TlA - '-- - J - co plši o Prší Goisori Din tínm ínnl: ín cnft watpržehnaném víka 75 roká Čest Itečko Touhy nebyl valný oeb

budiž jeho památce a zemi budí laera očekával že uhlídám vetu může člověk lehčeji k oičemu po-Of- pana Prof Collinsl Ctfnf rane Profeoret
místečko oeŽ jaké akutečni jsem moci netoť tu není taková kon- - L w?™") vm' vr V')rf) UUtUM )m V4í list I llky která

Jitím hned polál uplvat dl předpim a

mu lebkál
Co l týče našeho českého Ži spatřil Ptáme te po ttrlvofm tana 11 iiaiotMii aoq lonoane jinb uzi- -

kurence (A ( toho že tu říkají IwM eltlm a dotř Valí™ Vím ' Madcb SWIFT & COMťAXY1 hvíls llohu sa víwko flllm aa ilubfa
domiavlak není ho tuto Pak tevota v tomto okolí mohu edělití The Bohemian hat the bealHneye é ndravnr a jinak ecvtin

málo zajímavého Život národni ptáme po Mackovi zpravodaj
Vdliul lm rad t jsem ae k Vam o po
moc „Ír4tll neboť Mybydh nebyl tak
u:lull byl bych dala trpá velké bulentl

beer ti mc nedělám jen ať kři- - fí Bwilřvrn Mh zaiiati a n )ra( vrlřiovof'rldmdlojotnejlepl(m mýdlem Jakťhož Jze ku prao í jrřrfla a
"Pok Zip " aviak ani toho nečeský se zde málo pistuje ježto se cín l prače zde leil více cenina p" nmona ita iiptrifu) v vtm

Sofřtc H('io prádla— nikoliv obiti ů vmohl jsem te dopídit Mytlím
M pozdravem a de to 11

JAS FKANČO
tu každý obírá tím hospodářstvím než oa východl Já platím ijoJWoTOíwW'llfinis iifivlak (nevím jettlí ae nemýlím) želám pro tebe Kde jett hodn ttravu a byt pivo je zdarma (ien hot&A Aaaumiition III Iloa m WJiltlřiíf Ind

Macek bvl u P Malýho a tnadrodáků uvědomělých pokročí ne te ožrat) a mytlím že to jeti
dokonce v těch ceckách Nu ue Podobných éoplá dmUfá fraf (ollln na tfW Te lau eellfuií éfikazrlých je radost žít neb ae každý dott obttojný plat Kdybych měl
záv díra mul Podívali Ume ae v ze Hfenee zaainiiuje le dobří jménw Jaké poílfápolečeosky pobaví a ave přetvid člověka apolehlivého dal bych
okolí na některé farmy načež jsmečem vysloví mu více a práci by mil celý rok Když bydlíte daleko v tom pádí popiite tvou chorobu v listě a

ten polltt přírno na Prof Collinse On vám odpoví zdali je valeeli zase dále neboť můj pevnýÚroda zde byla letos slábli než Gudahy'sJest tu lidí dost jenže jakmile má
úmysl byl vidét jich co nejvícejiná léta neb bylo moc moM léto někdo pár centů leat zle Kdy

nemoc vyiíciteiná aneb polle léky které váa uzdraví

Pltle lkf a éoplr téreaiilleipak teprve pro některou te roz
by ti přál některý Čech čipu ra ať

Standardbodnout Přijeli jíme do Valpa svobodný nb žeoatýu mne

Cena obílí je dobrá ale dobytek
hovězí je laciný Cena pozemku

jest od 50 do 70 dollarů akr al

letoi prodává 10 tu málo farem
raito kde jsme te podívali na více

Inost Teď

Prof Collins fiew
„

York
_

Medical
_

Institute
_ 7

ať mi doplie tomu vlak
farem a zde jame ti koneční jednu pivovaře dělal dám před Kex lunky jtou naSe za nejlepSÍ uznávanézakoupili Uzavřevše pak fcou iiu west aiin btM xvew yorK uitymne dělá Němec jenže ta

iunky S výjimkou nafiich Diamondubírali jtma te nazpět k do "branda'' ho moc zahřívá Co te
"C Junek jsou ncvyrovnatelněhomovu Cesta ta nat laKrxa utana wcru iyce--

e zae arejci a svec is po t0l da) „ 0a útěk a proná do zevnějšku chuti i uchovacíc

proti jiným rokům
S vřelým pozdravem valemu ce

lému personálu a čtenářům t Ir

jsem vál odběratel
Frank Kanda

S1DNKY Neb 15 února --
Ct redl Po přečtení dopitu p

1 Celý týden jsme hroutili ve

ne v noci ale tak dalece jak do
oopusiftnim a v okoii p caaek dování několika lidmi bčželi do
Pormer a Glasera ttarlí osadník Uybemské ulice a zmizelí pak

vlastnoatí {
~

Prosty úplni oné drsné slanétoho vidím jame 1 výsledkem
tookoíení akoopíl jsem 160

n oipociuau p mase a vsicnni směrem k Iot kím kasárnám
chuti tak odporné ntobám jichžti tují dobře Přijměte ode mnehj nirnj mtA třetí voják kterého
žaludky nejsou tak tilné jakakrů a po jaru te tam hodláme

tléhovat UŽ zase stěhovat! Před praieiaay pozdrav r r ranciEltia z Lincoln Neb uznávám
2e jest dobře aby každý obezná i!by být mohly

dvěma lety jsme te ttěhovali

nevěděl jsem co mi echáí aniž
to viděli lékaři kteří mne léčili
Utratil jtem tímto způsobem
hodni peněz KouečnJ bylo mi

oradčno odjeti do cííny aoad
le lékaři tamní byli lépe vyprave-
ni léčiti můj případ ale vrátil

jsem te nemocen právi tak jtko
kdy před tlm Pozbyl jsem víí

odvahy a vzdal jsem ae naděje že
m kdy zaae uzdravím Ai jsem
byl mužem mladým život nemčl

pro mne lidného kouzla aniž roz-

kole Zdálo te Že den ode dae

hlídka zadržela a zjistila le jest
to Prantílnk Král vojín u druhé

setoíny mysliveckého praporu l
li Ň otázku nezná lí jména

men byl te záležitostmi o sichž Jemné lahodné hnědé jDůilojniritj iluha táhl v Itádu
Nebratkv do lowv a nyní zie z drtntka—V Karlovi tř oa Žižkose v minulém čísle t I rozepsal Tht Cudahy Packlnf Co

lowy do Nebratky lak člověkjá též jako volič republikán od vl za prvním viaduktem udála te South Omaha řtb
~

uprchlých vojínů udal že pacht-tirle-

Lvi dňnifilfiírkí aluha Kartlnejlépe bohatne Stavěli Jsme tekosti a maso všechno silni podpo února v noci krvavá příhoda
Omaze a zde navštívili jsme též kť-r-f ují jho návrhy připojuji k nim za ober pájí mladý lnJakV u„„t)t „a alnmir nutiilr

redakcí "Pok Záp" A jak jme život Zpráva o lom rozšířila ae ¥cuto praporu Jeho soudruhaze by to byla velká česř pro vlech'

tty krajany ve státu Nebraska potěšili když tbledali jame st hned v četných hodinách ranních
prý nezná Správce žižkovského
komUaMví p Vaněk Ndal íhnH

ttm a Miroslavem li íetovskymkdyby p V J Sadílek s Wilbcr po celé Praze Dle úředomo l- -

slábnu až jsern nebyl 3 to více
kterým jsme po mnoho let bydlí tření ttata te vlc následovně!dosazen byl do úřadn státního

vojftbiké velitelství aby byl Uaum pracovat a atížl jaem ae na nohouvalí v lowa City Setkání to bylotajemníka (Secretary of State) A
Amineny oen pa urue ncime ie„t což také stalo udržel A tu jako by to bylo vůlíám opravdu milým Litovalikojím ( tou nadějí 2e každý ranní obírali te do tvých aornovo

Zeitený jy tiflQ n„jř0en ♦ýiji uii ux prozřetelnosti že setkal jsem ae t
uznalý a rozlafoý volič který má

Paroplav Spol
Sey-nčmecké- íio

Lloydu
Po parolodích expresních orjrythltjfií jízda přea

' moře zá 5 dní 15 hodin a 10 minut
msw vonic a rtrMi:t

Prarldnlřií íotiraa do i eiumniib-- oafolodlrh

jsme jen že jsme nezastihli doma

též p V Bureie a kterýmž jsme
též v lowa City bydleli Podruhé

jvi7 "'- - "-- "i cnu aie popírá ze by byl na
Vondráček bytem v dom č 67 Vondráčka vztáhl ruku Soudruhpit smyslů pohromadě přiloží
Karlovi třldé a jeho aoudruřj Jan Vondráčkův Dostál vypovídá Že

p Smostikem t tohoto mít ta a

zvědilo valem léku Ifoboku Po
viděl jsem mu o a oji nemoci a

on řekl že ví o léku o nimž viří
že mne uzdraví Těžko jsem

sdělím a vámi více V V c ra v
byl e kamarádem v Praze na pivíwostai iiyonei v oorne

KieKrovl ulici oa Žižkovi ZaL1NWOOD Neb 15 února Kalw-- r Wilbalw ll'r"Klf Wlltima ůmlitimim" Krouurln Wllbalm" Kalrarla Ifurfaa tli doma Ne cestě te setkali t ThMrMkla

voiioy ktcri tu rozveseleni ze mohl uvěřit ale počal jsem ho
— Ct redl Dovolte mi napsat
několik řádek do vtleho časopisu- -

Křnílné lopaa v oiobiilch eroalrlmf-- tKroMiz-- a Umth J

iltmUivh t'4u Hmuť b "ttr'mmt Kurfunrut" "Harbafwas" "KmnKIn 'lul'C 1
rlrrm--u Vrntlrii h ňrr irimm""Knnif Aiir" ' ťrutrrin Irrne "

prvním viaduktem v Karlovi ulici

potkali dva vojáky kteří hulákali

nějakou píB a Vondráček kterýPřed týdnam ae zde zdržoval ja
Žižkove a dali ae a nimi do hádky
Z některých ostřejších výrazů tí
pranic nedělali al když teprve
Vondráček na ni vykřikl "Táhni

kýsi duklor jenž zde prodával

medicíny a též oěkolík Čechů od

něho léky koupilo Teď je to ale

byl záložním vojínem u vozataj
atva je napomenul k pokoji Z

toho povatala krátká alovoí hád

ka ale obé atrany te pak rozešly

Htřadoaamnl doprav
K uftmt mtndn-"íh- it" "Tráva" "H'linollro"--0 (alonl uhladili Jltdr kaloit í

maalpaluM a al oirartaa na :

JELRICJ1S & CO 5 liroadway New York I

_Cf Ilavvnl fednatatlé pro sStpavdatu I
ty jí rekruti'' rozlobil te jeden z

rzí neboť si mysl) že byli osize- -m oich a vrazil do něho bodák Celá
záležitost není jelti úplni vytviJest mí opravdu di'no že se Sotva vlak poodtlly od tebe oi01

]KAniiritNr trtH CLAUSEMUS & C0Mdé dají tak napálit zvláltl když olik kroků počaly a obou ttrao OAUOILUNOIM

užívat a eo řekl ttalo te Využí-

val jtem oěkolík lahví lloboka a

opět mne uzdravilo Nemohu
várn dosti poděkovat! za to co

pro mne udělalo Poděkoval

jtem p Smostíkovi za jeho radu
mnohokráte liude zajisté vždy
mým potěieoím vál lék co nej-lep- lí

ze vlech odporučili''
Na tisíce na duchu aklealýcb

mužů a žen jímž tento avét pro
nemoc zdál ae býti temným oa

plnioí jaou radoatí oad navráce-

ným zdravím užíváním Dra Petra
lloboka Je to lék jemuž ae

mysl svou ruku tvou i veikerý
vliv tvůj abychom docílili toho

by p Sadílek byt navržen a zvo
leo a aby te mutel stěhovat do
Lincoln ať se mu to pak líbí neb
nelíbí Znám p Sadílka jíž dva-ce- t

roků a vsadím celý majetek
kterýž nosím sebou od hlavy až k

pat! že nemá vlasatého oeb vou-

satého nepřítele na celé zeměkouli
Na zdarl V F Kučera lícítant

GAZA lowa 13 února — Ct

redl Na žádott některých členů

personálu t I chci te pokusit na

ptati něco do "Pokroku'' o nalí
cest! po Nebratce kde jsme hle
dali domov Jak jtem ehledal
není tnad nic tižllbo než nledati
i domov v zimě kdy celá příro-
da tpí spánek spravedlivých Já
a moje choť vyjeli jame % domova

dne a 8 prosince m r jli Jsme

přes Omabu do Waboo a odtud
do Pragoe Neb k p Vlasákovi

zde máme výtečného doktora lítali nadávky Jeden z vojínů
tlené a pokračuje te v dtllím pá-

trání Usmrcený Vondráček byl
svobodenteřl patrni byli napilí ae rozčililDoufám viak že jim to bude k

poučení a že ai přf&tl dají pozor HAMBURSKO-AMERICK- A L (IIEvytrhnuv kamarádovi bodlo

tkočil t nenadání po VondráčkoviChci te též zmínit že jsem měl

manželku nemocnou jíž po dellí dvakrát ta tebou po něm bodl
' ' "- - - - - - - - _ U'J

MpoMaast Ute eérinja wlí rok pravidelné spnlcní a Krropee éva
ireBbTýnl Měavl X4rieMii llxda a Mew Těrka de llambarka

La4i edjíldjf ve élrrtrk v sobota
dobu Povolal jtem k of doktore rvnl ránu mu dal za levé ucho a

W Draakýbo a jsem a ofm pak te rozmáchl a vrazil bajonet

úplni spokojen Dr Draský jett Oamburaku-zverivk- á Llnla loit aelaiarif Kémecki Trasa-Atlantiek-
é Parat 'tdělníkovi do prsou Vondráček

zaúpěl a a bolctmým výkřikem te
tkácel k zemi Krev mu tekla

svědomitý a dobrý lékař a já jej co

nejvřeleji odporučují ctěným kra

janům a krajankám neb on jett

málokterý pakli vůbec jaký vy-

rovná Zaujímá místo eám pro
tebe oa poli lékařství Lékárníci

nesmějí ho prodávali Prodává
ae od zvláitolch jednatelů lidem

přímo Adreaujte oa majitele

proudem 1 hluboké rány oa levé

vebnl HuoleorMt a vlaalnf tfA lodi majících ébrnnoa anoanott M10H3 tun Ve

ťcblo jaoa villkí oámořnl pamfky zabreajfcí U dvouiroubovcb parolodí
kter4 la pohiKllI cestuJMth zvlaií Ki!ny Jaou Takový poíet parolodi ne
vlaatot žádná Jlnáajiofaíooit Ohledně přeplave a cen obrada ae oa

HAMBURG-AMERICA- N LINF
přímý vůči každému a zviálll pak airaol prsou a nežli mu kdo mohl

nečiní rozdílu mezi třídou chudlí

a éti-h- a skleslí maleré a leay

Setkáváme te každodenní a lid-

mi kteří jsou smutni zamračeni
a mrzutí Zdají te býtí úplni oa
duchu aklealf Žádný ú smiv í

jejich obličej oaopak zdá

te že vlude kam přijdou ttío
vrhají Mohou to býti fioaoční
neariáte oedostatek ramistnání
atd ale jsou možností Že jeto
nemoc—pakli ne oni tamí aoad

oikierý člen rodiny je oemoceo
oebo v oeitistí Pan Petr Hodck
a Houf Mínn ví co je to býti
na duchu tkletlý Sděluje avflj

případ těmito tlovy: "Musím vám

pověděli o mojí nemocí a jak jsem
te dovědět o valem Ifoboku Byl

jaem dloubou dobu oemoceo ale

pomoci akonal Na mlstl tbro
máždii te ihned zástup obecena bohatli Doufám le jaem ní

Dra Petra Fahrneye 112—114
koho neurazil a fe eí krajané dají! stva jehož křikem byla přivolána So Hoyne Ave Chicago lil

policejní hlídka která přivolala

oejdříve lékaře draFeígla a léka

záchranné atanice Když ae
pftUXC HEmllk přlěUHrýtk ewk

v Jlm ( u („ I U- pmoiirauriaf
dfcra %unt plmé II tet a a wmkfm

tlit br Btlnf„U ko)DÍf a )"ttiillWnfu rfaimittm itm 'Irm
Jos Yopálkalékaři dostavili byl již oelťaatný

Vondráček mrtev Lékař dr 14 ritn4oi TM11I al uioa tfoh

a kterým jsem ti dopisoval ohled-

ni pozemků Město Waboo kde

jsme ae zastavili udělalo oa nás

milý dojem Jest to opravdu
krásná město v nimž jsme te se-

známili a některém! Čechy sejmé-o- a

a p Kudroou bankovním
úředníkem Též i oa druhém ban-

ku jsou Čelí a musím doznali že

jsou velmi příjemní lidé Pozemky
vlak v okolí Waboo jsou tuze vy
toko ceniny a takřka nepřístupné
neb se tam prodává akr od 80 do

100 isllarú Z Wahoo jíme pak
n„h„ UM na

fiEZNÍK A UZENÁfta tukar Mlor Tlofcjr boMMii Vtf
aahral m ťrtr kul íMb ltuiawe% abledal že rána za uchem

přilil pozor na podobné vydři

duchy a pateotními břečkami

Znamenám te Vám oddaný
Jot F Bárta

BEE Neb 17 února — Ct-re-

Musím ae též zmínit jak ae

máme v tom nalero okolí Crodu

jíme měií obstojnou neb plenice
typaly od 1 a do 1 5 butlů po akru
oves lei okolo 40 builů korná 35

bullA po akru Tak tí oemáme
rrt říif'ist- - Ziena tnáflM také dotti

ani ifta- IJvďt námtfuimni m víriit
iku m lištnou arnaott 94 na o awiiium va

CřT-l-
í

( n
(

'

jest lebka ale rána oa prsou
která pronikla nejspíše srdcem

TUK L m Iwkrbora S-t- Cbkaa--ATIOMA

byla naprosto amrtelná a le t v mmAA Tldf a#jluai rfbr feratrabo
onaaa fťw 4ruau )k4 1 rfumlnttb rfmtr
ké aia4Mi)cl Hairta o'bo aa akiralaaVondráček zemřel vykrvácením UHLÍ a aJKiu& ri U wlnib4 pM)4ta na mContant & Squircs ]H'mrSL

Vleebay éroby tvrko e nikkUko sbil MejnlUl ceay
Vallapil arkaaaeafeé etadievé a pre vytépěaf peet t M— ]

Zboií ae dovili asllate ai i ob ledPo této byla mrtvola odoeeeoado
éstavu pro aondaí pitvu Vojáci tal! Mlataaata TcU A liti


