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Svět ve varu
Dr. J. K r 1 í n. - Když se ujímal vlá
dy nad Církví Pius X. na počátku to
hoto století, s bolestí ve svém prvním
okružním listě zjišťoval, že svět, pod
lehnuvší těžké chorobě laicismu, od
padu od Boha se řítí do propasti. Svě
tová válka potvrdila, ba předstihla
smutnou předpověď Veleknězovu.
Řád budovaný na nevěře se shroutil
a rodí se řád nový, ovšem za velice
těžkých bolestí. Nějaký čas po skon
čení války se zdálo, že lidstvu nastá
vají’ blahé dny štěstí a blahobytu,
netrvalo však dlouho a začala se ukazovat hospodářská a sociální krise,
rosily zástupy nezaměstnaných a sot
va lze dnes říci, že budoucnost bude
ružová. Státy vyžadují na občanech
nesmírné oběti a snad budou vyža
dovat v budoucnosti ještě větší.
Světovou válkou byl zasažen řád, kte
rý od polovice XV. a od XVI. století
byl budován na víře v člověka, na
víře v jeho rozumové schopnosti, je
ho výkonnost a sílu. Církvi a křesťan
ství bylo dopřáváno ve veřejném ži
votě a dění stále méně místa a v XIX.
a XX. století již téměř žádné. Je prav
da, že technika velice vyspěla, ale
je rovněž pravdou, že štěstí lidstva
se nezvýšilo. Kapitalisté a socialisté,
kteří do světové války měli hlavní
slovo v rozhodování o osudech států,
nejen neodstranili, nýbrž ještě pro
hloubili rozpory mezi lidmi a státy a
nejistota se již stávala nesnesitelnou.
Válka způsobila rozklad všech sou
stav, myšlenkových i hospodářských
a tvůrcové nové Evropy a nového
světa nedovedli vymyslit nové, lepší
a zdravější. Liberalistický kapiialism
nebyl sice zdrcen, ale vyvstal mu
mocný nepřítel v domyšleném mar
xismu, v komunistickém směru ovlád
nuvším Rusko, a z něho se šířícím ne
jen do ostatních evropských zemí,
nýbrž i do ostatních dílů světa. Vy
cházeje z hlediska, že největším spo
jencem kapitalismu je Církev, a že
náboženství jest opiem pro lid, zahá
jil vyhlazovací boj proti zjevenému
náboženství. Společnost je třeba úplně rozložit, aby na shnilé půdě rost
la nová společnost, aby bylo doko
náno vítězství proletariátu, vybudo
ván nový řád na marxistickém názo
ru světovém a zaveden konečně ráj
na zemi.
Komunism vtrhl do světa a Evropa,
která dříve odvrhla silné zásady křesíanské, se mu nemohla opřít. Velmo
ci založily Svaz národů, ale ten se
neosvědčil. Při jeho zakládání navr
hoval anglický politik, lord Cecil, kte
rý dostal letos Nobelovu cenu míro
vou, aby do Společnosti národů by
la přijala i Svatá Stolice jako autori
ta opírající se o božské poslání, auto
rita duchovní, ale státy tomu neroz
uměly. Komunism šel zatím vítězně
světem, působě všude rozklad a jedi
ný Velekněz před ním varoval. Vy
volal reakci v několika státech, kde
byly utvořeny totalitní režimy, dikta
tury jednotlivců nebo stran, vybičo
val u východních národů i v Ameri
ce a Aírice nacionaiism, rozpoutal ob
čanské války v Mexiku, Španělsku,
má jistě svoji zásluhu na událostech
v Číně, ale to všechno není klad, ný
brž zápor, není stavění, nýbrž bo
ření.
Zpustošením zpustošena je země, tě
mi slovy Písma sv. by bylo lze ozna
čili současný stav. Národové stojí

Dr Dionysius Fr. Polanský:

Týdně

Do další práce
Uplynulá doba má pro nás význam hlavne \ tom smyslu, že jsme šťastně ab
solvovali osudnou zkoušku, jejímž hlavním tématem byla otázka, zda vůbec
vvdržime. Ideologie, nadšení, krásné myšlenky, skvelé plány, to všechno jsou
velmi hezké věci. bez nichž by nic velikého nemělo vyhlídek na trvah úspěch
Ale to by nestačilo, kdyby nebylo pevné vůle stále pracovat i, neumdlíti. .nespáti
na vavřínech v případě dosaženého úspěchu, neházeti pušku do žita, jestli
něco nezdařilo, neěekati, až někdo jiný něco udělá.
Ze sýčků si nic nedělejme, jsou to užiteční tvorové, jako vlastně každý odpůrce
nám prospívá jakožto prostředek proti ospalosti, nehledě ani k tomu, že 'nám
slouží jako křemínek. o který křísneme svojí ocelí k docílení dalších jisker.
..Ústřední jednota ěsl. legionářů-katolíkii". ..Jednota přátel katolických legio
nářů”. „Svatováclavská stráž"
tyto tři základní kvádry naší stavby, tato tri
východiska a opěrné body našich operací
kolik překážek, námitek, pochyb
ností. obav atd. musely přeěkati. než zakotvily. A dnes je zde máme v situaci,
iež všem nám dává ty nejlepší naděje pro budoucnost. Tedy predpoklady pro
další úspěšnou činnost máme a jde jen o to. aby každý [našinec, ať bráška, ať
př tel. tuto činnost vskutku vyvinul.
Na podrobnosti zde není místa, a proto si řekněme aspoň hlavní zásadu, kterou,
čerpáme z legionářské zkušenosti v tomto směru: činnost musí býti uvědomělá,
založená na vlastním přesvědčení, prodchnutá láskou k společnému cíli. Kázeň,
disciplina, poslušnost vedoucích orgánů, to vše zajisté. Ale kromě toho a to
hlavně jest třeba, vlastní iniciativy, popudů vycházejících od každého, třeba
i toho nejdrobnějšího našeho příslušníka. Administrativní orgány musí v první
řada pečovali o udržení spojení v tomto směru mezi vedením a členskými jm>pudy a tak pod. a tu naše organisace jest rovněž na výši. Ať si to tedy každý
náš příslušník uvědomí a podle toho pracuje, načež se dostaví též velmi brzy
hodně úspěchu.
Závěrem bych jen ještě poukázal na pravděpodobný omyl některé části veřej
nosti, jestliže by se na nás dívala jako na nový spolek v řadě mnohých jiných,
jehož smyslem jest péče o své členstvo. Tedy jménem legionářů-katolíku zde
říkám, žc naším ideálem není vybudován
dporující nás společnosti. Co nán>
p> zákonu a podle slušnosti patří, to si obstaráme. Ať se nikdo nedomnívá, že
členství v Jednotě přátel učinil zadost složením členského příspěvku nebo pod
pořením zchudlých hrášků nebo jejich příslušníků. Ovšem jest třeba též po
čítat! s finanční stránkou a vděčně přijímáme též porozumění v tomto (smyslu.
Ale hlavní jest nám láska k legionářské idei jako takové, zájem |o její pronik
nutí, vůle, aby byla každým našincem osvojena. Nechceme rozdílů, nýbrž sply
nutí v tom smyslu, aby každý, kdo se k nám přiblíží, smýšlel tak jako my, t /
jest obětavě, důsledně, pravdivě, nezištně — legionářsky. Jsme přesvědčeni',
žc právě v prostředí našeho katolického lidu, jenž jest naplněn stejnými 'ideály,
najdeme nejvíce pochopení a že tudíž shora uvedený omyl se zde ‘velmi málo
vyskvtnc a bude vždy lehce vyvrácen.

Po návštěvách Delbosových
Počátkem prosince pronesl v anglic
kém parlamentě řeč ministerský před
seda Chamberlain, v níž dovozoval,
že úkolem současné politiky a diplo
macie anglické musí býti všeobecné
uspořádání poměrů v Evropě. Pak odejel do Berlína lord Halifax, fran
couzští státníci se radili s anglický
mi, ve Střední Evropě, hlavně v Čes
koslovensku byla nespokojenost nad
požadavkem Hitlerovým, týkajícím
se německých menšin a konečně se
vypravil na cesiu Střední Evropou
francouzský ministr zahraničních vě
cí, Delbos. V Berlíně se setkal s Neurathem, německým ministrem zahra
ničí, ve Varšavě a pak v Bělehradě
měl vážné rozhovory s vedoucími
státníky a nakonec navštívil Prahu,

kde byl přijat opravdu přátelsky.
Nelze popřít, že středoevropské státy
byly znepokojeny a hlavně my jsme
k tomu měli dosti důvodů po štvavém psaní německých listů a někte
rých význačných listů anglických.
V Rakousku rovněž nemile nesli sna
hu III. Říše po anšlusu. Francie v po
sledních měsících úzkou spoluprací
s Anglií na mezinárodním poli a
jsouc zároveň přátelsky spojena se
státy Malé Dohody, byla nejspíše po
volána uklidnili státy středoevrop
ské, při čemž by uslyšela přímé jejich
slovo. Ve Varšavě a v Bukurešti by
lo jednání obtížnější, hlavně v dů
sledku spojenectví Francie s bolše
vickým Ruskem, proti kterému má
značná část veřejnosti obou států dos-

proti sobě a strachují se nového vy
puknuti válečného požáru, v náro
dech samých je nesvornost, nevěří
jeden druhému. Všechny státy ho
rečně zbrojí a diplomati mají plné ru
ce práce, aby zachovali mír. Ale je
přece jedna naděje, jeden světlý pa
prsek v těch tmách nejistoty: stoupa
jící váha autority Církve katolické a
papežství, v čemž se shodují všichni
znalci poměrů, ať jsou to katolíci ne
bo nekatolíci. Nauka křesťanské lás
ky a spravedlnosti proniká stále hlou
běji v národy, mluví se o katolické
obrodě ve světě. V oblasti sociální,
hospodářské, vědecké i umělecké se
uplatňují všude katolíci ve velké mí-

ře. A i to, že v některých státech je
proti Církvi veden hrozný boj, je svě
dectvím její životnosti, kíerc se bojí
nepřítel světla a věčné pravdy. Je
na katolících - k tomu je ostatně vo
lá Papež Katolickou akcí - aby víc
a víc pronikali prostředí, šířili správ
né zásady a v duchu lásky a spra
vedlnosti budovali nový řád, který
může stát jen na těchto základech.
Kriíisovat a hubovat na poměry ne
ní důstojné člověka víry, on musí
hledět je přetvořit ve svém duchu.
Poněvadž na nás nejvíce záleží, jaká
bude budoucnost, musíme se řádně
vyzbrojit, připravit, abychom s po
mocí Boží mohli zvítězit.

Život v moderní době rychle letí. Kdy
by se naši předkové mohli na nej dívat,
zatočila by se jim z něho jistě hlava,
i žasli by hlavně, jaké místo vitom
zrychlovaném tempu připadá psanému
slovu — tisku. Denně chrlí rbtacky do
světa mil ony a miliony listů nejrůznějsího obsahu, plné nejmožnějších zpráv
a tyto listy se stávají pro nespočetnou
obec čtenářskou duševní potravou. Je
dete vlakem, traniwayi a v rukou ces
tujících vidíte samý popsaný papír. Pa
pír, který utváří mysle lidí a tun má
nesmírný význam pro jejich život,
mravní zásady a, nebojme se toho slo
va, často pra celou jejich věčnost.
Když se takto díváme, a zkušenost nás
k tomu opravňuje, na psané slovo, na
tisk, pochopíme, proč ' nám katolíkům
tolik musí záležeti na řádném a zdra
vém tisku. Rozsévá život nebo smrt a
musíme, i když snad tím přiznáním
bolí srdce, doznat, že tisku rozsévají
cího smrt je více než tisku roznáše
jícího život. Jsme-li vsak přesvědčeni,
že je naší svátou povinností chránit
bližní před každým nebezpečenstvím a
napomáhat jim k růstu, pak i pochopí
me svoji povinnost, kterou máme s roz
šiřováním zdravého katolického tisku.
To nás vede a musí vést i všechny ostatni, kteří mají s námi stejný cíl.
Za jeden týden se sběhne moc a moc
veci, často základní důležitosti. A člo
věk chce mít o nich jasnou představu.
Přeje si, aby byly hodnoceny pod vyš
ším zorným úhlem a ne pod spádem
denních události. Týdeník to může spi
se učinit a v tom je jeho významné po
sláni právě v’ dnešní době a je to po
sláni výchovné. Proto nyní roste tolik
význam týdeniho tisku a všechny strany
a skupiny mu věnují zvýšenou pozor
nost. Činíme tak i my v přesvědčen':,
že tím nejvíce posloužíme všem tem,
kdož s námi budou spolupracovat a bu
dou k nám míti důvěru. Ta je nezbytná
mezi čtenářem a vydavatelem a bez ní
by se těžce postupoválo. I důvěra bude
růst úměrně s úrovni listu, toho jsme
si vědomi. Poněvadž důvěru chceme a

Feuilleton
V i n a Svobodová:

Conegiiano
(Na hřbitově českoslov. legionářů.)
Do modři nebe cypřiše se vlály
jak smutný úsměv země rozbité.
Jak mlčenlivá stráž nad spánkem
svátých,
jak bolesti » cekáni zalité.
Do hradu princeznu gotickou nevolej,
na píseň nemysli — n i úsměv bily .
Hekněte hory J jaký byl den,
vojáky z Cech když popravili?
Tlak je jak ještěrka z ocele,
touha ji nezastaví. . .
Nelze se dotknout vás cypřiše,
do země zabořit hlavy.
Kraj volá modrem jak ch oral \ áf ěze
slunce je vidinou tušených přáni,
t bitým bratřím fíože svátý spánek

. .

.

vítězně z mrtvých vstání!

,h’i

Štědrý večer na stepi
Na dvoře cihelin zaštěkali psi. Kdosi
zatloukl na dveře. Otevřev. vyšel jsem
z |>odzcninílio domku cihelny. Přede
dveřmi stál mužík (ruský sedlák), za-

upřímné si jí přejeme, bude naší první
snahou dáťt vám do ruky List, který
vás uspokojí a který budete mít rádi
jako svůj list.
Veliký papež, Pius X., který řídil kor
midlo Církve svaté na počátku tohoto
století, tedy v dobách velice těžkých,
doporučoval katolíkům, aby na prvém
miste se starali o vybudování dobrého
tisku. Je třeba chrámů, pravil, je tře
ba škol, ale kdyby katolíci zapomněli
na tisk, jisté by nevybudovali ani ko
stelů, ani svých náboženských skol. Byla
to slova hluboce pravdivá a tam, kde se
katolíci podle nich řídili, dobře udělali.
Může přijít pronásledování, bolestné
chvíle, ale tam, kde dlouho nebo delší
dobu působilo psané slovo, mají pak i
v nejtěžších chvílích věřící holné síly,
poněvadž bvlo posilováno jejich uvědo
mění. A to je třeba. Naše síla spočívá
v tom, pokud známe zásady věčné prav
dy- A ty vštěpuje pravidelně, týden co
týden, dobrý tisk.
Věřící přichází k věřícímu vždycky jako
přítel. Nemá v něm být i lsti, má být
v tom styku jenom upřímná touha po
sloužit mu. V tomto duchu přijímejte
i list, jehož prvé číslo vám právě po
dáváme. Posíláme je, chtějíce sloužit
lidským duším, rozšiřovat všude pravé
poznání, vědomi si toho, že tím konáme
i nejlepší práci pro republiku, kterou
upřímně milujeme. Pomáhejte nám
v tom, o to vás žádáme na počátku a
výsledky budou pěkné.
I
I

Em. 2 á k:

Představený ve styku s podřízeným
praví: .Jenom ten, kdo dovedl založiti
vlastni charakter, dovede též j ným poroučetj.“ Má schopnost chápati duševní stav
podřízeného a jemu v duchu pevnosti a roz
hodnosti, ale též v duchu lásky, soucitu a
sdílnosti vždy k němu mluviti. Příkaz, z ně
hož dýše starostlivá duše velitelova, je něco
zcela jiného, než affront, bezohledné, poko
řující poroučení, ze kterého vane polární,
ledová mrazivost
Dokonč. příště.

čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou „STRÁŽ“

Založit!, odůvodnit! a pěstovati správný
styk vojenského představeného s podříze
ným i velitele s mužstvem, je úlohou vý
chovy. Je to paedagogickg problém vojen
ského stavu. A to jeden z nejdůležitějších.
Neboť v tom spočívá vlastní „duch armá
dy“ stejně v době míru, jako v časech vá
lečných operací. A je otázkou: Které vlast
nosti má míli představený a jaké methody
má užití, aby tento styk, který nikdy nelze
reglementovati suchými, ale přesnými a
tř.jba sebekrásnějšími předpisy, byl oprav
du „v duchu a v pravdě“. To jest v duchu
křesťanské lásky a nikoli ve smyslu nějaké
pohanské tvrdosti.
1. Nejkratší z apoštolských listů sv. Pavla,
epištola k Filemonovi, jasně vystihuje po
měr. Filemonovi, vznešenému měšťanu
v Kolosách, uprchl otrok, jménem Onesimas. Proč utekl svému pánu, o tom se list
nezmiňuje. Ale snadno lze si domysliti, že
to bylo tvrdé a bezcitné nakládáni pána
k bezprávnému otroku, jež tohoto svedlo
k útěku. Onesimas, uprchlík, přišel až do
Říma. Zde setkal se se sv. Pavlem, a byl od
něho získán k víře křesťanské. Potom po
slal sv. Pavel pokřtěného otroka zpět
k jeho pánu s přímluvným listem, v němž
žádá pána, aby bývalého otroka »»přijal
nyni jako milého bratra.", jako samo »»srdce
Pavlovo.“ Tvrdý poměr mezi pánem a slu
žebníkem měl pominouti. Duch pohanského
práva, které útěk otroka trestalo smrtí, měl
navždy ustoupiti křesťanské vzájemné lásce
a odpuštění.
Tento duch křesťanské lásky a řekl bych
vzájemnosti, druh bratrství, i když různé
stupně hodnosti stále šíří vzdálenost obou
(pathos distance) má v armádě žiti. Ano,
jest její hlavní podmínkou, má-li ormáda
tvořiti živý a zdravý, jednotný organismus,
a nemá-li býti pouhým uměle a drakonicky
vytvořeným a udržovaným složitým mecha
nismem, který v kritické chvíli hrozi kata
strofálním shroucením.
2. Aby poměr mezi vojenským představe
ným a jeho podřízeným byl zdravý, je nej
dříve nutno, aby představený měl určité
schopnosti a vlastnosti.
Je potřebí, aby sám prošel celou školou vo
jenské subordinace a poslušnosti, aby sám
zakusil, jak a které rozkazy a způsob jejich
projevení působily na jeho srdce radostně,
a které vyvolávaly tajný odpor, nechut,
„revoluci“ v nejzazší komůrce nitra.
„Umění poroučeli" je velikým uměním
představených. A vlastní nesmlouvavá se
bekázeň velitelova, klidná rozvaha, pevnost
a nepoddajnost vlastní vůe, je základní pod
mínkou správného poměru velitele k muž
stvu.
Zakladatel čínského náboženství Konfucius

halený v dlouhý kožich, obut ve vysoké
plstěné boty, s beranicí na hlavě a pro
sík abych ho zavedl na cestu do Perekopu. Jel na saních s „trojkou“ z Port
Chorly na Černém moři a ztratil ve sně
hu směr cesty. Obléknuv šubu (kožich),
došel jsem s mužíkem k saním, vsedli
do nich a jeli asi půl hodiny k studni
uprostřed stepi, nad níž zavěšen byl
obraz zázračné Panny Marie kazanské,
která ukazovala a cestujícího dopro
vázela na cestu do všech stran světa.
S tohoto místa dovedl jsem se orientovati. Sem doprovázel jsem bezpočtukrátě v noci zbloudilé mužíky na stepi.
Studeň, která byla v létě oživena nocu
jícími cestujícími na povozech a v noci
osvětlena září ohníčků, na nichž pře
kypující čuguny (železné hrnce) roz
nášely česnekovou vůni beraniny, při
pravované po čabansku (čaban = pas
týř), byla nyní až k dřevěnému pažení
zapadlá sněhem.
Ukázav mužíkovi směr cesty, dal jsem
mu proščajte (s Bohem!) a bral se širou,
sněhem vysoko zavátou stepí zpět k ci
helně, kde spali bratři-zajatci, přišlí
v gosti (na návštěvu) na Štědrý večer.
Pojednou slyším volání. Naslouchám ...
Stepí se rozléhalo jasné volání. Obra
cím se směrem zvuku a po krátké době
vidím před sebou od sněhu seodrá ej cí
černou postavu a za chvíli stojí přede
mnou, pod paždí maje šubu, starý
Brázda.
„Brázdo, kde se tu bereš?“ ptám se
překvapen.
„Sel jsem na cihelnu na Štědrý večer
a spletl jsem si ve sněhu cestu, dostal
jsem se až do Bohajovky. Na zpáteční
cestě zbloudil jsem opět,“ udýchaně ze
sebe vypravil Brázda.

„Dej sem šubu,“ pravím. ..beztoho se
sotva vlečeš.“
Brázda podal mi šubu a když nabyl de
chu, počal vypravovati:
„Od čtyř hodin odpoledne vysokým
sněhem bloudím stepí, nevěda v kterou
stranu se mám obrátiti. Ani kurgán
(vysoký hrob tatarského náčelníka)
před cihelnou jsem nespatřil.Nohy vy
povídaly službu, až znaven, usedl jsem
do snehu. Měl jsem strach před spán
kem a bránil jsem se mu, chtěje si je
nom odpočinouti, abych znovu nabral
sílu. Vzpomínal jsem, že bratři šedina
61ámě v podzemním domku cihelny a
oslaví Štědrý večer, a ja zle, v tomto
oceánu sněhu, nestane-li se zázrak, bíd
ně zahynu. Nikdo nebude včdčti, kam
jsem se poděl. Až na jaře při páchání
(orání) mužíci najdou moje tělesné po
zůstatky. ohlodané divokými psy ...
Dnes zažil jsem Štědrý večer na tiché,
zimou zmlklé stepi a tak opuštěn, jako
nikdy. Jako bych ležel na bílém neko
nečném rubáši, do něhož jsem se stále
hlouběji a hlouběji nořil.
Step svítila sněhem a mrazivé ticho se
rozkládalo kolem. Nikde cesty, nikde
východiska z této jednotvárné sněhové
plochy, ležící přede mnou uhlazena a
stopou lidskou neporušena. Jakoby vše
chno na světě vymřelo a já zůstal sám
v tomto sněhovém bludišti.
Nedozírné, tiché sněhové moře! Přišel
jsem si sem odpočinout po nepokoji
a vření životním. Duše utýraná a uštva
ná válečnými útrapami, otrávená měl
kým vojenským prostředím znuděna ustavične stejnou službou, přišla sem si
na dílo Pána Boha odpočinout, ztratit
pojem světské tíže a lidského strachu.
V Kristově naději přišla duše k sobě,

osvobozena od všech vnějších vlivů,
zmládla ve své staré a neměnitelné nej
vnitřnější podstatě. Hluboce dýchala ži
votem na výšinách věčnosti. Vzbudil
jsem opravdovou lítost...
Sedě tak zamyšlen na sněhu, vzpomín
ky na Štědrý večer promítal jsem jako
film života před očima ...
Světle a slavnostně zářila všechna ok
na v našem městečku, ať chudých nebo
bohatých, a za nimi nesčetné dítkv ne
dočkavě čekaly na s nebe padající štěd
rý večer, doprovázený chóry andělů,
nesoucích dárky lásky. Uprostřed měs
tečka gotická okna starého kostelíčka,
slavnostně ozářená, a nad vysokou věží,
až skorém ke zdím kostelíčka, sklenula
se hvězdnatá obloha. Těžká křídla dve
ří neocenitelné umělecké krásy byla otevřena a jimi vstupovali moji rodáci
do chrámu Páně na Půlnoční. Viděl
jsem mezi nimi nebožku babičku s lu
cernou v ruce, jak spěchá na jitřní,
zrovna tak. jak nás vodila na roráty,
a jak pokleká před Nejsvětejší... Když
jsem ji tak viděl hluboce skloněnou
před oltářem, vzpomněl jsem si, jak ří
kávala: ..Není na světě nic lepšího, než
Pána Boha ctít a dobře dělat.” Bylo mi
v té chvíli divno u srdce a hořký můj
osud vytlačil mi slzy z očí...
Patřil jsem na hvězdnaté nebe — tam
Bůh také prostřel štědrovečerní stůl
Íiro všechny, kteří jej ctí, milují a veebí. Dnes jako vždy je všedobrý a vševidoucí Bůh otec všech a proto nemůže
býti svým dítkám dary svými a nespra
vedlivým ani tvrdým Otcem, neboť
mluví k nám: „Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás
občerstvím.“
A v jeho ochranu jsem se poručil, ó

Události v Německu
V posledních listopadových dnech byly
v Sonthofenu prosloveny dvě řeči, o jejichž
důležitosti nemůže být sporu poněvadž řeč
níky byli dva význační vůdcové nacističtí
Baldur von Schirach a Ley. Týkaly se vý
chovy budoucích vůdců strany, to je ně
meckého národa a byly prosloveny při ote
vření ústavu, který je nazván výmluvně
„zámkem řádu“, a v němž se má tvořit
nový duch národa. Nuže Ley vykládal, že
výchova příštích vůdců bude trvat 17 let.
Od 12. do 18. roku budou hoši navštěvovat
„Hitlerovu školu“, dalších 7 let budou za
řazeni v pracovní službě a odbydou si vo
jenskou službu a poslední 4 léta budou vě
nována dokončení výchovy. Dít se bude
ovšem po celých 17 let v duchu přísně
germánském, na základě víry v racu a půdu.
Je to promyšlené a soustavné stupňování
boje proti zjevenému náboženství, snahy o
odnáboženšténí, odkřesťanéní Německa.
Vůdcové III. říše si vedou tak, aby co nej
dříve zlomili vliv Církve i protestantských
církví, vliv na výchovu mládeže.

Dárek
Aniž bychom se nadáli, máme přede dveř
mi vánoce. Svátky nejhezčí ze všech a
svátky dárků. Jisté většina z nás neví, čím
by obdarovali své m lé. Marně procházíme
ulicemi, marně postáváme hodiny před vý
kladními skříněmi, neboť čím toho více vi
díme, tím hůře se pro některou věc rozhod
neme.
Nedávno jsem šel kolem knihkupeckého ob
chodu, v jehož výkladních skříních byly vy
staveny knihy pro mládež i dospělé. Nad
vkusně upravenou skupinou knih byl nápis:
„Kniha je nejcennějším dárkem.“ — V té
chvíli jsem dal autorovi tohoto nápisu za
pravdu a šel jsem hlučící ulicí dále. Výklady
obchodů pěkně a vkusně aranžovány lákají
chodce a zboží se nabízí samo. — Snad ná
hodou jsem se zastavil před výkladní skříní
jedné záložny. Asi čtyři kasičky, několik
vkladních knížek a prospektů vyplňovaly
tuto výlohu. Nevím, proč jsem si vzpomněl
na výlohu obchodu s knihami a na onen ná
pis. Zdálo se mně, že nad vkladními knížka
mi chybí také nápis, který by několika slovy
vysvětlil, proč jsou tady.
Jaký by to byl pěkný dárek — vkladní kníž
ka s počátečním vkladem. Darujte svým d*tem, mezi zábavnými knihami, pod strome
ček také knížku — vkladní, darujete jim
věc, která je bude těšit celý život Třebas
nyní to neocení, jednou však vám za tento
dárek budou vděčni, neboť je tím naučíte
šetřit!
J. S.

Po návštěvách D’lbosových
(Dokončení ze str. 1.)

ti kritické stanovisko. Ani v Bělehra
dě nešlo vše hladce. I u nás bylo
třeba překonat některé obtíže, ale
soudě podle prohlášení vydaného po
návštěvě, byla dohoda konečná úpl
ná. S naší strany bylo kategoricky
prohlášeno, že žádný cizí stát nemá
práva vměšovat se do našich záleži
tostí, a že otázka německé menšiny
je otázkou čistě vnitřně politickou.
Zároveň byla zdůrazněna nutnost užší

spolupráce Československa s Francii
na hospodářském poli. Francie dosud
v tomto ohledu nám nebyla příliš
nakloněna, to třeba vytknout, a stěžo
vala si na to i Jugoslávie, která již
navázala užší styky jak s Německem
tak s Itálií. Naše zahraniční politika,
která zachovává závazky dosud ujednané, sbližuje se zase s Rakous
kem, s nímž má stejného nepřítele a
s Maďarskem. Toto sblížení napomá
há k uklidnění ve Střední Evropě
nejvíce.
Lze doufat, že Delbosova cesta vnes
la jasnost a uklidnění do napjaté ná
lady a přesvědčí velmoci, že s men
šími státy nutno počítat jako s celky,
do jejichž života nelze nikomu jakko
liv zasahovat. To ostatně konstatoval
v těchto dnech i zahraniční tisk, hlav
ně francouzský.
Historik čs. legií, vrchní archivní rada PhDr
František Šieidler, přednosta vojenského archivu
Památníku osvobození, rodák z Pacova, dožil se
12. prosince t. r. 50 let. Věnoval se studiu his
torie a byl prof. dějepisu na střední škole. Na
začátku světové války dostal se do ruského za
jetí jako záložní důstojník. Zúčastnil se organi
sace našeho odboje na Rusi a v r. 1919 byl po
staven v čelo Historického oddělení štábu čs.
vojska. Zasloužil se nemálo o zdárný vývoj vojensko-historických prací v ruské legii. Po ná
vratu do vlasti působil opět na středních ško
lách v Praze a v r. 1926 byl povolán do Pamái
niku osvobození. Napsal řadu článků z dějin
čs. vojska na Rusi a knižně vydal zejména Če
skoslovenské hnutí na Rusi, Zborov, Naše vysiou
pení v Rusku a Pěší pluk 9 Karla Havlíčka Bo
rovského. Pečlivá a soustavná vědecká práce
zařadila bra dr. šteidlera na přední místo mez:
historiky čs. zahraničního vojska. - Přejeme br
dr. Šteidlerovi od Pána Boha zdraví a požehná
ní jeho práci.
edl.

Z CHOCNĚ.
V týdnu od 5.-12. t. m. konána byla v Chocni
obnova sv. misií. Kázali dpp. Daňha Alfons a
Krajča z řádů redeptoiristů. Misie měly velmi
zdařilý průběh, k sv. zpovědi přistoupilo 145C
osob, k sv. přijímání pak 2500 osob. Závěrečné
ho průvodu městem s Nejsvětějsí Svátostí zú
častnilo se za krásného zimního dne přes 100C
osob. Nejmohutněji však působila při nedělnírc
společném sv. přijímání promluva a při ni pros
ba dp. Daňhy o společnou vroucí modlitbu za
p. presidenta Dr. Beneše a zdar jeho díla.
Obec Nový Hrádek obsadí místo smluvního po
licejního strážníka. Žádosti do 15. ledna 1936
Bližší v Úředním listě RCS č. 285.

Místní ob-c Polná obsadí místo hajného. Žádosti
do 15. ledna 1938. Bližší v Úředním listě RČS
č. 281.

velký Bože, uděl mi takový štědrove
černí dárek, jaký si svým životem za
sloužím. Tebe jsem se, pokud poznati
mohu, nikdy nespustil, Tebe jsem vzý
val a při každé sebemenší práci jsi mne
doprovázel cestou života. Utvrdil jsi se
ve jméně Emanuel, jež jsem na křtu
svátém obdržel a jehož svátek každé
Narození Páně slavím: ..Bůh buďsná
mi!” Obzvláště dnes i se tunou.
A Ty, blahoslavená Panno Maria, ustrň
se nade mnou a přimluv se u Tvého Sy
na. Ježíše Krista, pro kterého jsi tolik
bolestí vytrpěla, abych našel cestu ke
svým bratřím na cihelně a na stepi bíd
ně nezahynul.
V této prosbě zaslechl jsem cinkot zvo
nečků. zvýšil jsem pozornost, zda se
neklamu vnitřními obrazy, a potom sly
šev skutečně cinkot ruské „trojky“,
zavolal jsem o pomoc a shledal se 8 te
bou.
Dostal jsem od pána Bvha velký dárek
k Ježíšku. Cinkot zvonečků zachránil
mi život. Neslyšet zvonečky, jistě bych
zamrzl na stepi.“
To jsme již kráčeli kolem kurganu,
za nímž, ponořena jsouc ve sněhu, roz
kládala se cihelna.
Brázda vstoupil s „pozdrav Pán Bůh!“
a spatřil na slámě ležící bratry, jejichž
tváře zářily očekáváním veliké doby.
„Škoda, že spí; rád bych jim zazpíval
„Narodil se Kristus Pán,“ pravil Bráz
da.
Dostal k Ježíšku jako každý bratr pá
ček machorky (rozsekaný tabák ze žilek
tabákových listů) a když si odpočinul,
nacpal si fajfku a pokouřiv, napsal
štědrovečerní lístek ze zajetí domů do
Cech.
E. Dostál

Z katolického života
Měsíc leden je ve znamení dvou ve
likých svátků: Zjevení Páně, neboli
svátých Tří králů a obrácení svátého
Pavla. Církev nám připomíná po osm
dnů oktáv prvého svátku, že jedno
rozený, Bůh, se zjevil všem národům
a osvítil je světlem pravé víry. Proto
připomíná v tomto týdnu věřícím mi
sijní své dílo, které plní od počátku
a v posledních létech zvlášť inten
sivně. Vybízí své děti, aby pamato
valy na misionáře, modlili se za ně a
pomáhaly jim i hmotně. Od 18. ledna
pak, kdy vzpomíná Církev nastolení
sv. Petra v Římě, do 25., svátku Ob
rácení sv. Pavla, nařizuje oktávu
modliteb, za sjednocení všech křes
ťanských církví pod jednou hlavou
viditelnou, římským papežem. Mod
litba Páně za to, aby „všichni jedno
byli", je jakoby duší tohoto týdne.
Křesťanstvo je rozděleno a tím rozdě
lením nejvíce trpí, cítí to všichni. Je
nutno prosit Pána, aby se sjednotilo.
Nezapomeňme v lednu na tyto dvě
své povinnosti!

Vánoční liturgie
Církev v dobo vánoční při mši sv. jen
•plená a raduje se. Již na Stédrý večer
v introitu (vstupu) oznamuje věřícím,
chvějíc se blahem, že ..přiide Pán a
spasí nás a zítra uvidíme slávu jeho“.
V duchu těchto slov -hrozívá křesťan
svat večer narození Páně. Na Hod Boží
při první mši sv. zdůrazňuje Božství
Ježíše Krista: Hosbodin řekl: Svn můj
jsi ty, já dnes ztdod.'l jsem tebe! Při
druhé mši sv. přibomíná světlo. které
se rozzářlo nad jeskyní betlémskou při
klanění pastýřů Rohu. Knížeti -bokoje.
Otci budoucího věku, jehož království
nebude konce. A konečné Při třetí mši
sv. slovy sv. Jana Evangelisty zbívá o
Šlové, které se stalo tělem a přebývalo
mezi námi, a knéz při těchto slovech
a s nim i věřící poklekali. Pro křesťa
na má bvti celý Boží Hod a celá vá
noční doba až do Zjevení Páné adorací,
klaněním se. pokorném a zbožným jed
norozenému Synu Božímu, bez néhož
bvchom žili v temnotách noci a du
chovní smrti. A v tom klanéní má bvti
obsažena upřímná prosba o pokoj li
dem dobré vůle. K tomu nás vede vá
noční sv. liturgie.

Svobodné školství v Irsku. V Irsku bude
vyhlášena nová ústava, ve které f? dú'lidně
pamatováno i na reorganisac: školství. Je
pochopitelno. že při lásce k tradiční kato
lické víře fe konstituce inspirována křes
ťanskou naukou. Tak se přiznává ve 41. Dar.
rodině nezcizitelné právo na výchovu dětí,
poněvadž rodina je základní sociální jed
notkou. Rodiče mají svobodu dáti dětem
výchovu v duchu své víry a žádati, abv se
takové výchovy dostávalo dětem ve škoPch
soukromých i veřejných. Ovšem nestačilo
by prohlášení těchto práv a proto tvůrcové
konstituce chtějí toto právo i zaj stit. Proto
zákon bude s*ejně pereentuelně nodpnrovati
všechny školy, ať náležejí kterémukoliv ná
boženskému vyznání. Tímto znůsobem bude
zaručen mír, který je tak nutný pro zdárný
vývoj státu.

Z katolického života ve světě. Skoro kaž
dou neděli světí pařížský arcib skup, kar
dinál Verdier, nějaký kostel na per feriľ
pařížské. Posledně posvětil nový chrám
v Grand Montrouge a po svěcení pravil:
„Budete přicházeti do tohoto kostela v po
čtu ještě větším než dnes, poněvadž naš©
drahá Francie nemůže dosáhnouti sociální
ho míru bez kultu povinnosti, snravedlnosti
a lásky, čemuž právě učí kostel.“ — V Nor
sku byly uspořádány velké slavnosti devítistého jubilea umučení krále sv. Olafa. —
Misijní kongregace belgcká v Sheutu
vzpomíná 75. výročí svého založení. Má
1.202 členů, z nichž 707 pracuje v misiích a
řídí 5 vikariátú v Číně a 4 v Kongu v Aťrice.
Ve všech jej ch misiích ž je 791.991 věřících
a 199.651 katechumenů ve 237 misijních sta
nicích. — Ve vysokém věku 81 let zemřel
arcibiskup záhřebský, dr. Fr. Bauer, neo
hrožený vlastenec, který byl za světové
války pronásledován často rakouskými úřady. — Ve Washingtoně byly zahájeny za
přítomnosti téměř všech biskupů jubilejní
oslavy padesátého výročí první katolické
university ve Spojených státech severoa
merických. — Londýnskýý arcibiskup, kar

dinál Hinsley, jmenoval zvláštni sociálni ra
du, jejímž úkolem bude studovati rozpory
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a starat
se o jejich odstranění. Půjde hlavně o otáz
ky práce a mzdy a zákoníkem, jímž se bude
rada řídit, budou sociální papežské ency
kliky. —
Z misií. Boji v Číně trpí mnoho i miisie.
Podle posledních zpráv bylo hned na po
čátku války zajato v provincii Hopei 8 mi
sionářů, byli zabiti a jejich těla spálena.
Byl mezi nimi i biskup Msgre Shraven,
holandský lazarista. — Při posvěceni no
vé školy katolické v Inkamaně v Jižní Afri
ce promluvil inspektor-protestant a nad
šeně velebil dílo, které konají misionáři
svými školami pro obyvatelstvo. Všude,
kde působí, je pozorovat zvýšená úroveň
vzdělanosti, pravil. — Před 8 léty se v In
dii vrátila do Církve jakobitská církev s pa
triarchem Theofilem, nyní se vrací do ka
tolické Církve jedna sekta, která se odtrhla
od jakobitů před 62 léty. V Indii dělá Cír
kev stále úspěšnější apoštolát a Bůh jí při

vádí nové a nové věřící. — Poslední pa
pežové vynakládají velké úsilí na výchovu
domorodého kněžstva v misiích a četné cír
kevní oblasti v Číně, Indii, Japonsku a j.
jsou již svěřeny domorodým kněžím. V le
tošním roce bylo otevřeno v misiích 5 no
vých seminářů, poslední v Sanetowu v Čí
ně. — 21. prosince bude uspořádána v Ří
mě slavnost desátého výročí založení et
nologického musea. Toto museum vzniklo
po misionářské výstavě uspořádané roku
1925 u příležitosti Milostivého léta v Římě.
— „Misijní společnost katolických žen amerických“, která má své sídlo v Milwauke,
uspořádá ve dnech 16.—24. prosince tryz
nu za misionáře. V těch dnech bude slou
ženo 432 mší sv. v četných zemích a sice
tak, že každou půlhodinu bude sloužit nejsvětější obét kněz na jiném místě a po
celých 8 dnů bude tak sloužena mše sv.
nepřetržitě. — V Assamu v Asii byl po
svěcen základní kámen kostela zasvěcené
ho sv. Donu Boscovi. Tento kostel bude
stát na místě, na němž stál dříve kostel
pohanský.

Co se dálo před 20 lety
Rok 1938 znamená dvacáté výročí ra
dostného dne. v němž byla ukončena
hrozná světová válka, zuřící plná 4 léta.
Svět si bude připomínat poslední ob
dobí této války, kterou má ještě v živé
paměti a proto bude naše čtenáře jisté
zajímat, co se v kterém měsíci dálo r.
1918.
Zima nebyla nijak milosrdná k vojá
kům zahrabaným v zákopech, tolik se
lišících od tepla rodinného krbu. Zprá
vy generálních štábů oznamovaly sice,
že na frontách není nic nového, ale
přesto denně sta granátů a šrapnelů
mařila životy lidí i věci. Snad již brzy
přejde ta hrůza, říkali si otcové rodin,
vzpomínajíce ve frontě na své drahé,
i mladí vojáci, jejichž mládí bylo tak
krůtě přerváno. A skutečně svitla na
děje. Císař rakouský, Karel, usiluje o
mír a pověřuje bratra své ženy, aby
hledal ve státech Dohody cesty pro do
rozumění. Na konci r. 1917 papež Be
nedikt XV. vydal své památné provo

lání k válčícím národům, aby ustali
v nepřátelství a usilovali o uzavření mí
ru. V Německu katolíci sorganisovaní
ve straně ,.Centrum”, i socialisté čas
těji a častěji se obraceli k vládě, aby
uzavřela mír bez aneksí cizího území.
Jako v Rakousku, tak i v Německu se
projevuje ve všech vrstvách obyvatel
stva stále větší nespokojenost, hlad se
zvyšuje, fronty čekajících na potraviny
se prodlužují. Morálka vojska se drolí,
desert érů na frontách přibývá a v ar
mádách Dohody se uplatňuje stále více
slovanský živel. 18. ledna se definitivně
hroutí carský režim a je v Rusku pro
volána republika sovětská. V zaplom
bovaném voze se vrací do Ruska Lenin.
Německé vojsko je po shroucení vý
chodní fronty dopravováno na fran
couzské. hranice. Konec měsíce se stává
zvlášť hrozným pro hlavní město Fran
cie, Paříž. V noci z 30. na 31. ledna
velká německá děla vychrlila na ně
14.000 kg pum. jimiž bylo zabito 280
lidí a způsobena veliká hmotná škoda.

Volba není těžká
K událostem v Č. Meziříčí
Tělocvičná jednota Sokol učinila návrh, aby
na pozemku před sokolovnou postaven byl
jubilejní památník p. presidenta-Osvoboditele. Proti se vyslovila strana sociálně-demokratická a lidová, považujíce toto místo
za naprosto nevhodné a učinily návrh, aby
pomník byl umístěn v parku před školní
budovou. Uznáváme, že je třeba učiniti
jméno národních velikánů nezapomenutel 
ným, ale je třeba pro sochy jejich určití
místo důstojné a četné navštěvované. Ta
kovým místem je v naší obej prostranství
před novou školou, místo, kde se vycho
vává budoucnost a naděje národa, jemuž
vybojoval zesnulý president samostatnost.
Sochy pak nestaví se pro ty, kdož žijí, ný
brž hlavně pro ty, kteří žiti budou. My
staří jsme jej znali a nikdy jeho nezapome
neme, ale těm po nás má socha připomínati jeho obětavost, houževnatou píli,
práci a rozvahu, s jakou na troskách staré
říše bez krvavých hrůz vybudoval náš stát.
Té mladé generaci má neustále zářit: jeho
jasný příklad a proto chceme, aby jeho
památník byl jí dán přímo před oči. Jistě
pak každodenním patřením na jeho osobu
bude mládež celé obce chtíti slyšet o jeho
činech, námaze a vítězstvích a tak se vychovávati k p.lnění velkého jeho odkazu.
Tím památník vpravdě se stane životní kni
hou mládeži.
Pro místo u školy mluví i fnanční náklad,
sident Osvoboditel byl uč telem mládeže.
Obrazy a sochy vznešených vychovatelů
mládeže jsou umísťovány blízko těch, jimž
věnovali své myšlenky a srdce. Nechť se
tak stane i se sochou presidenta-uč tele.
Jako za života učil své posluchače, že je
povinnost chránit a milovat vlast, obětovat
vše pro její vysvobození, nechť i oo smrti
hlasitě mluví naději národa, by odkaz jeho
nepustila v prach ponížení nebo zapome
nutí
Pro místo u školy mluví i fi nanční náklad.
Nikdo nemůže upŕí'i, že místo pro Osvo
boditele státu musí být důstojné a nálež tě
upravené. Každý nepředpojatý jistě uzná,
že místo u školy důstojné je. Není dosud
v obci lepšího. Škola s pomníkem budou se

navzájem doplňovati, jedno druhému bude
ozdobou. Úprava místa před sokolovnou
bude státí veliké finanční oběti, na které
sbírky nestačí. Obec pak přispěti nemůže
vzhledem na pokladnu a na nezbytnou úpravu jiných míst, na která si občané stále
stěžuji a po nápravě volají. Nechati pomník
presidenta Osvoboditele v místě neuprave
ném, bylo by jen hanbou, jako hanbou by
bylo stavětí jej na dluh. Úprava místa před
školou nebude tak nákladná, musí se stejně
co nejdříve uskutečnili. Velmi by prospělo
ponechati pozemky před sokolovnou dále
v pachtu a výnos věnovati na udržování
parku před budovou školní. Kromě toho za
tuto podporu k uhájení živobytí budou vdě
čni zdejši chudí a jistě bylo by to i přáním
zesnulého tak sociálně založeného p. presi
denta Osvoboditele.
Místo pro pomník u školy je výhodnější
i polohově. Památník by stál uprostřed ob
ce, kdežto u sokolovny byl by již za obcí,
zrovna tak, jako kdyby někdo chtěl jej
postaviti u Vzájemnosti. Turisté měli by
možnost shlédnouti vše pohromadě: památ
ník svobody, sochu presidenta Osvobodite
le, školu, záložnu, kostel. Prostranství před
školou svou rozlohou stačí k pořádání
všech slavností. Při otevírání školy byli zde
hosté z okolí a téměř celá obec se súčastni'.a a místo zaplněno nebylo. Regulací také
zmenšeno nebude. V parku před sokolov
nou však nebude možno národní slavnosti
pořádati pro jisté poškození parku a ne
chati v něm místo prázdné k tomuto účelu,
neposlouží to vzhledu.
Těchto několik myšlenek předkládáme k úvaze, bychom varovali před ukvapeností.

Zprávy ve zkratce
Velmistr Křižovníkú J. M. Dr. J. Vlasák
obdržel diplom čestného uznání Národní
rady čsl.
Van Zeeland, bývelý mirťsterskv předseda
belgický dli v Ita ii a setká se s Mussolinim.
Van Zeeland náleží k nejepším národohos
podářským odborníkům a byl pověřen
AnglJ, Francií a Sp. Státy, studiem problé
mu aospodarské kr se a h.edánim prostřed
ků k j.jímu odstranění.

Redakční
Dnešním prvým číslem druhého roč
níku počínáme časopis náš vydávali
jako týdenník velkého novinové
ho formátu. Proč?
Na přání našich čtenářů. Svatovác
lavská Stráž jako čtmáctidenník se lí
bila, čtenářská obec však žádá, aby
list tento byl více všeobecným, aby
přinášel zprávy domácí i zahraniční
politiky, zprávy kulturní, hospodářské
a vůbec vše časové, co čtenáře zají
má, při tom však aby zachoval si svoji
linii a i nadále hájil zájmy katolic
kých legionářů, hraničářů a fronto
vých vojáků.
Redakční kruh našich spolupracovní
ků byl za tím účelem rozšířen o od
borné a zkušené redaktorské síly,
předplatné týdenníku, který bude ob
sahově, týdně právě tak velký jako
byl čtmáctidenník, bude opravdu li
dové: 24 Kč ročně a doufá proto vy
davatelstvo, že dosavadní čtenářská
obec zůstane listu našemu věrna a že
se postará u svých známých o ještě
větší jeho rozšíření.
Prvé číslo vydáváme před vánoci,
aby bylo delší dobu v rukách čtená
řů, číslo druhé vyjde počátkem ledna,
aby od 14. ledna pravidelně každý
pátek časopis náš byl čtenářstvu ode
sílán.
Prosíme, podpořte nás! Nevracejte
list, ale rozš:řujte a doporučujte ve
svém okolí. Zašlete co nejdříve před
platné, event. příspěvek na náš tis
kový fond. Buďte našimi spolupracov
níky?
Přejeme všem svým přátelům pokoj a
radost a spokojenost k vánočním svát
kům, kteréžto dary může dáti jen Král
králů, který jako Dítě se narodil v jes
kyni betlémské. A v novém roce přeje
me všem hojnost Božího požehnání vše
mu, co budou podnikat pro sebe, své
rodiny i pro bližní.
Redakce a administrace.
Dr. Jonak, bývalý sekretář henleinovské
strany, založ 1 vlastní stranu SDVP — Sudetsko-německou lidovou stranu.
Dr. Stoiadinovič, ministerský předseda ju
goslávský, odjede v lednu do Berlína a Dr.
Schuschnigg do Budapešti.

Ve volbách v Rusku se dostavilo k urnám
96.8% voličů — tedy to má Stalin zajištěno
a bude popravovat dál. Jsou hlášeia četná
zatčení význačných osobností. Revoluce po
žírá ty, kteří ji vyvolali a dělali.
Mezi Sp. Státy severoamerickými a Japon
skem vládne velké napětí pro potopení par
níku „Panay“ Japonc . V Americe zaháj.li
bojkot japonského zboží.
Německo vypisuje půjčku miliardy marek.
20. výročí ustavení čsl. samostatné armády
ve Francii bylo oslaveno v Praze za účasti
presidenta republiky, členů vlády a slavnos
ti byl přítomen a promluvil při ní i vzlet
nou řeč Delbos, francouzský zahraniční mi
nistr.

Další výkřiky

unim

Na nedělní konferenci kaiol. legionářů v Hrad
ci Králové doslavil se také br. Hvězda ze Záhornice. Ze zborovského hrdiny jest dnes ubo
žák. Dvakrát vyhořel a po třetí už si domek
nepostaví. Měl trafiku v malé vesnici, ale té se
musel zříci ve prospěch dřívějšího majitele —
šenkýře, poněvadž tento svým politickým stra
níkům kuřivo opatřoval sám a ti proto, že je
katolík a že si tam před léty koupil domek, jej
ignorovali. Při práci byla tomuto dobrovolci od
Zborová zlomena noha, loni byla operována že
na a na konec zůstal bez zaměstnání, bez pro
středků se dvěma dětmi a dluhy . . .
Druhý případ: Na pražské nouzové kolonce pra
cuje za 117.— Kč týdně otec 7 dětí, bývalý sou
kromý úředník, který v hospodářské krisi přišel
o místo. Také tento br. Mikeš bojoval u Zborová.
Z hladových krků nejmladši 2 léta - nejstarší
21 a také bez zaměstnání. Co si as takový láia
myslí, když jde kol přepychových výkladů,
plných kaváren a nočních podniků a roztahu
jících se zde a často v blahobytu žijících emi
grantů. Z děti . . . Co se tu namluví a napíše
o populaci a zde děti zborovského hrdiny, věr
ného Čecha, by umřely hlady. Kde je vděčnost
národa?
A ještě jeden případ. Začátkem prosince byl pro
puštěn z práce br. Vilém, italský legionář, táta
5 malých dětí. Pracoval u zedníku. Práce ale
byla zastavena a tento legionář bloudi nyní
pražskými ulicemi, hledaje práci, aby jeho děti
nemusely na vánoce trpěli hlad.

Hraničář
Katolické Mostecko
V uznáni zásluh ryt. řádu Křižovníků s červ,
hvězdou u příležitosti významné oslavy 7001etého trvání řádu poctil svou návštěvou mostec
kou křižovnickou komendu J. Ex. ndp. biskup
litoměřický Dr. Ant. Weber. Před požehnáním,
za něhož promluvil k četně shromážděným čes
kým osadníkům, uvítal vzácného hosta za české
katolíky stát, zástupce p. Dr. Kordač, za české
spolky předseda okres, organisace p. Seidl, rol
ník z Mostu. Uvítáni, jakož i požehnání zúčast
nila se krojovaná deputace čsl. Orla a místní
hornické odborové organisace. Za vzácnou ná
vštěvu a všechny snahy s příkladnou obětavostí
věnované duchovni obnově diecése poděkoval
J. Ex. ndp. biskupu gener. vikář ryt. řádu Kři
žovniků, mostecký komandeur vdp. P. Rudolf
Čapek. Na konec tklivými slovy rozloučila se
s p. biskupem za mládež studentka M. Mottlová.
Časopisu „Nazdar” horšícímu se nad tím, že češ
tí katoličtí horníci vítali svého katolického bisku
pa, tito připomínají: Vitati katolíku svého bisku
pa, representanta a obhájce hodnot duchovních,
pro rozvoj státu a šťastnou budoucnost národa
nepostradatelných, není hanou nýbrž chloubou
a radostí. „Nazdar” nechť rozpomene se otce
národa Frant. Palackého a významné jeho z ná
rodní historie čerpané devisy: „Vítězili-li jsme
kdy (Cechové), vítězili jsme vždy hodnotami
duchovními. Nikdy počtem, silou či hrubou
mocí." Nechť rozpomene se dále presidenta
Osvoboditele a jeho celoživotního poznatku, že
náboženství jest nejintimněji spjato s mravností a
že jen národ mravný jest národ silný. Jestliže
kdy a kde, pak zvláště dnes a v pohraničí dvoj
násob jest nám potřebí sily a proto jest nám
především třeba mravnosti, která jest nemyslitel
ná bez nejbezpečnějšiho svého základu . . . nábo
ženství.
K článku Večerního Českého Slova, podle něhož
horníci státních dolů budou protestovat proti
tomu, že také čeští katoličtí občané organisovani v čsl. straně lidové jsou přijímáni do práce
na státní doly, nutno podotknouti: Doby, kdy na
státní doly směli býti přijímáni jen stoupenci
materialistického světového názoru tak nenávrat
ně minuly právě jako stanoviska, že světu, lid
ské společnosti, státu a národu může prospěti
hrubý a bezohledný materialismus sám. Výtce
pak, že čeští katoličtí horníci nově zaměstnaní
na státním dole President Masaryk, jsou doda
vateli lidského materiálu pro úrazy na dole tom
se vyskytnuvši třeba připojili: Smrtelným neb
těžkým úrazem nebyl v posledních 3 létech po
stižen ani jeden český katolík organisovaný ve
straně lidové. Těžší úraz (utržení části prstu)
utrpěl jediný příslušník, který však v hornictví
není nováčkem, nýbrž na dole zaměstnán již 16
roků. Litujeme jej upřímně jako litujeme se stej
nou srdečnosti všech, kdož krví ba životy do
pláceli musí na těžký bez lak svůj boj o skývu
chleba, v zájmu pravdy a jejího vítězství kon
statujeme však prostě fakta a bude-li třeba, po
sloužíme i ciframi, které mluví zcela jinak než
tendenční a zkreslené zprávy Večerního Českého

z MOSTECKA

Mladá generace čsl. strany lidové v Mostě po
řádala v neděli 5. XII. mikulášskou zábavu za
veliké účasti českých katolíků z Mostu a okolí.
Pečlivě vybraný a vhodný program zajistil
srdečnou náladu všech a všem účinkujícím ná
leží za morální i hmotný úspěch večera nejsrdeč
nější dík. — Totéž patři i Mladé generaci v Lo
mu u Mostu za uspořádání zdařilé mikulášské
nadílky 12. XII., navštívené jak v Lomu již to
mu bývá zvykem, více než pěkně.
Místní jednota čsl. Orla v Mostě konala valnou
hromadu 12. XII., na níž až na nepatrné změny
zvolen dosavadní výbor. Před tím krátce pořádal
Orel členskou schůzi, na které o branném zákoně
a výchově v duchu jeho promluvil p. učitel J.
Čermák z Hor. Litvínova

O obětavosti Němců svědčí výsledek sbírek,
které jejich svaz i. zv. Bund den Deutschen
konal předešlou neděli pro i. zv. Sudetendeutsche
Wintervolkshilfe, pro sudetoněmeckou zimní po
moc strádajícímu lidu. V Teplicích-Šanově ty
to sbírky vynesly 14.000 Kč, v malém městeč
ku Chabařovicích přes 3000 Kč, v horské vesnici
v Zinnwaldě 420 Kč. — Henleinova strana ko
nala v Teplicích svou měsíční schůzi. Největší
sál města byl naplněn do posledního místečka,
ke shromáždění mluvil poslanec Dr. Sebekovský,
celá schůze vyzněla nadšeným projevem jednot
nosti a oddanosti pro vůdce K. Henleina. Jeho
postup byl jednomyslně schválen a vyslovena
mu neobmezená důvěra. Zdá se, že ani aféra

Spolkové zprávy
Velké propagační schůze v Praze. Ve čtvrtek
16. t. m. konána byla ve dvořané paláce Cha
ritas velmi četně navštívená veřejná schůze katol. legionářů a jejich přátel, na které za nadše
ného souhlasu a často ohlušujícího potlesku
promluvili na téma „Pro Svatováclavskou repu
bliku a její armádu" bří: poslanec škpt. r. 1. K.
Hintermüller, major Ing. Schneider, orel, dobrovolec J. Křiklavá a hraničář, pracovník vldp.
děkan Mlejnek. Projev řídil zemský místopřed
seda Jednoty přátel br. Bed. Klimeš.
Ze Zemského Svazu ústi. Jednoty čs. legionáři.
Dne 5. i. m. ustavena byla na Strahově skupina
katol. legionářů pro Prahu-vnitřní a Prahu-venkov. Referovali bři Foltýn a Křiklavá. Předse
dou zvolen br. Suška, místopředsedou br. Halada, jednatelem br. Koura a pokladníkem br.
Křiklavá.
Dne 8. prosince založena v Krouné nová sku
pina pro okresy Hlinsko, Poličku a Skuteč, rov
něž po referátu bří Foltýna a Křiklavý. Předse
dou zvolen br. Paseka, místopředsedou Kunhard, jednatelem Džbánek, pokladníkem Šikl.
Usneseno zasadili pamětní desku předčasně ze
snulému br. Frant. Džbánkovi, franc, legionáři,

Ruthova ani vyloučení některých vůdčích funk
cionářů Henleinovi příliš neuškodilo.

České děti v německých školách.
Die Hraničáře odnárodňuje se nám v ně
meckých školách na 7000 děti. Nejhorší po
měry jsou v okrese ústeckém a děčínském,
kde navštěvuje německé školy 363 českých
děti. Stejně zlé poměry jsou i v okresích
Trutnov, Vrchlabí, Broumov, Jilemnice,
Frýdland, Liberec atd. Zcela správně se
tvrdí, že z těchto odchovanců německých
škol rostou nám budoucí Dworzakové.
Laschtowitschkové, Jerzabkové a pod.

Němci v kanceláři presidenta republiky.
Z Liberce byli právě dosazeni do kance
láře presidenta republiky dva úředníciNěmci, aby tak bylo docíleno 20o/o němec
kých úředníků i v tomto státním úřadě. Je
to doklad, jak náš stát poctivě se snaží
plnit závazky z 18. února t. r.

Německá socialistická strana splyne s něm.
agrárníky?
Henleinova oposice, nazývající se na Opav
sku Deutsche Sozialpartei, spolupracuje
v poslední době velmi aktivně s Bund der
Deutschen — německými to agrárníky. Na
poslední schůzi Sozialpartei referoval agrárnický tajemník Beck o připravovaném
splynuti obou těchto stran. Znamenalo by
to opět velkou ránu Henleinovskému hnutí
na Opavsku,
který při krvavém sjezdu v r. 1920 nesl v čele
katol. průvodu prapor a byl nepřáteli zraněn.
V neděli 27. února bude skupina pořádali v Krou
né ples.
Dne 12. i. m. založena skupina pro kraj v Hrad
ci Králové, po referátech bří Špryňara, Foltýna
a Křiklavý. Předsedou zvolen br. Špryňar, místo
předsedou Najman, jednatelem Buben a poklad
níkem Žďárek.
Další konference se připravuji i v ostatních kra
jích Cech.
Členské legitimace budou všem členům doručo
vány po novém roce. -

Ze Zemského Svazu jednoty přátel kat. legionářů.
Čtenáře i. 1. prosíme, aby se přihlásili za čle
ny Jednoty přátel katol. legionářů, třeba ko
respondenčním lístkem.
Sekretariát náš jest v Praze II., Ulice U Půjčov
ny 4. —
Legitimace členům mimopražským, budou roze
slány ještě do konce t. r. spolu se složenkami
k vyrovnáni dlužných příspěvků.
Členům z obvodu Velké Prahy vystavuje legi
timace okrsek pražský, jehož činovníci úřadují
denně mezi 4.-6. hod. odpol. v sekretariátě
v Praze II., U Půjčovny 4.

Slova.

Teplice - Šanov
Naše vánoce. Štědrý den, den radosti a rodin«
ného štěstí. Jak bývalo nám blaze, když sešli
jsme se v tento den všichni u rodinného stolu.
Ale jsou také na světě lidé, kterým není přáno
tento den trávili v rodinném kruhu. Osud je
zavál daleko od domova, smrť nelítostnou rukou
roztrhla něžné rodinné svazky, ovdovělá, osamo
cená stařenka neví, jak ztráví Štědrý večer, opuštěný chudák, jakou bude míti radost, kdy
všechno kolem se raduje? U nás v pohraničí
opuštěnost a bída těchto českých lidí jest dvoj
násob smutná. Proto naše Katolické Sdruženi za
laskavé podpory hostinského v Lidovém domě
po několik let již zve tyto chudáky na štědrý
Den do Lidového domu. I letos budou tam miti
připravenu vánoční hostinu, budou míti strome
ček, slyšeti vánoční písně a budou tak ve svých
srdcích prožívati vzpomínky z mládi, budou
cítili, že přece nejsou úplně opuštěni, že v Ka
tolickém Sdružení jsme jako jedna rodina, ve
které nás spojuje Kristova láska. - Na sv. Ště
pána pak, dne 26. i. m. uspořádá Katolické
Sdruženi vánoční nadílku pro chudé osiřelé a
potřebné dítky, tentokráte v sále nového spol
kového domu německých katolíků v Papírové
ul. čís. 11. Zveme všechny své členy a přízniv
ce a dobrodince k návštěvě této rodinné naši
slavnosti, která započne o 2. hod. odpol.

Odbočka Svazu katol. železničářů pro obvod
Teplice-Sanov konala 12. i. m. valnou hromadu
za slušné účasti členů i hostí. Senátor p. Frant.
Novák z Prahy, omluvil se chorobou a nechal
se zastupovali místopředsedou Svazu, p. insp.
Majerem. Předsedou odbočky opětovně zvolen
p. insp. ČSD, komerční náměstek Václav Tepiy,
místopředsedou p. Jos. Steininger, jednatelem p.
Zdeněk Louda, traťmistr z Libouchce u Podmokel. Odbočka zvolila delegáty do místní organi
sace Lidové strany a do výboru Katolického
Sdružení a slíbila, že bude pracovali ruku v ru
ce s ostatními katolickými organisacemi.. —
Téhož dne večer konala valnou hromadu mí«*,
ní jednota čsl. Oria. Průběh této byl mnohoslib
ný. Přítomni členové všichni se zavázali praco
vali svorně pro blaho Jednoty. Starostou zvo
len br. soudní revident Ant. Piitner, jednatelem
br. Karel Dědek, náčelníkem br. Ant. Frič. Dal
ší činnosti Jednoty „Zdař Bůh!"

Ústí nad Labem. Místní organisace čs. strany
lidové v Ústi nad Labem koná v neděli 2. ledna
1938 o půl 3. hod. odpol. v klubovně Národního
demu členskou schůzi. Jednání důležité I Účast
členstva velmi nutná I

BÍLINA.
Po ustavení odborových organisaci dělnických
v Duchcově, Mostě a Břešťanech bude založena
odbor, hornická organisace v Bílině. Za tím úče
lem konala se přípravná schůze českých katol.
horníků z Bíliny a okolí v neděli 19. XII. o 3.
hod. odpolední v Lidovém domě v Bílině. Po
referátu účetního stát. báň. ředitelství v Mostě
p. J. Hulinského, rozhodnuto pořádali ustavující
valnou hromadu v neděli 2. I. 1938 v Bílině v Li
dovém domě o 3. hod. odpolední. Čeští kato
ličtí horníci a dělníci z Bílinska zúčastněte se
této schůze v počtu nejhojnějšim a přihlaste se
za členy do vlastní své odborové organisace.

ODĚVY

pánské, dámské všeho druhu, orelské kroje
a všechny součástky zhotoví oděvní družstvo

SNAHA

Doporučujeme legionářskou prodejnu

VÁCLAV STICKEL
prodejna čsl. třídní loterie

Praha I., Melantrichova 5, I. p.

Telefon číslo 332-29.

PRAHA XIX., Vuchterlova číslo 16.

Úvěru schopným povolujeme splátky

Přísežný dodavatel m^Sních vín
Půjčky
ihned kulantní vyřizuje
BANKOVNÍ Z ÁVO D

J. BOUZEK

R. SEDLÁČEK,

Praha II.. Jungmannovo nám. 20

vinné

sklepy

(Františkánský klášter.)

PRAHA XII., Anglická 12
Peněžní a organisačm jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I.. Mazarykovo nábřeží 18.

BOHOSLUŽEBNÁ ROUCHA a veškeré kostelní potřeby a zař.

PRO DOBRÉ BYDLENI

DOBRÝ

NÁBYTEK

od fy R. BUKÁČEK Praha-Karlln,

přesně dle církevních předpisů
zhotovené, dodává levně

Ars Liturgica,

Královská Iř. 47.

Anežka Mestková. Praha II.

Odborné zařizování ústavů, vil, obcho
dů Bohatý výběr, kvalitní výroba,
levné ceny. — Telefon číslo 61705.

PRAPORY pro katol. spolky,
dle vlastních i dod. nákresů,
VLAJKY v.každé ceně a
provedeni, vyšívané stuhy.
ARS LITURGICA m. jakosti

Ječná 2, u sv. Ignáce.

Knihařstvi

ANTONÍN bautz

TISKOPISY
VŠECH DRUHŮ, MODERNĚ

provádí veškeré práce zakázko
vé, obchodní a nakladatelské.

PROVEDENÉ, V DOBĚ NEJ-

PRAHA II., Podskalská 46.

KRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA

Telefon 459 82.
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