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VáŽetlí,

1;okttc1 chcete něJronru psát dopis1' tak je porrejprve nutnó si osvojit r-rrčitá pLar, idla slrršného
chovitní. K tomr-r patří kupříkladu že oslovrrjeme adresáta' například Vážený panc prezidenlc
lrebo VáŽcrlá palrí Vomáčltovál

Váš dopisje prirnitivrrí snůška fašisrnu a k obsahu se nebudu vy.iadl'ovat- l.{lar ně rlechápu
proč se ke nrně obracíte ve r'ěcí |ánů Pecina l Sinagl. kteň se Sudctoncšnrcck i nr liraiansk('nr
sdrriŽením nemaj í nic společného- Proč nepíšete j irrl?

Váš dopis mě utvrdi1 v pi.esvětlceníŽe naŠe práce v C..'sl<é republice je llirlná a takó Vám
vzkazuji: VýrvárncI Neposílejte rrárll Vaší Trefu. Jak jsnre Vám jiŽ oznámi1i..ještě rrečtenou.ji
vylraz'ujetlre do ]<oše'
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{)DE.lnĚr*.'.
i .l r,zkazujďď doporučute on rČp Z Teplic,centrále Sudetcrkrajanskému něnreckému sdruženi.

.,'iaj-"l*'l .'e'"ie Vaše ,Vámi protičesi<y vedená politika wcházela a r'ychází z toho,Že se v

{. .:skosiovenske a následně C";j;ó;b-lt"l. nachá'zeia a nachAzl''..ce|ářadakolaborantů'ldera je

.r..hŮ1n9 působit l,e vašic]r ,r'zla"tponv pátá kolona.Za pár stříbrných lykopávají kostičky Í.ašistů

a stá"a1i L prostředníky ke stavbě hřbitívku,pro kdysi německé vrahy.NE,vy svou přítomnosti

. žlrcjném přitrcč nezlepšuj"'" -tut'| **'i Č!"rlv 1,N1;i 1ouze 
zde Nedáte zraztljicí Cechy,kteř.i

]llou clchotni sta..,ěi p|oti sue',-,., nároáu kříže bývalýnr fašistic\im okupantům,kteří tdysi cestou na

;;;; pl;iiy úi.l.j'..rat,,ť'.Ne'pochybnitelný ió fa|l'ž: :.q 
/ Němoů stálo až do posledni chvíle za

. i ni rr]o|l.em :t ltejllé to byio iz býva|ými suderskrnni Iem9i |,nrávi ..1"^.:Í'..j.:^'"^::::'u"
.'...,Ž.'1icr nla3oii a irůdičky uykopávají a r,rymýšli historkv'jeiich koncú Skoda.Ze tltÓ ones

i,-.oiičesk}, uvržu'ití liolanoranii.".".io*i"u1í "",poďediri"okamžiky 
lidí umírajících hlady a

rriučenim v němeokych koncentračních táborech.Úplnou zrůdností je-pak skutečnost,že lidé,s česky

)"+;l'*illnl"v io-es p".i'u,Ju" ši".lgr a další,rnají v sobě tolik drzosti,že si tÍoufají zakládat

o cesto 
'ep"ti;ce 

Občanská sudetoněmecká sdružení.

t.i,,, í .'r"i,, r,:,ěmčeným t,,ií,tii,,i ,z*nzujetne ;!dej!!te z České republiky a nesnaže se

obnovovut rck 1938


