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lar5 Ho 14 Htr Anton Turyntsk Moř I

1'odp Sokol TjrS ě 1
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Japonec se směje žlutý
že se mu již podařilo
oa eskádře v Port Arthuru
ukončili zhoubné dílo
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též už minut Nový rok
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'Dosud tobě JapooeČku
oSemetné Štěstí přeje
dej však pozor alf ke konci

Hut se tobě nevysměje!
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