Illa

rlrrto,

vo.dllo závař'qýob vědcokýctt ělínt.ů lýoh otě&ýeb kclltů
buelo qyanívrt těcbto něholíb ludků eeí pšíltó subJt&tltaě
e rorůrorě.
Drvclír rt vtet přclto
pířott rrl řÍkrJí.

pár rlov,

tt6á

rc lrhčlJ1

t' trdýÚ oc člrvřt glěíná ctevřt nr vlratní notqr rl ocgt'eve,. ef cbrlrně, petřcbuJc rc něěoho Pcvaóho podrřot. !!o Pťyné, ioo at{le u aýoh ncrrěl.ýolr pcdr3eéokýoh kroLů, bylrr Í;r.
lHJ rr3nct zprlaobíl, řo rř trěrle rrJínrt lítcrrtrrrr
|t.
atr}otí' $l{ aockdzrlá, elr v&rdy3řítorná porco to byler Go
rl prdbel.r uvědcrrvrt gl' vlegtní rovaovúhu, vlertní DeltoJ.' r1o l' vlretní tctoo
rělra (r dĎ doaud) vždyeky ěea, kq7ř Jgor g tobcu
potřlbovelr
probrlt av{ felrrlt!í
l. oaobní tr{pcnÍ. Př1Jrhc
nr díteo do tlcdteý cvýoh ekutcěqýoh { edoptívníoh dčtí l
příbulqýohn r í{ Jrcr t[ gl to vdčěnr. T.té zr to, Žo tolcnrJoř vrdy e krzy, pnotořr Jgou - lnrd - v5rv{loay Jlaýr1
vlrataoctri.
le ton řc podr.ěcuJcl, rlr nrvuucu$tč, ut to,
lo podpcnrJo!' r1o aopožrduJoř rtl{.lÁní účtů.
Prrolvet a Tobol r vodlc Tcbc gnrroelo
aanrtílá JEloV!ávÍ!Í, enrrtúlÓ vgtupováaí dg dírlotu tc ctudcnty, prrsevet
vrólr trbr larrrnďo
trvrlc něco dottínětl lrplt r rkouřct.
l te trluvír Jra o pcde3o;Íckér půaoboí. věř' řc něLdy nc
tvcJc tnrald ncrgÍ.o n obuí do prrdoc, zdpleva n{pnttů dohíní
L roufelrtví. X goufalgtví ned tínl Fnoě to acnrprdlo lnco
src vědcalé čl.anoatí budo věnováao Jtrtě nnoho zesvčccnýcb ělúltů e ctudl'í. Fr{oc, ktcrou páš ne polí a&ounání
| 9. atolctÍ zr lcbou' lroÍlralcaávd r 1nrptrrrJr
lÍtarrtu$r
vÚoobny' Ltcří er poLoušínc ll'tcrrtunr
rŤtlÉdat a přcdávet
drlřír !.Ú.aroír krntel.rl. trové e novó poblcdy nl tópntr

- 2-

uobot!{t
rprrcovrní ?;buÍuÍí rrrpe&t,
( tratc rrsař) to Loatboetlei.

r{rovrň tylývríí

oaprrl ní, pmsín, řc v tonto vořcJuéra dop{e6 vgpot{mr í vlcÍ t;rp&ýeb. Byle $gou gvřdkrn {a dodnca ri. qyčí*
tlr, !r aě{n) Ťvího pokořo*{ní ae krtcdřc ae to, řc írt
nrobtělr urtorrpít oá rvdho včdtckího po*adní. Á1r tr*Í
toho' to Jrí 'r n.Podd*lr' áo ír1 oavldřl.}r trrrvldlrl
trrtLou edvrbn.
Ylt'chaí nárc gvoJí přcdatatrr' $s& ncJlÚpc půwbt't
nr nÍetl' Ltcr{ nán oagty oaudu dopšá.ly - Y Daácn přÍpeilě
Eředatertrr sc l{ty
ar }rtcdřo llcaká r rlovoské l1trratur7.
rdlr
r otol.nrrtl'l nřní' rraJí r kryataltanríí; nrrorboňiítl
rorllrroc
tc pseáetev{a vl$l edr&vÉtní. rařdý uě1t;l dobřc
ví' f,r rrbrlcptí přípnnvr ítĎtl ncděl{ debrý acrlndř. &1o
obrdít na }rřdý rmínář r přrdn{Ěhr' Jako b:r tg bylo poprvÓ' r trúmr e potorou, to ;te teky ÍvoJc výohevr. sneřírr
tlqdřý Jodnou'
rr JÍ drrilt. Foryrtgvrla byeh s*
"yanaucndní'
aětdty rtudrntl řett'i' řc atudítrn lítoratrrrtrr t9" ctolttÍ
nr fr}ultl bylr vlrgtrrĚ gúltř1tgot rrdortuá dÍtý dromtgr
rlrríElovó r íoíí
věná

frnrluror
Yřřr

Y lt,rtopráril | Itf
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