Věc: Hlášení o pohřešované osobě č.14578
Desátník Josh Willworth; os.č.– 258 16 14; 343. Lehký papor Martian banshees/2.rota podpory/1.četa
lehkých letounů/střelec palubní zbraně
Jmenovaný je evidován jako MIA ode dne 24. 9. 1273 YC, kdy byl jeho výsadkový letoun sestřelen při
přesunu k místu výsazení za nepřátelskou linii poblíž McCraigovy liniie při operaci BETON. Potvrzeno
přežití pádu. Kontakt ztracen při přesunu na místo vyzvednutí na koordinačním bodu 458,2 spolu s
dvěmi dalšími přeživšími po pádu. Pravděpodobně zajat jednotkou ISF, která byla zaznamenána v dané
oblasti. Rodina informována. MOW dosud nepotvrdilo zajetí. Platba renty ukončena do potvrzení zajetí.

Věc: Hlášení o pohřešované osobě č.14578
Svobodník Mark Quick – 343. Lehký papor Martian banshees/1.rota podpory/1.četa lehké
pěchoty/střelec
Jmenovaný je evidován jako MIA ode dne 24. 9. 1273 YC, kdy byl ztracen kontakt s jeho četou při operaci
BETON. Četa jmenovaného měla sloužit jako pravé zajištění výsadku 2.roty banshees. 1.člp se jako jediná
dostala do místa určení a byla vysazena bez kontaktu s nepřítelem. Zbytek všech letounů byl sestřelen
nebo se navrátil na základnu po odvolání operace kvůli ztrátě bojeschopnosti. 1.člp zahájila přesun do
sekundárního místa vyzvednutí. Kontakt ztracen po dvou hodinách. Pravděpodobně zajat MOW.
Jmenovaný bez žijících příbuzných. Platba renty ukončena do potvrzení zajetí.

Věc: Nominace na udělení Budovatelského kříže za hrdinství v boji
Vojín Thomas Ackermann 2nd hussar truppe/178th hussar kompanie - mars
Jmenovaný zemřel hrdinskou smrtí při krytí ústupu své jednotky při nenadálém napadení černou legií.
Palbou byl schopen poutat dvě jednotky nemrtvých včetně centurióna, dokud nebyl obklíčen bez
možnosti ústupu. Svou činností umožnil taktický ústup dvou čet 178.hussar kompanie a zabránil tak
rozprášení jednotky. Palba jeho MG, byla v dálce slyšet ještě 10 minut po ústupu. Svou obětavostí
naplnil všechny principy Bauhaského esprit de corps a hrdinství očekávané od Bauhauské šlechty. Z
daného důvodu navrhuji udělení Budovatelského kříže za hrdinství v boji i.m. a povýšení do hodnosti
seržanta. Pohřeb se všemi vojenskými poctami (pozn. prázdná rakev).
Věc: Svitek o povznesení Bratra
Inkvizitor Marcus Flavius – Druhý direktorát – inkvizice
Padl při boji s temnotou. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis proved Inkvizitor xxxxx xxxx. Zápis utajovat do 31. 12. 1330 YC; Nechť světlo provází jeho cestu.

Věc: Svitek o povznesení Bratra
Bratři Ignác Tomashek a Cyril Metodeius – Druhý direktorát – Třetí kurie
Bratři položili svůj život při službě světlu. Nejvyšší oběť byla položena při pronásledování heretiků vně
jurisdikce San Dorado. Jednotka byla vyžádána na asistenci SDPD a Capitol Mars Bureau of Investigation
při razii na dlouho nevyužívaný odlehlý skladový komplex u kóty 27,24 severně McCraigova linie.
Podezření na aktivitu temnoty se potvrdila. Poslední hlášení od dohlížejícího inkvizitora potvrdilo
přítomnost nefarita a mnoha temných monster. Po úmrtí všech přislušníků capitolských ozbrojených sil a
bez možnosti stažení z prostoru, vyžádal dohlížející inkvizitor kartáčové bombardování oblasti od CAF.
Požadavek byl schválen. Závěr - před operací byla značně podceněna důležitost objektu a síla nepřítele
v oblasti, což vedlo k ztrátě jednotky Trooperů a dohlížejícího inkvizitora. Po provedení ohledání místa
bombardování nebyla nalezena těla bratrů Tomasheka a Metodeiuse. V prostoru chyběla i další těla
SDPD a CMBI.

