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s vi v in a turccKii ne no na lest
táboru n ("'erveny kříž poSh mil"
nepochybné niinl Chci jim po-
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dle ineiiioriinihi toho užnuti neod-vislos- l

n uiiuostatnosl Arménie n

povolili do jisté míry autonomii
možno

řérveiiec roku 1 fi 1 H Clnidák po-

řade nn Tebe inyKlilii když o To-Ji- ř

liíéeho liedyHclii I'nl( také 'o-mře- l

milý Jíieliard 4 i'ervciiec to
ku lí'17 v IíiiuiuiihIiii tuk že nbi
žil daleko ml vlasti své kostí Je

ho manželka zde prnilnhi má je
duním chlapecká a je h ním nyní
na 1'ííhrami N'áá milý tatínek je
ve Volcíné jenž každý týden k

nám chodí a tak jsma skoro Mále

pohronuidé ítra liáá Slávi po
jede do Volenné H tím dopisem U

dédeckoví Jtmef hy na vojné
celých pét let tak chinlik dost m
knsil a mříj muž (íiislav ten byl
také pře celou válku v 1'hráeli

Nyní je jíž (lomu a tak jsem lomu
ráda My cli vl la 1'olni jsme drá
ví a mise dél i tiž jOII Velké Naíe
Marta chodí do hoKpodyáské Akn-l-

a' po prázdninách jí dám do

pensionátu do 1'rahy už je jí Jí
let XiSeinii Hlávoví je 1H et fen
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I'hry také jfálé nejsme vyrovná'
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na o váíehní éekáme' Itonud fu

Očekávám fenfo týden příjezd
samospriivii 1'iilestuie a Aratui

jez VHiik spravovnny nyly tiv tu
úředníka nncež ne rozhodne vrú-tí-

lí ne opét do Vlndivoiitokn

Vniíe milující dceru
reckými guvernéry

Hozhodlillto jíž jest že Jíclffie

má prvý nárok nu prvou splátku
válčené náhrady kterouž Němé- -
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ku složíveécr strhali Sinu Feinovei v wč- -
(Jer zajisté ziivdéř-ÍN- MiSíiii tr
ským uiatinkiím pan Josef
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Jovat neboř jt dloiiliolctým Hovede nebof mají vé Jipodá ř--
j máme velkou drahotu na lístky

omažiikým olénem dobře zni- -tví í'ozdravujt! tam Houth O vAeelmo feňlí že nám Amerika
fným a fiři pekařNkéai řew"J
pracuj jíž po dobu H rokii to
vždy v vcJkyVb pekárnách tak

ih tm dloub ř nabyl vrlkýeli

tiiimžcIíMíi Ivfi Anna hhiítlnnU'

v Me UI6' jižní TíeAtá čtvrté
tak1' deeruíkH n tuková

poř-ři- í rnají miií'lé Adolf 0
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7U kwpft vic dotr pruty od drlhjr Duluth k hon Ban milým
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ádlo nám jíž také jJ J mn- -

vepřov r Ameriky to Mojí ki-

lo 1!J korurr Tak uf Je to Jep4í
J'vla A" obronná drahota nt-- f
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