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I TA PŘÍRODA JE PROTI NÁM

Čech X Tábora Válka tuně jakoně iuiSt viAtítm dpiv které fá
iIh čítám — Počasí le máme My mnoho jiných rastihla jako e k
ní nepříjemné Na velikonoční vojáka rakouského ShmJil jsem

dí fnin pásli didiytik ' údu

JÍ" a pls ( jej £ vf- ve liestit-

tají Je tmo vlc dnbylkii neli
ťofloha miilu wiwú a puk píi
jdou sin-b- léta trávy má
10 a na rimti neirbývá nie ti'ř'i
llolilirt ft k lomu jeiě sin" i i ii p
kry tá tu si má dibylée sit(
nonti a ki-íi- a cekali nit se á

nice přehne u slunko bude sxťll
11 bleilidi si pustvu klerá je-- t :)

Vlítá A lil je viditehio e Iihim'

millimiy kusu rliv limit i každénni
musí rozum pověděli o hladu

sloUky — ruka prvrtllivá v je-do- n

pený eclek apojila Mela
1 dorli látky k vlat-n- í

ikuienoill to ale polte-liá-

na příst A a k jestli tulil
tento prvý můj tlopís neNivan-dnij- e

do kose Počasí juie rde

mili u liee Mfídíivé a kdvl jij ra-ěa- li

jíme pruet V poli snesl e

nad řdejší krajinou pěkný
di-A-

načež načalo se řádné" chumelit

tak f nit na 'l paleň sného na-

padlo Néeo bramborů jsme si

starají iirtýká a prosím h afty
se to hněval kdyi mu toVo vysví t

litu a prosím i
U-- aby se nebně

val na mě h snnd já bbmpá fenu

che ho poiiaičo-m-
t Nemám nie

podobného na mysli a nechci nul

ratádiH to jakou polemiku mei
čtenáře Píši v' jen r é vlast
nt rkušeiiiisti a pniiibi a proto
milí rteuáH prosim vás nehně-

vejte se a vy pane šťáva též Ne

jsem žádná snad "potři stíná

j'k se mnoí muži

hned domnívají když žena něco

napíše ve smyslu lakovém jako

u 2' pěšího pluku Vichřice voj%vlky jsme měli pravou rinui
"vánoční" Nafonkulo nám to-

lik sluhu tlrt "bílou sobolu" Je
n y hnala mě do Srbska kdež po
1 měsících byl jsem raněn pn u- -

jsme museli na "velikou" neděli xdraveid jsem opět přišel na ru
celé dopoledne prohazovali sníh skon fontu kde jsem celou zimu
bychom se mohli doslat do dveří riiiinu projil v Karpatech kdež
u stájí nakrmit dohylck a drůbež jsem byl ranču po druhé opětné

a k tomu inti vstaveno mrazu ijiž zasázeli nějakou zeleninu jsem Důkladné "tunely" jsme prolta lehce 1'zdravil jsem se u po tře
tí mě hnala rakouská militerka vánici ve dne v noci nic m iiiúe

dlouho existovat Tukovým způ

si v zahrádce zašila ale kuřátek
mám až posud jen S od jedné

ovalí následující pomleli a úte-

rý nebof jsme měli okolo každé fta frontu opět ruskou kdež jsem

Já píši nle pro vob-bo- í právo h

jsem iiebiiř to přijde a přišlo tak

jako vše jiné musí přijít a přeji si

t celé duše aby ženy toho použí
již jnko mnoho jiných pomýšlel

sobem nebude více tiiasa'jiit pan
Sláva píše naopnk čím ilil lnul-- '

kvočny Mimo to mám jYště čty-

ři kvočny tiHinzeny a jsem skoro
stavby místy až 10 slop surhu
Sníh nám způsobil velikou škodu

Každý x nás m že tt"f

po válec přijde tase vše tl ob-

vyklých kolejí že ne poměry ale-pt- 'i

trochu zlepší ale ne zdá jde
víe et in I1 tím hůře Drahota

4

Živobytí šatstva nájmu H vůbec

tomu ráda žo toho tn&ui tak má valy správně a spravedlivě takna stromoví hodně ovocných síro- -

na odvetu proti rakouským byro
králům a úmysl svůj jsem splnil
tím že přešel' jsou a celou četou ahvehom z toho měly požehnánílo iieboC Mejnč jest nepříznivé

méně Nechci vás punc Sláva

pouauěovati a nehněvejte se na
mě píši o lom co vidím na vlast
ní oči a imk o tom co mohou

um iuíui úplně zničil když se jej
naválo tolik stop tak že i větvepočasí na kuřátka jež musí býti a prospěch Jsem žena která nu

mojldi vojáků k Husům Při jevJcho co člověk ku svému žití té prérii poznala vše — jak té prébyly pod sněhem Nyní když
'potřebuje jest přímo úžasné pře rle krásu a velebnost tak i tu jesníh taje jak je ičžký ulamuje

jich nástupu vyčkal jsem až při-

šli do našich zákopů a pak jsem
obrátil strojní pušky proti Maďa

hnaná I těch domácích trajred větve od kmenu a zároveň se i jí krutost Nemáme snad jen jed
ňitále přibývá rozvody be stá nu krávu anebo několik kusů alekůra odlupuje tnk přijdou úpl rům i Němcům a mstil se za 4"H- -

množí žena najednou zmizí man ně stromky k zničení Přišel tak eté utrpení kterým nás zahrno
2el se stane nezvěstným dceruška

prudký vítr že sníh všechen jest vali Pak jsem vstoupil do ruské

stádo též větší které má přísl ře-

ší a vždy dost krmení Byly ča

v kdy jsme s mužem stavěly
boudy z hnoje a suchého sena a

ei najednou vzpomene na výlet
armády a potom v roku UMR dosřoukán v roklích okolo staveb a

v sadech Těšili jsme se že zase

po kolika létech budeme míli hoj
eské naší Prodělal jsem všech

aniž by rodiče o tom zpravila zmi

zí náhle synáček odejde z do

hodnověrní lidé dokázali a kleíí
jsou lepší nežli třeba moje nepn
t IM Jíl osoba Je lo dost slllllt né

když lidem schází jesle tolik že'

nemají iini tolik citu a iiitcllijreii-c- e

aby uznali že v rukou jejich
spočívá to kouzlo svět proměnit i'

V luíslo lepší spokojenosti a útul-nost-
i

pro nás všechny a též ostat-

ní tvory kteří jsou ku pohodlí n

našemu životu tolik potřební Na"

renči v našem sousedství zhynulo
této zimy přes ÓOO knsů dobytku
k tomu iiinjí velké stromy zii kfe

ny boje a hlídky výzvědné proti
tím jsme tak opatřovali přístřeší
pro naše koně a dobytek Nebylo

stále zavřena Obyčejné pěstuji
kuřátek od tří až do pěti set Za-

hrádku mám každého roku vel-

kou a vždycky mánie hojnost ve-

škeré releniuy Právě minulého

roku jsem z mé zahrádky za

i)!4!"hi různé zeleniny odprodala
V této krajině jsme již po 14 ro-

ků usídleni Jsme ale zde sami a

jen někdy sejdeme se h ('echy
hležto se Slováky jsme se zde je-si- f'

nesetkali ačkoliv jest tu ně-

kolik polských rodin ' usazeno

Nám sc v tomto okolí líbí neboť

je to krajina velmi úrodná a lze

zde s prospěchem pěstovat kuku-

řici oves žito pšenici ječmen a

veškerou zeleninu Brambory jsou
letos drahé a my už jsme jich od

iakušiinům a Němcům Po uza
mu bez včdomí rodičů a toulá se

po světě a tnk to jde dále Jedna
nou úrodu broskví a již jest po
všem ('o mělo na kvit —

'
bro- -

i vření Mrest-Iitevskéh- o míru od zač kupovat neboť i při té velké

láci dollar byl u člověku velkousensacc za druhou až se nud tou skve meruňky hrušně vše mráz jížděli jsme celá naše již utvořená
lidskou výstředností sama příro vzácností a desítky již hotovýmarmáda do Francie Já s mojímspálil celý březen jsme měli te-

plý' za to duben se nám ochladilda kormoutí liuď ona má účine jměním Když přišlo jaro a tukoInkem přiby l jsem nž do Vladi- -
na jist5 osoby aneb opačně! — ve noudy Iivvaly plne vody tuOdpusťte že 'píši samé smutné
Věru že jest vše letos tak neob nebylo kam lát i telátka právě vy re si monou stounuouli ale tenzprávy doufám vsak ic příště se

tak nestane Končím s pozdravem

vostoku kdež po po-

bytu vystoupili jsme-- proti bolse-vikto- ň

když tito nás zradili i na-

padli niiSe části a chtěli nás pro- -

vyklé že nad tím člověku až roz líhla- a mívali jsme velké ztráty strom je nenasytí A to ještě do
tun pozastavuje Kam to tako sud žádná tráva není a co kusí!'Tu jsme si vypůjčili ijiloOO a pona všecky čtoucí časopis "Po
výmto jednáním povede a jak krok" - ' r ještě zhyne nežli bude pust vustavili velkou maštal pro ]K) kulaťYilémovi do jeho spárft což
budou následky to vědí "bozi' sů dobytka a když jo zle dobytekObsah přiloženého dopisu lejtloi jak "jest vám známo se jim nepo- -

neboť jsou příliš' slabé a až ná
kost vyhublé Xíiiiu ininiilou ztraZa starých času bývalo jinak nářo zc Sibiře ' ' sám přijde domů a ncušliipe o nic

prodali 4Ó bušlň po Minulého

roku farmy zde znační1 stouply v

ceně a o závod se prodávaly a ku-

povaly Nyní však nežli dopis

lařibl a počal naa vítězný postup
ipea'1'clou Sibiř Pral až do mějak fdiora uvedena báseň naznačil více 'nežli když ly žádnou mu tili také asi mezi 400--ÓO- kusy a

'

na prahu samého jara přišly stuje Jeden od druhého sí dal pře štaliicjuěl Dobytek by se domusta Pcnnl "kdež jsinc' předali' fron
nSco líbit ale dnes Žijeme dené deště klei-i- l kutili ilni'zakončím musím se Vrátili k to táhl jako tak je to již pud te ne- -tu řuskfmu iojsku ktere se sfor- -

11 V těch deštích ustydlo v'íce'mli'

Irkutsk Kibiř
' ' 1 prosince lillft '

Vážená ilečiMl! Přcdni" vám1 dě-

kujeme srdečně za vaše dárky
Bude vám to zajisté divné že te-

prve dnes od nás dosláváte odpo
věď Neznáte ruské poměry zde

mu ó čem vlastně jsem chtěla nioviilo 'a my měli odjeti do týlu
ái příliš "neodvisle" a to jest
veliká ohybu a ta chyba sc mstí na

nás vševli Ku šCaatnému žití je

L'00 kusit Na každém zelenem"na oddýčlt a odtud do naší vlasti
A vink situace se změnila v Ku- -

třeba trochu sdílnosti jednoho vfi

místečku bylo vidět deset a více

kiisíi mrtvých a lak lo vypadalo
po celém pastvišti Kdyby byl do- -

kiť opet převrat u vlády Kolčak

psáti A to jest vypršel nám Čas

přcdplatuého na 'Denní 1'okrok'

nyní ale žádáme abyste nám la-

skavě zasílali "Denní a Nedělní

Pokrok" za kterýmžto účelem

můj manžel k dopisu přikládá

Mjest VŠ'cko sy" čiis to je po a starý 'režim carský frontu ne
2i druhému a ještě víec trpěli
vosti tak abychom se alespoň trn našem hned ale slova

uu'ivářc jež hledá záchrany v

vzhlíží ku člověku ó milosnlcn
st ví Ku příkladu zde na 'hlíz
ku je rjinch žádné přístřeší tam

pro dobytek nemají a přece tnii'

kde pasáci bydlejí — čemu říkají
"kemp" —i jo vše rozšlápuné n

dobytek jakýmsi pudem hnán so

tam vždy scházf Tuk by to místo

nebylo o nie více rozšlápuné kdy
by tam bylo nastavěno iiiěkolil- -

jednoduchých přístřeší jednou

ehu přiblížili té demokracii o níž
bylek měl přístřeší tak niob] být
zachován Dotyčný majitel udě-

lili úpadek a věřitelům ničeho ne- - '

dal Teď na té samé renči dělá

Jsme jcStě před nedávnem snili
smyslit to ruské "sy" čas bývá

jak již máme v tom tu prakci
za rok tak i ty vaše milé dárky

"iO a vedle toho 50c do sbírky
ji j o

ve prospěch sirotků ve Kturé vla
Radi kal ismus zdá ne slaví or sti Konečně zdravím ct vyda jsme dostali "sy" čas to jo prá 'formana" a taktiklil podobiióli

udrželi a nyiií co tuto psaní píšu
padl' 'Omsk sídlo jeho vlády Náš

oddych byl i jest takový že chrá-

níme sibiřskou dráhu Ož ku u

a jsme stále napadáni
bolševickými bandami Nyní snad

již budeme moci odjeti domů

když náš president dal rozkaz k

návratu a třeba i proti vůli všech

Vede stale dale a tu zase to dostvatelstvo pí pořadatclku a vše vě dnes Nlcčho juk vaše dárky
nám byly milé tuk nás potěšil

gie po celém světe nejenom v po
liticc ale i v jiných směrech

Dnes není možno lid uspokojit i

brzy "akcionáři" Odnesou Tukcky čtenářky a čtenáře

ncmyslílc ctěný pane ŠYáva' ževáš dopis neboť jsme vycítili že(Ctěná přítelkyně! Přijměte strunou k jihů otevřené a v čas'-hrozn- é

vánice by ovšem muselbyť by pro něj z nebe hvězdy jen za 5IMI kusů dobytka co ztrátavy američtí Cechové a námi sym- -náš dík za předplatné a rovněž za

příspěvek pro ubohé sirotky Bu patinujete a v mnohém jste námítábl
spojenců nehoř my zde nemáme obnáší by se nechalo kolik jedno-

duchých přístřeší postavit a krvypomohli jak zde v Sibiři tak již nijakých povinností vůči Rude nás těšiti když častěji dopi-

sem zavítáte do naSí "ŽenskéMorální učení za dnešní doby i v naší druhé vlasti Nikdy na mení též opatřit? Obzvláště kdvžsňni'ježlo oběť kterou jsme jiní
to nezapomeneme a budeme vánfHlídky" za ěež vám bude vděčje knihou neznámou a protož vý

itřednost komunistická tak znač
my přinesli huni krví jest nena-

hraditelná a jimi neuznaná nebofvelice za to vděčni 0 vaše dár

zde v okolí zůstalo tolik frávy n:- -

posekané a jsou zde dosud krás-n- é

senové pozemky ku proňa iniu-- :

na h pozdravem —
ni bují a pravda je kamoflážo ky jsme so dělili tak aby každý

někdo dobytek trošku roztřídit'

aby se netlačil jen do jedné bou-

dy neboř ty slabší kusy by při-

šly k umačkání Kdo chce doby-

tek pěstovat musí též o něj peče-va- t

u ne dobytek nechali bez do-

hledu jen aby se staral sám o se-

be Tak jako'se to děje zde ni
randi! dobytek dostanou na dluh
z jatek od koiiiissionářň Takové-m- u

dobytku říkají komissionáíi

oni přece jen výchovou jsou por
námi a nikdy nedovedou pocho

tí a lacino '— celých pět čl vrt i zavána něco doslal Nám je každá malič-

kost potěšitelná neboť takové vě

Pořadatclku)

Anna Šimkovi Culm Kans 12

100 ročně a kde možno nasekali[lít co je to Slovan jeho rodná
eí jež jste nám posbili jsou ve kolik set tun sena Ohrada onévbisf Já jsem vždy rusofilem ale

Válka přinesla duševní rozvrat

Vydřiduši a lakomci z toho těží dubna 1920 — Ctěná pí pořa- - směs pro nás zde velice nutné J věc soudím tuk jak ona skutečné renče kolem kamjm iniiě jiřipndá
jako miičírnu a n 'dobyt kářská

# datelko i milé čtenářky! Jest to na příklad jsem dostal košili je Jest' j— 'Milá přítelkyně tof o vši
! i rmu již hezky dávno co jsem psaMá-l- i dčliiík spravili žiti musí ohrada Jsou tam stále celé honlily a krabičku tabáku a lak kaž M"KK" jswii in nos umoří-velice si ručně- píšu jelikož kdy

la do naší milé "Hlídky" N ne zase z jinycn renci a do ja
duševní nezávislost mít i jak o

zaměstnavatelů tuk í od (chodí
dý něco Píšefe slečno jnk a tne

rieké noviny o nás píší Tof víle
bych 'chtěl vše vypsáfí miisel bych
míti knihu a lé by bylo málo ne

vím zda-l- i se již pí pořadatelka fek svezené vyhublé často bez u

ší ti bez ohonii a proto jsou napamatuje na mojí návštěvu v O
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