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l.j st,_ipl"iěi" va::e silr:ice z K:ve1* C: Lu;kg. ]d ilor"a tai:-
1::i,:rií ji,e , :7ji,:9zíS na F":zyszcze , il*kr::i prst r:í:ie Ij,ět
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rcdiče a bratr naninky, Frok,3pkovi. !ále ir Lucku je kolonie Knihinek,
|esk Kriěhiriky a také ],iiluše, kde byCieti ČeSt. l,Je jsen si jist, zda
jsen tyt: vesnice rvedl ve dŤívější zprávé.
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]iěkciik slov ke své,r.,u rc,jišti. 7e star;ich :r,apách a v polské na-
pě z rrku 1923 v trcjuhelníku na v chod od Lucka najdeš ,iereano, kte-
rérou se Ťíkalo staré, iále v;ichcdně Tere:trc ilové a pcdél silnice dc
Rovna Kcl:nie Terei:rno. V rcee 1925, zlejlě prd vliven vzniku,ČSn Oyto
k:lci:ie Ťeremno p ojrrenovér}o na ST]{J".JVKÁ ./v prlštině StnrU5i',rral
a firvé Tereano na Lipiriy. V scujasné dcbě }iázev Strcaovky zanikl;
šást zsstavby je p íjleněn k Lucku a v chcdní šást k ci;ci iiaraž,da;
F inlruván se, aby v ncvé r,,apě byly zachcvan;,í české nÉzvy vesnic.

lliěk ; }ix ]-:v k tiirnrsti nú, vvškljVsi(t-l.

P:čátken íjna jsne se rozlcučili s paní Alžt-,ětru Krěmcvou, která
se dožila 9i }et. r,.,lě 1 jseiu suiute5ní prcsllv. ,Jbsah tohoto prcslcvu
li zasílárri na vědoní. iryrri <i,aván ,i.lhrcnaCy seznamy vcjákri /volyňsk ch

čechťr/, kte í na pccitzi* 1915 a pcčá tiren 46 se ursadila na vyškcvsku.
Dcsur1 pián kclen 4C jrien. il,iára v ulyslu ter-ltc seznam spoiu s ostatníni
v:jéky ze st;',eCníhl v;ichodu, A;iglie a Calšíeh bcjišt, pccl,ázející z
'v_rlškcvska, anebc p3 válce se na vyšklvsku usadili zveť,e jnit tlsken.
..jscu realné ur:žncsti zatlezpeiení pct ebné firance.
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