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Židovstvo
do vyhnanství
Po světové válce dostávají Židé ve
světě lánu za ránou. Jsou nenávidě
ni a vyháněni ze sovětského Ruska,
kde přece měli velkou zásluhu o re
voluci, z Polska jich musilo odjeti
mnoho desítek tisíc do Palestiny, od
chvíle, kdy se ujal moci v Německu
Hitler, musilo jich opustili III. říši rov
něž mnoho tisíc a nyní na ně dochází
i v Rumunsku. Antisemitské hnuti se
šíří po celém světě a nikde nejeví vel
kou ochotu přijímat emigranty židov
ského původu. Lze skutečně mluvit o
tragedii židovstva, která není zdaleka
skončena.
Židovstvo se všude zmocnilo nejen peněz, nýbrž si i dobylo velkého vlivu,
a nebylo tomu jinak ani v Rumunsku,
kde tvořili Židé šestnáctinu všeho obyvatelstva. V Polsku se ozývá stále
více hlasů, aby byl Židům odňat vše
chen vliv v průmyslu a v obchodu,
v Německu byly proti židům vydány
zákony tak přísné, že je ku podivu, že
se tam ještě nějaký žid zdržuje. Vytý
ká se jim všude, že korumpují náro
dy, že pracují na jejich ujařmení
v každém směru, a že vyssávají lid.
Tím se zdůvodňuje nutnost zákonů
proti nim. Dokonce i Arabové se jich
štítí a za jeden důvod své nenávisti
k nim uvádějí, že v Palestině, kam
se houfně stěhuji, rozvracejí mravnost
a zavádějí zvyky, jimiž jest ohrožen
domácí živel.
Židovstvo, které světovou válkou ve
lice zbohatlo, získalo ohromný mezi
národní vliv. Dovedlo si naklonili čet
né politické strany liberální i socia
listické, ovlivňovalo jejich tisk, a by
lo možno cítit jejich zásah v každém
kroku těch stran i proti Církvi. Hlavně
sociální demokracie měla v židech
mnoho čelných vůdců, odměňujíc se
jim za to, že tvůrci jejího programu
byli židé, Marx, Lasalle a j. a j. Proto
i tam, kde socialisté jsou dosud u mo
ci, jako u nás, se drží oba palce ži
dovským emigrantům, dělají se pro
ně sbírky, zkrátka roní se slzy nad je
jich osudem.
Zastáváme svobodu svědomí a přeje
me jí i židům. Ovšem je nutno se brá
nit. Židé vlivu, kterého se domohli,
vždycky zneužili proti těm, mezi nimiž
žili a jak ukázaly poválečné poměry
a hlavně poslední léta, nepřijímají po
hostinství v cizí zemi s úctou, jakou
bychom mohli a měli právo od nich
čekat, nýbrž vyvíjejí hned činnost, již
státům, ve kterých se usídlili, jako emigranti, působí četné nepříjemnosti.
Proto je oprávněna nechuť, i u nás se
stále více projevující, přijímat židy
rumunské a ukazuje se nejen na neza
městnanost, jež je v našem státě hro
zivá, nýbrž i na to, že si nesmíme do-

V Praze dne 14. ledna 1938

Br. P. VOJTĚCH MARZY

|

V pondělí 3. ledna I. r. zemřel v Novém Meste na Morave biskupsky rada,
kateeheta v. v. P. Vojtěch Marzy- význačný, obětavý a nadšený orelský
pracovník a organisátor. Narodil se 29. září 1872 \c Vsetíně u Obyčtova na
Žďársku z učitelské rodiny P. Marzy byl iniciátorem prvního zemského sletu
z Moravy a Slezska 5. září 1909 ve V ýškově. Sjezd csl. Orla udělil mu roku
1934 první a nejvyšší vyznamenání — medaili ..Československý Orel
zá
sluze“.
B. 1919. když byl organisoxán ..Strážný oddíl csl. Orla**
dobrovolníků na
Slovensku, přihlásil se jako jediný kněz z Orlů a ^edl II. oddíl jako prostý
dohrovolec. odmítnuv hodnost kapitána. Mezi dobrovolníky byli jen 3 knězi.
1 u pluku Stráže Svobody, druhý u jiného dobrovol. oddílu a P. Marzy
u Strážného oddílu Orla. Škoda, že se hájení Slovenska nezúěastnilo knězi
více, mohl býti poměr Slováků k Čechům daleko lepší. Vzpomínám při
tom. když jsme 4. V il. 1919 přišli do slovenské vesnice VVorosvar (Červený
Zámek) u Leopoldova, neukázala se > celé vesnici ani živá duše, jen několik
kluků běželo před námi a volalo ..Sokoli idú. sokoli idú“. Mátla je péra na
našich ěapkách. Když druhého dne na svátého (.'yrilla a Methoda jsme ráno
šli s praporem do kostela, kde br. P. Marzv sloužil mši sv.. byla za chvíli
v kostele celá vesnice a po rozchodu u školy zvali nás gazdové k ..frištuku**
(k snídani) a hned jsme byli s celou vesnicí přáteli, dostávali mléko, chleba
atd. P. Marzy stal se miláčkem této slovenské dědiny a my s ním. Z V\ orosvaru odešli jsme za I. oddílem do Handlové, kde br. P. Marzy s br.
velitelem Mastíkem dbali, aby orelští dobrovolci konali přesně své povin
nosti k vlasti.
Orclstvo na .Novoměstsko právem říkalo Marzymu nás tatíček.
Pohřeb konal sc ve středu 5. t. m. \ Novém Městě na Moravě. Odpočívej
v pokoji.
Josef V. Křiklavá.

Pražská bursa dala a má dáti
Křiklavé poměry na pražské peněžní burse
nutí i nás, abychom se jejími poměry čas
od času zabývali a objektivně tak své čte
náře na důležité změny upozorňovali a pří
padně je varovali. Abychom pak j lépe
vnikli do různých nepředvídaných obratů
— nesmí nikoho překvapiti, že obchod na
pražské peněžní burse stagnuje bezpodmí
nečně v den velkých židovských svátků
(dlouhý den atd.). Ba i sobotní dni byly
delší dobu bez obchodů, proto také delší
čas v minulém roce se iten den oficielní
bursa nekonala. Tohoto fakta budiž »si
každý, i ten nejdrobnější spekulant na praž
ské burse vědom a nemůže pak býti nikdy
přes příliš překvapen.
Abychom pak mohli si učiniti obrázek vlivu
bursovních výkyvů na kapsy spekulantů,
všimněme si, jak tyto výkyvy projevily se
na celou hodnotu bursovních akcií.
Kursová hodnota všech akcií na pražské
burse obchodovaných a znamenaných —
představovala na konci roku 1935 hodnotu
8 miliard Kč, koncem roku 1936 pak 11.5
miliard Kč, v dubnu 1937 před černými
úterky a pátky docela již hodnotu 13.5 mi
liard Kč a 31. prosince 1937 představují ob
chodované akcie na pražské burse již hod-

volii dráždit své sousedy, tím spíše
ne, jsou-li tito naši spojenci, jako prá
vě Rumunsko. My ostatně nemáme
příliš důvodů být židům zavázáni. Sta
čí ostatně je pozorovali, jak si počí
nají v Praze na nejživějších třídách a
veřejných místnostech, abychom s opatrností odměřovali svoji snášenli
vost. Proto bylo se spokojeností přija
to prohlášení odpovědných činitelů,
že do země již nebude vpuštěn nový
příliv emigrace. Brání-li se proti ně
mu Francie z ohledů hospodářských,
můžeme tak učinit i my a to větším
právem.

notu 9.30 miliardy Kč. Tedy jeví se oprav
dová a skutečná ztráta na kursech akcii
od dubna min. roku na 4.2 miliard Kč a
na této ztrátě samozřejmě velmi 'slušnou
částkou participují drobní spekulanti. Ježto
klientela, t. zv. venkovská se nyní na bursu
vrátiti nechce, jest tedy jasno, že akcie
z větší části odprodala a bursa prodělává
krisi, přesto, že je stále zdůrazňováno, že
jedině ona je jazýčkem, ukazujícím mohut
nost nebo unavenost součané konjunktury
a proč?, prostě není zatím širšího obecen
stva, které by se zase dalo oškubati.
Jak klamný jest názor o burse, jakožto citli
vém měřítku hospodářského podnikáni
svědčí nejlépe, že bursa sama <z přesunu
kříse do konjunktury eskontovala od konce
roku 1935 pouhých 16°,o, ač skutečnost pře
vyšuje toto °/o několikráte.

Není ani bez zajímavosti bezhlavost s ja
kou byla doprovázena poslední deruta, kdy
jakýsi výšší státní úředník doporučoval pro
dej akcií Škodovky, jejíž kurs byl přes Kč
2.000,— s upozorněním, že kurs tohoto pa
píru klesne na Kč 1.300.—. Celá bursovní
veřejnost byla samozřejmě velmi dotčena
a trestní řízeni s pachatelem zavedeno. Jaké
však bylo na bursovních špičkách překva
pení, když akcie Škodovky včas trestního
projednávání byly opravdu na výši 1.300.—
Kč. Ježto pak bylo seznáno, že pachatel
burse nerozuměl, byl mu výměřen 'trest
malý a ještě podmínečný.

Proto v nazírání na bursu, zejména na zisky
z bursovních obchodů radíme k největší opatrnosti, přesto, že nynější technická po
sice bursy je dobrá a většina akcii v do
brých a pevných rukách a .nejsou tudíž
předpoklady pro větší výkyvy na • obě
strany.
Budiž našim čtenářům jedno však ‘jasno
velmi málo je těch, kteří 'na burse zbohatli,
ale velmi mnoho je těch, kteří tam ztratili
celé jmění — ba i životy — proto dvakrát
měř a řízneš-li, ulož peníz raději na vkladní
knižku a vykonal jsi rozumný čin, nejen
pro sebe, ale i pro 'své nejbližší.

List pro katolický lid
Orgán katolických
legionářů, jejich přátel,
hraničářů a vojáků
v záloze
Redakce a administrace
v Praze II., ulice u Půjčovny 4
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Zprávy ve zkratce
Poměry v Rumunsku se začínají uklidňovati
zásluhou krále Karola, který má silnou ru
ku a nechce dopustit, aby extremní živlové
vnášeli zmatek v obyvatelstvo. Jak král tak
i zahraniční ministr Micescu, který dlel
v Praze, prohlašují, že zahraniční politika
rumunská nebude měněna, a že Rumunsko
zůstane věrno Malé Dohodě. O židech pravil
král, že těm, kteří přišli později do země,
hlavně z Polska a Ruska, nebude přiznáno
jiné právo, než uprchlíků. Nebudou prý
však ze země vyhoštěni.
Trest smrti byl vyměřen zrádci L. Katzernovi a jeho žena byla odsouzena na 10
měsíců do vězení. Katzerna byl kapitánem
v. v. a pracoval ve prospěch cizí zpravo
dajské služby. Bydlil v Olomouci, kde pů
sobí mnoho jeho dřívějších kolegů, a využil
možnosti styku s nimi ke špionáži. Za své
služby dostával čtvrtletně 3.500 Kč. Je to
druhé odsouzení k smrti za vyzvědačství.

Dne 15. ledna přijede do Berlina dr. Stoja
dinovič, jugoslávský ministerský předseda.
Je to první oficielní návštěva zástupce Ju
goslávie v Německu. Jednáno bude o mezi
národní politické situaci a o poměru Jíl.
Ríše k podunajským státům. Zdrží se tam
6 dnů.
Van Zeeland vypracoval plán o národohos
podářském ozdravění v Evropě. Učinil tak
na pokyn z Anglie, Francie a Roosevelta.
Ale podle posledních zpráv nejsou jeho
návrhy o možnosti stabilisace mezinárodní
měny a o založení mezinárodního fondu
přijímány s uspokojením ani v Anglii ani
v Americe. Ani návrh o poskytnutí půjčky
Německu a Itálii neprošel. Bude se tedy
dále hledat, aby se nic kloudnějšího ne
našlo.

V Budapešti zasedá konference zástupců
Itálie, Rakouska a Maďarska a účastni se
jí zahraniční ministři všech tří států a ma
ďarský a rakouský ministerský předseda.
Jedná se hlavně o řešeni podunajské otáz
ky, které není možné bez přátelských styků
se státy Malé Dohody. I Itálie se začíná
dívat na tento útvar sympatičtěji, soudě
podle psaní italských novin. Rakušani se
dívají podle prohlášení dra Schuschnigga
na podunajský problém se stránky hospo
dářské.
Min. předseda rakouský Dr. Schuschnigg
si pochválil v rozmluvě s redaktorem „Ku
rýr Warszawski“ přátelský poměr Rakouska
k Československu a na otázku, zda sudetští
Němci by se mohli stát spojovacím mostem
mezi Československem a Rakouskem, pra
vil: Pro nás problém sudetoněmecký ja
kožto problém politický neexistuje. Nemohu
však říci, že by nás nezajímal. Přejeme si,
aby se sudetským Němcům dobře vedlo.“

Boj proti pravoslavné cirkvi v Rusku ne
jen pokračuje, nýbrž je stále silnější. Prý
proto, že jsou škůdci lidu i a zrádci, byli
zatčeni metropoliti Visarion, Vitalij a dal
ších 6 arcibiskupů a biskupů. < Ceká se
i zatčení zástupce patriarchy, metropolity
Sergeje. Tak vypadá svoboda svědomí po
dle zásad Stalina.

Podle zpráv jednoho německého listu má
dojit v nejbližší době k jmenováni sloven
ského arcibiskupa, jimž se má státi bývalý
ministr a poslanec ludové strany, Dr. Tiso.
Této zprávě lze sotva věřit, poněvadž Va
tikán nerad jmenuje biskupy politiky, i
Dvě jubilea: 70 let se dožil bývalý ministr
spravedlnosti, poslanec lidové strany, Dr. J.
Dolanský a místopředseda sněmovny, V.
Košek 60 let. Oba dva ise těší ve straně
velké vážnosti.

Jubileum rady Společnosti národů
Letos 18. ledna bude oslavovat rada Spo
lečnosti národů významné jubileum stého
zasedáni. Prvé zasedání bylo před 18 léty,
rovněž 18. ledna a předsedal jí tehdy dele
gát Francie, Bourgeois. I letos bude předse
dou Francouz, zahraniční ministr Delbos.
V nynější době nemá ovšem Společnost
národů té autority, již měla na počátku,
řada států z ní vystoupila a jak ukázaly události v posledních letech, nedovedla zabrániti četným sporům a válkám. Mluví se
nyní a její reorganisaci, ale nikdo neví, jak
by měla vypadat. Jubilejní zasedání má na
programu hlavně dvě otázky, totiž otázku
rumunských menšin a pak palestinskou.

Účel jednoty přátel
katol. legionářů
Účelem Jednoty přátel katolických legio
nářů, která Vás v posledním čísle t. 1. vy
zývala ku vstupu za členy jest sdružovati
členy za účelem jednotné, soustavné a vše
stranné činnosti kulturně vzdělávací, vý
chovné, sociální, podpůrné a hospodářské
na podkladě katolického světového názoru
a ve smyslu světových ideí .osvobozenec
kých, v duchu opravdové demokracie, ná
rodní pospolitosti, sociální vzájemnosti a
za účelem pěstování legionářské solidarity
a tradice ducha.
Jednota přátel bude sbirati historické do
klady o zahraničním i domácím odboji za
osvobození vlasti, zejména pak o osvobo
zenecké akci československých katolíků.
Chce podporovati své členy, pokud podpory
potřebují, chce pečovati o vdovy a sirotky
po padlých a zemřelých katol. legionářích a
po členech Jednoty přátel a hodlá prováděti
veškeru činnost, která by přispěla ku zacho
vání legionářských idei v příštích genera
cích.
Pomozte nám proto v této práci, podpořte
naše snahy tím, že s dobrovolným ročním
příspěvkem přihlásíte se v naše řady. Do
poručte přistoupení všem svým známým a
pracujte k tomu, aby v každém větším mís
tě mohli jsme zříditi místní skupinu.

Použijte přihlášky, vložené k minulému.číslu
tohoto listu a zašlete ji co nejdříve na ad
resu sekretariátu. Máte-li možnost provésti
v místě účelnou agitaci, napište 4nám, za
šleme potřebný počet přihlášek, případně
vyšleme řečníka na schůzi.
-Kš-

Dvě poučné statistiky
Jedna je z Německa a druhá z Japonska a
obě mluví o počtu obyvatelstva. »Statistika
z Berlína vykládá, že r.1936 se narodilo ve
III. říši 1,276.000 dětí proti 1,261.000 v roce
1933. Čísla z prvých měsíců >r. 1937 svědčí,
že počet narozených bude ještě »větší oproti
předcházejícímu roku. Statistický úřad ja
ponský hlásí, že 1. října .roku 1937 bylo v ce
lé zemi 71,252.800 obyv., nepočítajetv ío ko
lonie. 35.2o/o obyv. žije ve městech, z nichž
39 má přes 100.000 obyv. V posledním roce
přibylo v Japonsku 994.000 lidí. Pro nás,
kteří víme, že Němci nejsou našimi velkými
přáteli, stojí tato čísla za přemýšlení, po
něvadž počet narozených ubývá stále více.

První pražský primátor
zemřel
V Praze zemřel dr. Karel Baxa, první praž
ský primátor, který stál v čele hlavního
města republiky po převratu jako jeho první
primátor až do r. 1937, kdy pro vysoké
stáří odstoupil. Dr. Baxa pocházel z učitel
ské rodiny na Sedlčansku působící, záhy
jako mladý advokát se začal obírat politic
kými problémy, byl zvolen i poslancem do
vídeňské říšské rady a při tom vždy vynikal
svým neohroženým češshím. Byl advokátem
omladinářú a všude, kde se útočilo na češství, vystoupil s odvahou, která ho šlechtila.
Proto i jako primátor zastával český ráz
Prahy, což mu vyneslo četné.útoky němec
kých stran.
Jiným krásným jeho rysem byla snášenli
vost, jíž si získal na radnici sympatie všech
stran, i odpůrců. A je samozřejmé při jeho
lásce k národu, že v něm měli i hraničáři
velikého přítele, který jim vždycky ^pomáhal.
Byl členem Národní Jednoty Pošumavské,
která mu za mnohé vděčí. Dr. Baxa žil
skromně a i pohřeb jeho byl skromný, bez
řečí a průvodů.

100 není. A i z těch, které ještě zůstaly za
chovány, mnohé slouží za musea místo služ
bě Bohu.

281etý do války, dostal se do ruského za
jetí a od roku 1924 o ném příbuzní ne
věděli. Manželka se vdala za jiného, později
ona i jeho syn zemřeli a Michajlo dnes
nemá domova a nalezl prozatím útulek
u svých bratří. Jako všichni předchozí i on
vypráví, že na Sibiři žije ještě velký počet
našich krajanů ze všech zemí republiky.

Vynutil jsem si návštěvu aspoň jednoho
kostela. Bylo to odpoledne. A právě byly bo
hoslužby. Byl to chrám Vzkříšení Krista. U
dveří žebrák. Kostel téměř prázdný. Boho
službě bylo přítomno jen asi 8 lidí. Vezla
nás šoférka. Na otázku zda věří, odpovědě
la: „Věřím, ale nemám dost času, abych se
mohla modlit.“

Poručík vážící 164 kg. Anglická armáda má
jistě nejtěžšího důstojníka světa. Jest jím po
ručík Ashton, který se právě vrátil služebně
do Anglie z Egypta. Ačkoliv měl býti při
dělen k jezdecké formaci, musel být přiká
zán ku kancelářské práci, jelikož nebyl na
lezen ani jediný kůň, který by poručíka
Ashtona nosil, bez újmy svého zdraví.

Zeptal jsem se průvodce, kdo rozhodoval o
zrušeni chrámu. Odpověď byla velmi char
akteristická. „Zde je demokracie" pravil,
zde o zrušení chrámů rozhodoval lid. Když
byla většina pro zrušeni, tedy se zrušil.“

Nejstarší člověk světa. V Rio de Janeiro
byl objeven jistě nejstarší člověk světa,
jménem Joao Francisco Nasvimente, jehož
osobní doklady prokazují, že jest stár 135
let. Zena jeho se dožila 98 let a měli -.pólu
19 dětí. Celý tento rod čitá dále 180 vnuků,
kol 200 pravnuků a 30 prapravnukú, kteří si
založili vlastní obec v Pernambuku. —

Moje poznatky z SSSR.
Josef Svoboda:

Přijel jsem nedávno z? SSSR. Byl jsem tam
měsíc na studijních cestách, navštívil jsem
Moskvu, Charkov, Sevastopol, Záporoží a
Leningrad. Získal jsem tam mnoho dojmů,
dobrých i špatných. A poněvadž po svém
příjezdu jsem viděl mnoho zájmu u svých
svých známých, jak to nyní v Rusku vypadá,
rád vyhovuji přání p. redaktora a v několi
ka črtách seznámím aspoň kuse čtenáře
Svatováclavské stráže s tamními poměry,
jak jsem je viděl a jak mně byly ukázány,
v předpokladu, že i oni se budou o tamní
poměry zajímal.
Moskva rychle roste na jedno z největších
měst světa. Již nyní má téměř 4 miliony
obyvatel. Je tedy větší než bývalé carské
sídlo Petrohrad, jest však daleko za ním
výstavností.
Moskva se staví. Staré domy ustupují no
vým. Desetipatrový dům není tam vzácností.
Není tam ovšem také nouze o malé, dřevěné
baráčky. Na periferii jest jich plno. Vlastně
tam ani jiné nejsou. Kdo by se chtěl pustit
napříč Moskvou pěšky, musel by mít dobré
boty a dosti odvahy. Měří napříč maličkost
„pouhých“ 40 km.
Stará Moskva pomalu, ale jistě mizí. Když
jsem byl před 20 lety na Ukrajině jako vo
ják, slýchal jsem, že Moskva jest městem
„sorok soroků cerkví“ t. j. čtyřiceti čtyři
cítek kostelů. Dnes je jich daleko méně.
Nezjistil jsem jejich počet, ač jsem se o to
pokoušel, myslím však, že jich tam víc než

Nevěřil jsem mu. Kdyby tomu tak totiž bylo,
nebylo by těch chrámů v Moskvě ani tolik,
kolik jich tam je. Vyslovil jsem názor, že
je to velmi nebezpečná demokracie. Jest
totiž mnoho demokratických zemí, kde jsou
ku př. komunisté jenom nepatrnou stranou;
což kdyby se stejně demokraticky ...

V Moskvě je prý i kostel katolický. Dokonce
prý je možno, že jich tam je víc. Nikdo nám
však nedovedl říci, kde bychom náš kostel
našli. Měl jsem dojem, že jsme první dele
gací, která se zajímala také o kostely ni
koliv z důvodů museálních. A snad proto
naši průvodci nebyli připraveni na naše
přáni, které zůstalo tedy nesplněno.
(Pokračování.)

Dr. Stan. Š p ú r e k:

O bolestech maršála Foche
Mírové jednání, jak se dělalo a jak bylo do
děláno, zraňovalo vlastenecké smýšleni
maršálovo a dráždilo jeho odborné nazírání
vojenské. Vytýkal mu, že bylo „špatné, vel
mi špatné pro Francii. Bylo plno zásadních
vad, jež dříve nebo pozdější musejí způsobit
zhoubné účinky“ (Recouly, Le Memoriál
208).
Jeho korespondence z té doby zrcadlí nála
du a nechuť maršálovu, účastniti se veřej
ného života v té podobě, jak jej nese vlád
noucí režim.
Píše bratrovi:
„Jaká je celková situace ? Křeče způsobené
válkou ještě zdaleka nejsou skončeny. Naše
vlády nedovedly učinit rozhodnutí, jichž žá
dala situace. Vytáčkami, váháním nebo pro
stým očicháváním působí, že zlo se udržuje,
roste a se šíří... Řečnění neživí národů, ne
napravuje státních financí a proto nic ne
jde vpřed. Cím více se ho užívá, tím více se
zdržuje spolupráce tímto jalovým prostřed
kem.“ (Sinéty, Le Pere Foch 176).
Foch je tak rozmrzen ignorováním svých
názorů, že se nechce ani účastniti slavnost
ního aktu, podepsání mírové smlouvy v zr
cadlové galerii versailleského paláce 28.
června 1919. Teprve po domluvě svého štá

bu odhodlává se, že vkročí mezi diplomaty,
aby neměla německá delegace škodolibou
radost, že vítěz světové války je přece jen
poražen ...
Za důvod roztrpčenosti Fochovy se mnohdj’
tvrdošíjně uvádí, že mu nebylo dovoleno táhnouti na Berlín a tam diktovat mír. Nic ne
ní dále od pravdy a skutečnosti než toto
laciné tvrzení. Maršál se čestně hájil proti
nechutným výtkám některých horlivců, že
prý příměří bylo předčasné, že měl zdrtit
německou armádu a diktovat mír v Berlině.
„Ale proč by byl, prosím vás, praví Recoulymu, mír diktovaný v Berlíně lepší než mír,
který byl diktován v Kolíně nebo v Mohuči?
Mezitím by bylo zabito o několik tisíc nebo
desetitisíců vojáků francouzských, anglic
kých, amerických a belgických, aniž by byl
změněn podstatně konečný výsledek.
V své duši a v svém svědomí považoval
jsem tuto oběť za neužitečnou a soudil jsem,
že nemám práva ukládati ji vojskům, která
byla pod mým velením. Kdo by se odvážil
tupiti mne za to?“ (Recouly 36).

Zajímavé drobnosti

Nadace důstojnického sboru p. pl. 47. Mi
nisterstvo národní obrany rozepisuje kon
kurs na propůjčení požitků z nadace dů
stojnického sboru p. pl. 47 na rok 1938. Nadáční požitky budou propůjčeny důstojní
kům p. pl. 47 v činné službě nebo ve vý
službě, resp. jejich pozůstalým, kteří pro
káží, že jim nezaviněnými neštěstími, cho
robami, úmrtími v rodině a podobně vzni
kly tak značné výdaje, že je nemohou uhra
dit bez zadlužení a ohrožení existence, nebo
kteří prokáží, že potřebují podpory pro své
úspěšně studující děti. Žádosti, doložené po
dle vést. věc. č. 10 1937 je třeba předložit
MNO., VI. 5. odděl, do 20. ledna 1938.

CSR. má dobře vyzbrojenou armádu. New
York Times rozepisují se o naší armádě a
konstatují, že armáda naše, letectvo i dělo
střelectvo není sice početně veliké, ale po
važováno jest všeobecně za prvotřídní.
Chválí dobrá naše pohraniční opevnění po
vzoru francouzském, která jsou prý dosti
silná, aby zadržela vpád cizích sil do země,
než by spojenci přišli Československu na
pomoc. V dělostřelectvu jsou prý Češi po
važováni za mistry moderního zbrojení.

Branná výchova doplňována jest právě
prováděcími nařízeními, která se nalézají
v meziministerském řízení. Jest to návrh
vládního nařízení, jímž se vydávají všeobec
ná prováděcí ustanovení k zákonu o bran
né výchově, o výborech brannosti, o povin
nosti k výcviku v CPO a návrh vládního usnesení o jednacím řádu meziministerského
sboru branné výchovy. Po částech tedy bu
dování naší branné výchovy se uskutečňuje.

Kursy branné výchovy. Min. školství v do
hodě s MNO. připravuje na měsíc únor
kursy branné výchovy pro profesory ob
chodních učelišť, které budou konány
v Praze, v Ústí nad Labem od 5. do 12.
února a v Brně a Bratislavě ve dnech od
19. do 26. února t. r. Po loňských úspěš
ných kursech pro učitele národních škol,
je to opět další krok vpřed.

Z přichystané knihy „Maršál Foch“
(Cena asi 18 Kč) Dr. Stan. Špůrek,
Obořiště, p. Dobříš.

Ženy v polské armádě. V Polsku byl přijat
nový zákon, který zavádí dobrovolnou služ
bu žen ve zvláštních útvarech polské ar
mády. Ženy rozhodnutí přijaly s nadšením
a 13 centrálních ženských korporací se
usneslo na zvláštní děkovné resoluci pro
ministra vojenství. Současně rozhodnuto
bylo rozšířiti rozsáhlou agitaci, aby co nej
více žen vstoupilo do armády a přispělo
k dílu na obranu státu. —
Opět navrácený „mrtvý“ z Ruska. Nejednou
jsme již v našem listě psali, že by úřady
Měly něco podniknout k soupisu a prípad
né evakuaci všech zajatců, kteří dosud se
na Rusku nacházejí. V těchto dnech se opět
jeden takový ztracenec vrátil po 23 letech
do obce Neresnice na Podkarpatské Rusi.
Jmenuje se Nikolaj Michajlo, odešel jako

\ ydavatelstvo potřebuje peníze na tisk
předeni'. Zašlete proto předplatné, neb
alespoň jeho část ihned!

Organisační
Ze zemského svazu Ústř. Jednoty čsl. le
gionářů. Znovu důrazně žádáme bratry,
kteří dosud nevyplnili a nevrátili dotazník,
aby tak učinili neprodlené a nezdržovali
tak organisační práci. — Vánoční nadílka
byla poskytnuta 33 potřebným žadatelům
v obnose 3.160 Kč, mimo daru věcných.
— Připravují se následující krajské kon
ference katol. legionářů: 16. ledna v Par
dubicích, 23. ledna v Německém Brodě, 30.
ledna v Teplicích-Šanově. Přihlášené bratry
z těchto okresů prosíme, aby se určité kon
ferencí súčastnili, přivedli své známé, pří
padně nám předem zaslali jejich adresy,
abychom je mohli zvlášť pozvati. ■ —

Z Ústřední Jednoty čsl. legionářů. Mimo
řádná valná hromada Ústř. jednoty se ko
ná 6. února 1938 o 9. hod. dopol. ve spol
kové místnosti brněnské skupiny na Kolišti
č. 5 v Brně. —
Okresní skupina Hlinsko-Polička-Skuteč ko
ná v neděli 27. února t. r. v Krouně ples,
pod protektorátem br. Jos. Škrocha, nad
poručíka ital. legií a měst. taj. v Proséci.
Ples katol. legionářů bude konán ve dvo
raně Charitas v sobotu 19. února t. r. pod
protektorátem sekč. chefa MNO., přednosty
kanceláře čsl. legií br. Fr. Danielovského.
Strahov. Dne 2. ledna konala 'se členská
schůze legionářu-katolíkú s referáty bří Dr.
Polanského, Foltýna, Sušky, Křiklavý, Winklera a Matějky. Probrána řada běžných
záležitostí a usnesen podnět k zasazení pa
mětní desky zemřelému br. plukovníkovi Dr.
Žáčkovi, význačnému franc. legionáři. K účelu tomuto ihned ve schůzi sebráno 65 Kč.
Vršovice. Členská schůze místní skupiny legionářů-katolíků koná se v neděli 16. led
na t. r.

Konkursy
Společnost přátel čsl. studentstva v Jičíně
obsadí dnem 1. března 1938 místo správce
nebo správkyně Studentského domu. Bližší
v Úředním listě RCS. č. 290 z 16. 12. 1937.

Obec lounská obsadí 4 místa pomocných
zřízenců strážní služby. Žádosti do 29. ledna
1938. Bližší v Úředním listě RCS. č. 297
z 24. 12. 1937.
Méstys Slatiňany obsadí 2 systemisovaná
místa smluvních policejních strážníku. Bližší
v Úředním listě RCS. č. 297. Žádosti do
22. ledna 1938.
Městys Slatiňany obsadí místo smluvního
manipulačního úředníka. Žádosti do 22. led
na 1938. Bližší v Úředním listě RCS. č. 297.

U městského úřadu v Lounechiobsadí se mí
sto městského šafáře. Žádosti do 29. ledna
1938. Bližší v Úředním listě RCS. č. 299
z 28. 12. 1937.

Obec lounská obsadí místo vodárníka —
předáka. Žádosti do 29. ledna 1938. Bližší
v Úředním listě RCS. č. 299 z 28. 12. 1937.
U městského úřadu v Lounech obsadí se
1 místo smluvního úředníka. Žádosti do 29.
ledna 1938. Bližší v Úředním listě RCS. č.
299 z 28. 12. 1937.
U městského úřadu v Lounech obsadí se
místo manipulačního úředníka. Žádosti do
29. ledna 1938. Bližší v Úředním listě RCS.
č. 299 z 28. 12. 1937.

HRANIČÁŘ _______
Bratři ve víře
a v mučednictví
Lidovci a socialisté v Teplicích
Utrpení Církve v rudé oblasti Španěl
ska bylo, a jistě je dosud, tak hrozné,
ac jen málokdy v historii bylo tak ne
lidské pronásledování, uvážíme-li krát
kost času a oběti věřících, mezi nimiž
je mnoho tisíc mučedníků pro víru. —
Když před několika měsíci vyšel spo
lečný list španělských biskupů, vypi
sující, co vše musila Církev vytrpět,
»lálo se to neuvěřitelné, a přece to byla
skutečnost. Z celého světa docházely a
docházejí španělským biskupům odpo
vědi biskupu a mezi nimi je jedna, kte
rá je zvlášť dojímavá: Pochází od bis
kupu nešťastného Mexika, ve kterém
bvla Církev též pronásledována za vůd
covství bolševických agitátorů. Bratří
ve víře i v mučednictví projevují bo
lest nad krvavým pronásledováním Cír
kve ve Španělsku. Sami jsme byli dlou
ho pronásledováni, píší, a proto dobře
chápeme utrpení snášené pro jméno
Ježíše Krista. A přes těžká utrpení Cír
kve v Mexiku cítíme, že rok pronásle
dování ve Španělsku převyšuje mnoho
naše bolesti, a že muže hýli srovnáno
jedině, s pronásledováním v prvých kře
sťanských stoletích." V další části svého
listu vyjadřují biskupové mexičtí na
ději, že prolitá krev mučedníků při
nese jisté „mnohé požehnání Španěl
sku. a že |>o skončení krvavé občanské
války divoká obluda komunismu, která
natropila tolik zla v Rusku i ve Španěl
sku, bude potřena". Toledský arcibis
kup kardinál Goma y Toinas poděkoval
vřele za tento list, poněvadž „je již
velikou útěchou by ti pochopen v utr
pení, neboť nepochopení je často bo
lestnější než bezpráví".
Čtenáři! Přihlásil jsi se již za clena
Jednoty přátel katol. legionářů ľ —
Použij k tomu účelu přihlášky, vlo
žené ve 2. čísle t. 1.
Kdo napsal nejdelší větu? Jeden muž
z dlouhé chvíle studoval, kdo napsal ve
své knize nejdelši vétu. Slavný spisovatel
Dickens napsal větu o 355 slovech, ais to
není rekord. Jiný slavný spisovatel anglic
ký, esayista Rusein, ho přestihl větou, kte
rá má 619 slov. Ale Angličanům nezůstal
primát, ten mají, tak aspoň je dosud zjiš
těno. Francouzové. V Hugových „Bídnících“ je věta o 748 slovech a v „Sodomě
a Gomoře“ spisovatele Marcela Prousta
dokonce našla se věta o 814 slovech. To
snad již bude rekord.
Včely bez žihadel. Do Brusselu byly dopra
veny se svým hnízdem ve stromě včely,
které mají tu zvláštnost, že jsou bez ží
hadla. Jsou tak veliké jako mouchy, takže
seberou málo medu, ale jsou to prý velice
roztomilé včeličky. Cestu z kolonii přes
oceán snášely dobře a v nové vlasti se jim
též libí.

Dominik Matějka

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování).

Pak jsme doslali nové strážce a dali se
na pochod, přes pole, luka a v po
ledne byl v jedné vesnici oběd, po
kud měl kdo co ještě svého. Brzy na
to došli jsme na silnici, vedle které
vedla železniční trať, v mnoha mís
tech poškozená. Byla to silnice od Bě
lehradu k Niši a na ní stálo mnoho
povozů vystěhovalých srbských ro
din, které tu stály bez přístřeší. Stráž
cové byli hovorní, ač jsme jim málo
rozuměli, přece jsme se jakžtakž do
mluvili. Jeden stražár kaprál, který
hlídal Smeredovo již od počátku vál
ky, řekl nám, kolik jsme měli kanó
nů, kolik strojních pušek, kolik nás
bylo a kdy i odkud jsme přišli do Keve-Vare, ba věděl, že jsme z Prahy.
Tak dobrou špionáž měli Srbové. Dá
le nám pověděl, že jsme my již třetí
výprava, která na Smedrinu tak ne
šťastně dopadla. S prvou to dopadlo
iak jako s námi. Druhé se podařilo
dobýti Semendrin (Smeredova) a tři
okolní vesnice, ale již za 4 dn*i je
Srbové sevřeli se tří stran, přitiskli
k řece a zajali. Druhý nám vyprávěl,

Těm, kteří se domnívají, že my Lidovci
můžeme jiti do společné fronty se sociali
sty, dává zřetelnou odpověď místní socia
listický list „Severočeský Dělník“. V lo
kálce nadepsané „Mistr Jan nebo sv. Jan?“
pozastavuje se pisatel nad tím, že sirotci
— chovanci dětského útulku ve Mstišové,
který jest ve správě okresní komise péče
o mládež, navštěvuji hodiny římsko-katolického náboženství. Správně poukazuje na
to, že okr. komise péče o mládež jest in
stituce humánní, kterou podporují všecky
složky české veřejnosti bez rozdílu smý
šlení a přesvědčení. Jest tedy samozřejmo,
že to má býti instituce nestranná, vylu
čující zvláště při výchově mládeže jakékoliv
stranické zásahy.
Ale složení výboru okr. komise péče o mlá
dež a kuratoria mstišovského útulku skládá
se dle téhož pisatele většinou z lidí po
krokových, z veliké části učitelů, a proto
se hledá vinník, který mohl dopustiti, aby
katolické děti v útulku umístěné navštěvo
valy hodiny římsko-katolického nábožen
ství. Pane pisateli, zaspal jste dvacet let
trvání čsl. republiky? Nevíte, že zákonem
stanovena jest povinná návštěva nábožen
ských hodin a že jen rodiče nebo jejich
oprávnění zástupci mohou žádati za sproštění. Pochybujeme, že by poručník z povoláni

a tajemník okr. komise péče o mládež byl
k tomu oprávněn, aby zkrátka všecky ka
tolické sirotky odhlásil z náboženství. Měli
jsme již dříve příležitost zabývati se po
měry ve mstišovském útulku, když děti
protizákonné z náboženských hodin byly
odhlašovány a budeme na stráži, aby se po
dobné případy neopakovaly. Snad by ži
dovský člen výboru péče o mládež pokro
kového pisatele mohl poučiti, zda nábožen
ská výchova dětem prospívá nebo škodí.
Ten vozivá sirotky na Sedlčansko do ka
tolických rodin na zotavenou a chváli
vždycky tamnější katolické sedláky, jaké
mají dobré srdce, že se ujímají hraničář
ských dětí a tyto že jsou u nich dobře
vychovávány. A v otázce náboženské vý
chovy mládeže byli jistě za jedno sv. Jan
i mistr Jan, právě tak jako jsou o její
důležitosti přesvědčeni všichni poctiví paedagogové s Janem Amosem Komenským
v čele.
Od okr. komise péče o mládež očekáváme,
že zůstane i nadále institucí humánní, ne
strannou a že odmítne důrazně poťouchlý
protikatolický výpad neznámého pisatele
v Sev. Dělníku. Jen v tom případě mohou
jí katolíci věnovati plnou svou důvěru a
budou ji v její činnosti rádi podporovali.

Další důkaz
Jiný důkaz, že socialisté nejsou s lidovci
v jedné frontě, podává týž socialistický list
v jiném čísle, ve kterém napadá našeho čle
na v okresním výboru, že při volbě nemoc
ničního úředníka společně se zástupcem
strany živnostenské a Národního sjedno
cení, tedy pravá fronta, hlasoval pro Henleinovce proti aktivistickému Němci, který
při rovnosti hlasů byl zvolen losem. K vy
světlení podotýkáme, že piše-li socialistický
list aktivistický Němec, pak jest to jisté
soc. demokrat, každý jiný Němec jest u nich
Henleinovec. Sociální demokraté využívají
své číselné převahy v obecních i okresních
zastupitelstvech, ke které jim svého času
pomohl zákon o rozpuštění stran, k tomu,
aby na všecka místa v obecní i okresní sa
mosprávě dosadili své lidi. Zabezpečují se
pro případ nových voleb, kterých se bojí,
protože dobře vědí, že stěží jen odolají
spojenému náporu Henleinovy strany. I při
volbě onoho úředníka v okr. nemocnici pro

sazovali socialisté svého člověka, mladíčka,
svobodného, opravdového Němce, kterého
jim pomohli voliti jejich čeští soudruzi,
kdežto zástupci občanských stran volili ža
datele staršího, ženatého, otce malého dít
ka. který chodil do českých škol a proto do
konale ovládá státní jazyk. Jaký to byl
Henleinovec, nejlépe prokazuje skutečnost,
že čtyři zástupci Henleinovy strany při vol
bě vůbec nebyli, jinak by volba byla do
padla jinak. Sociální demokraté nesmí se domnívati, že jsou v republice sami, že mo
hou jiným stranám diktovat a terorisovat.
Ci není to terror, když jejich člen ještě
při schůzi hrozí českým zástupcům, kteří
se nechtěli podrobiti diktátu „počkejte, my
Vás za to vypereme v novinách?“. Jsme pro
ustanovení státních tajemníků v samosprá
vě, aby nás chránili proti útlaku nejenom
Henleinovy strany, který ještě neexistuje,
ale i strany socialistické, který se stává ne
snesitelným.

Katolické Mostecko

z poslední výborové schůze. Po té se ujímá
slova okrskový důvěrník a org. referent p.
účetní Hulinský, který ve svém výstižném a
krásném reefrátě mezi jiným zdůrazňuje,
že tato organisace hornická jest organisaci
katolickou — není to jen organisace pra
covníků, ale organisace křesťanských pra
covníků. Proto každý člen má plnili nejen
povinnosti organisační, ale i povinnosti ná
boženské. Nabádá k pilnému odebíráni a
čtení katolického tisku, chce, aby byly zde

Odborová organisace katolických horníků
vkročila slibné do nového roku 1938. Ko
nala na Nový Rok ve spolkové místnosti
„U modré hvězdy“ v Mostě, III. náměsti,
členskou schůzi za velmi dobré účasti čle
nu. O 19. hod. schůzi zahájil předseda br.
Karel Ptáček a vyzval pokladníka br. Ludv.
Berana k podání zprávy pokladní, načež
jednatel br. Václav Simúnek přečetl zápis

jak museli utíkali 6 hodin cesty od
Bělehradu a přes vodu na pomoc na
Smeredovu, kamž přišli po poledni.
Po druhé hodině došli jsme do stani
ce, kam již dojížděly vlaky. Zde byli
již dva transporty, takže nás bylo již
přes tisíc. Odtud jsme psali první líst
ky domů a večer nasedli do vlaku.
Ráno v Niši cestou z nádraží, přes
město do velkých nových kasáren,
nás obyvatelstvo obdivovalo s vel
kým uspokojením. Nově postavené
kasárny (pro celý jezdecký pluk) mě
ly velké řady stájí, v nichž byli za
jatci. V průčelí tři velké budovy tvo
řily nemocnice.

Přesně nás napočítali 1180 a rozdělili
na několik čet, načež nás zavedli do
poslední řady stájí. Zůstali jsme státi
v prostřed na chodníku a nikomu se
nechtělo zaujmouti místo k ležení. Po
obou stranách byla sláma, vlastně již
řezanka, v níž každý cítil při nejmenším vši. Tak bezradně stáli jsme zde
asi čtvrt hodiny a pak nás znovu za
volali ven, zapisovali a znovu dělili.
Před polednem vyšli jsme před ka
sárny podle nichž je silnice a vedle
ní trať, na níž stál právě vlak s raně
nými, které odnášeli do nemocnice.
Sli jsme podle řeky Moravy, za čtvrt

pevné, ucelené charaktery, z nichž opět
bude silná, pevná organisace. Dále vysvět
luje pojem křesťanství, které povzneslo ná
zor na práci. Sám Kristus práci posvětil a
také pracoval. Ujímá se i mnichů, kteří
bývají tak často tupeni, jakoby nepracovali
a uvádí příklady, kterak káceli lesy, odvod
ňovali močály a přeměňovali tyto svoji
práci na úrodná pole. Mezi jednáním schůzi
navštívil vážený host a náš milý příznivec
p. Dr. Kordač, státní zástupce z Mostu.
Jednomyslně usneseno zasiati poděkování
p. řediteli Cepkovi za jeho neúnavnou a obětavou práci pro nezaměstnané hornictvo
a hornické zájmy. Reč p. účetního Hulinského byla všemi přítomnými bedlivé sle
dována a odměněna pak vděčně potleskem
Dále byly volně návrhy, mezi nimiž zdůraz
něno, že se musí při přijímáni, resp. na
vrhováni nových horníku do práce velmi
opatrně postupovati, při čemž odborová or
ganisace bude spolupracoval a o navrže
ných rozhodovati. Pak bylo určeno datum
15. t. m. k pořádání mimořádné výborové
schůze za účelem přípravy na řádnou val
nou hromadu a sestavení kandidátky no
vého výboru. O 21. hodině tato zdařilá
schůze byla skončena. Zdař Búh!
Mč.

Ústí n. Lab.
V neděli 2. ledna 1938 o pul 4. hod. odpo
lední konala se v „Národním domě“ v Ústí
n. Labem členská schůze lidové strany.
Předseda dst. pan katecheta Dostálek za
hájil první naši členskou schůzi v -nastá
vajícím jubilejním roce 201etého výročí naší
samostatnosti přivítáním přítomných a pro
slovem, ve kterém vzpomenul též zesnu
lého našeho presidenta Osvoboditele, a jeho
zásluh o znovuvybudování naši milé, osvo
bozené vlasti. Přítomni povstáním uctili pa
mátku velikého našeho mrtvého, načež pan
předseda pokračoval dále v probírání na
šich věcí organisačních a místních problé
mů, povahy spíše charitativní. Bylo získáno
též několik odběratelů naší „Svatováclavské
Stráže“. Frant. Krutský, t. č. jednatel.

Zaplatil jsem již předplatné loňského
ročníku í Ae-li, učiním tak ihned!

Teplice-Sanov
Městská rada a zastupitelstvo se usnesly,
aby byly zbourány tři domy těsně přiléha
jící k děkanskému kostelu. Ulice pod koste
lem je tak úzká, že naprosto nevyhovuje stále
stoupající frekvenci, zejména motorových
vozidel. Zbouráním těchto objektů bude ulice značně rozšířena, pro chodce má býti
zřízen zvláštní chodník v podloubí, zdi vzni
klé odbouráním budov vyplněny budou ob
chodními výklady. Město činí tento důležitý
krok ku svému zmodernisováni.
Teplice-Sanov. Vyučováním řim.-kat. nábo
ženství na českých školách byla nejdústojnějši bisk. konsistoří v Litoměřicích ,od 1.
ledna t. r. pověřena sl. Cecílie Maděranková z Opatovic u Rajhradu na Moravě. Dou
fáme, že jejim jmenováním bude nábožen
ské vyučováni u nás zase uvedeno do pra
videlného chodu, jak si toho katoličtí ro
diče toužebně přejí.

Odpoledne představil se srbský poru
čík jako náš velitel. Měl dosti poroz
umění pro nás Cechy a slíbil nám
slámu.
Když pak třetí den ještě jsme neměli
slámu a trochu více na něho nalé
hali, obořil se a řekl: „My jsme pro
vás nepsali, proč jste pucali naše bra
try u Semedrinu? Vy Češi jste zvyklí
dobře jisti, dobře popiti a na měkku
pospávali, vy máte v Austrii všechno
a my již čtvrtý rok válčíme a nemá
me nic" a odešel.
Čtvrtý den byli jsme vysláni na ná
draží vykládali mouku, fazole, uhlí i
náboje. Ráno nás budil náš četař, ale
chorvatský Srb rozdělil na partie a
předal „číčům".
Jednou v neděli nakládali jsme ko
lejnice od rána do večera, přes to, že
celý den padal sníh s deštěm, neslevili nám ani hodinu, musili jsme na
ložili všechny připravené vagony. Při
této práci scházel mi již můj plášť,
který jsem jinak nahražoval tíekou
Život v zajetí.
přes sebe, ale při této práci deka pře
Prvý den 12. listopadu každý hledal kážela, tak jsem promokl na kůži. Rá
své známé. Maňasa a Sédu jsem ne no nám dávali polévku, v poledne
našel a o Cuříkovi zvěděl jsem po kousek masa a fazole, večer bram
zději, že do rána, když odjížděli leh bory, chléb černý a tvrdý.
ce ranění, zemřel.
(Pokračováni)

hodiny byli jsme v jiných kasárnách,
kde nás rovněž v maštali ubytovali,
jenom že zde byla holá, suchá země,
takže každý si našel svoje místo a
prozatím stačilo nám půl místnosti.
Naši důstojníci byli ubytováni v pev
nosti. Pak přivezli za námi ještě leh
ce raněné od Smeredova, tak počet
náš stoupl na 1400. Na Smeredovo nás
šlo 5 praporů přes 3000 a menší od
díl od maďarského pluku se třemi dů
stojníky, kteří nás honili kupředu re
volvery a sotva jeden tisíc se dostal
zpět do Rakouska a tak jich na tisíc
spí věčný sen na vinicích Smeredo
va. Že nebyly ztráty na životech ješ
tě větší, sluší připsali k dobru gene
rálu Mrázkovi, že dal rozkaz k ústu
pu ještě za světla, jinak by byl ne
přítel provedl za tmy bodákový útok
na naše rozptýlené posice, pak by
jistě nezůstalo mnoho vojáků na ži
vu, třebas to byli vesměs „bratři Ce
chové".

Bílina
Bílina v Č. Smutnou zprávu hlásíme do světa.
Odbočka našich katolických skautů-junáků zašla
na scestí a v poslední době si vedla tak neka
tolicky, že ji bylo nutno vyloučili ze Sdružení ka
tolických spolků Bílinských. K čemuž podotý
káme: Naše hraničářské organisace jsou příliš
slabé, než aby si mohly dovolili luxus několika
organisací katolické mládeže. Zakládali jsme
z počátku v našem zněmčeném území skupiny
katol. mládeže. Tyto pak ponejvíce samy si bu
dovaly jednoty čsl. Orla, s kterým se svorně
dělily o práci. Skupiny pěstovaly výchovu nábožensko-mravní, která v Orlu se doplňuje čin
ností tělovýchovnou. Nějaké řevnivosti mezi Sku
pinou a Orlem my hraničáři neznáme. Ale ne
byli jsme nikterak nadšeni, když se od nás žá
dalo, abychom zakládali ještě jiné organisace
mládeže. Členstvo našich Skupin a Orla bylo si
dobře vědomo, že na politickém poli tvoří mla
dou generaci Lidové strany a že až dospěje a
bude voláno k činnosti politické, nemůže jinak
nežli přihlásili se do Lidové strany. Ale nechtějte
přece, aby katolická mládež v pohraničí, jejíž
organisace čítají v nejlepším případě 30-40 čle
nů, se trhala na čtyři nepatrné, mezi sebou
konkurující složky. Ještě méně můžete žádati,
aby tato mládež byla organisována ve všech
čtyřech organisacích. Což mohou tito z největší
části chudí jinoši a dívky platili čtvernásobný
členský příspěvek, odebírali několikeré časopisy,

běhali ze schůze do schůze, chodili do cvičení,
cvičili zpěv, připravovali divadla, zábavy atd?
Sledovali jsme s obavou a nedůvěrou, když
u nás i na jiných místech v pohraničí, někteří
členové mládeže, kterým se zachtělo maršálské
hole, zakládali odbor katol. skautů. Obavy naše
nebyly bezpodstatné, jednota v hnutí katol. mlá
deže utrpěla citelnou trhlinu. Okrskové cvičení
čsl. Orla v Roudnici se zúčastnila od nás hrstka
krojovaného členstva, druhá menši hrstka přišli
jako skauti úplně odděleni a bezvýznamní.
Ještě více se projevila tato nejednotnost v mlá
deži při menšinové pouti do Bohosudova. Oč
mohutněji mohla vyzniti v průvodu početná účast
Orelstva, kdyby nebyla oslabena o několik sku
pin skautů, které nešly v průvodu, ale tomuto
jen přišly naproti.

Z těchto důvodů nelitujeme, zanikne-li Odbor
katol. skautů v Bílině. Přičiníme se, aby oprav
doví katoličtí junáci vstoupili do Orla a posílili
tak jednotné hnutí katol. mládeže v našem městě.
Těch, kteří nejsou přesvědčenými katolíky, mezi
nás nezveme, způsobili by nám více škody nežli
užitku. - Všem katolickým jinochům a dívkám
nejenom u nás v Bílině, ale v celém zněmče
ném území radíme: Vstupte do řad čsl. Orla.
Vybudujte jednotné hnutí katol. mládeže v Orlu,
staňte se bdělými strážci a statečnými obránci
hraničářskými, odhodlanými vždycky život i krev
dát za církev a vlast. Jen v jednotě síla. Pryč se
škůdci, kteří podrývají jednotu v našich řadách.

Prapory, stuhy, vlajky
Co zajímá hraničáře
Příděl lyži státní policii v pohraničí. Z roz
hodnutí ministerstva vnitra obdrží policejní
stráž v pohraničních okresech lyže. Některé
policejní úřady již tyto obdržely, na
ostatní dojde v nejbližších dnech Vedle lyží
budou policejní úřady poděleny také auto
kary, lehkými osobními auty a motocykly.
Budeme tedy míti policejní hlídky nejen mo
torové, ale i lyžařské.
Až dosud používají lyží ve službě členové
pohraniční stráže a namnoze i četníci, kteří
však si tyto obstarávali svým nákladem, jez
dí tedy na lyžích neúředních. Rozhodnutí
toto jistě jak příslušníci státní policie, tak
i široká naše veřejnost vřele uvítá.
Zřízeni herny v Karlových Varech? Obchod
ní a živnostenská komora v Chebu vypraco
vala prý obsáhlé memorandum, ve kterém
pro sanaci Karl. Varů navrhuje tamže zří
zení herny. Výnos herny by prý podstatně
přispěl k úhradě 300 milionů Kč dluhů města
Karlových Varů. Podle tohoto mínění ob
chodní komory by hráčská vášeň a hazardo
vání penězi patrně svědčilo rozvoji obchodu
a živností v místě.

Bilance celkové návštěvy v Karl. Varech
v r. 1937. V uplynulém roce bylo v Kar
lových Varech lázeňských hostí 45.242,
z Asie 765, z Afriky 400, z Ameriky 1581 a
z Austrálie 11, celkem tedy 47.999 osob.
Z toho z Československa 19.119 osob. Za
jímavé jest, že rozdílem právě jednoho ho
sta nemůže být pachtýřům různých měst
ských podniků zvýšeno nájemné, neboť
smluvené zvýšení nastává až když lázně
navštíví 48.000 osob. Měli tedy nájemci
zvláštní štěstí. —

Ars Lilnríica A. Mpsfkoíá
Praha II.. léčná 2.

nakupuješ, mysli na svůj národ“. Co by
asi řekli naši Němci, kdyby něco podobného
se podnikalo proti řadě německých firem
v obcích českých?
Balíčková aféra sudetoněmecké strany. Pro
členy sudetoněmecké strany dopravovány
byly na Najdecku podvodně ze Saska ba
líčky s potravinami, které nebyly řádně
procleny a ani nebylo postaráno «o získání
úlev bezcelního dovozu. Následkem toho
provedeny byly o 49 osob domovní pro
hlídky, které ve 13 případech měly výsle
dek. Sudetoněmecká strana dělá z věci ve
likou aféru, mluví o 200 bezvýsledných pro
hlídkách u nezaměstnaných atd., ačkoliv
měla by si býti jista, že kdyby podobným
způsobem pašovali čeští lidé, byli by právě
tak stíháni jako Němci.

Žatecko vzpomíná vůdce Fr. Kellnera. Na
Žatecku bylo v těchto dnech vzpomínáno 5.
výročí smrti zkušeného rádce a vůdce tam
ních Cechů Fr. Kellnera, který hned po
převratu se dal do služeb české (národní
věci na 2atecku a vykonal pro český lid
mnoho dobrého jak svým vlivem a svou
houževnatostí, tak i dobrotou srdce a bo
hatou štědrostí. —
Z Křižánek. Hojnost zdraví a Božího po
žehnání v Novém roce všem šlechetným
dárcům přeji za Kostelní jednotu a prosím
snažně o další pomoc dle možnosti na
úhradu dluhu na kostel s mnoha srdečnými
díky Pán Bůh zaplať! Dary laskavě zasílejte
na Kostelní jednotu v Mor. Křižánkách po
šta Česká Svratka. Josef Menšík, farář,
předseda.

Roudnice n. L.
Přehled duchovní správy katolické za uply
nulý rok 1937. Narodilo se 105 dítek, kte
rých jindy bývalo přes 200, tak že je z toho
patrno zneužívání manželství, proti němuž
mluví naši biskupové v posledním pastýř
ském listě. Z těch 105 dítek bylo zmtvě
narozených a beze křtu zemřelých 6; ne
manželských dítek bylo mezi těmi 105 cel
kem 15. Pokřestěno bylo kromě toho ještě
6 dětí narozených před r. 1937. Legitimo
vány byly dvě děti. Zemřelo 135 osob,
z nichž daly se zpopelniti 3 osoby, tak že
kněz nesměl jim jiti na pohřeb. Jednomu
zemřelému nemohl jiti kněz na pohřeb, pro
tože zemřel beze všech známek lítosti, byv
v nemanželství nekatolickém. Jeden zemře
lý byl zavražděn střelnou ranou; sebevraž
du spáchaly 4 osoby, mezi nimi také ženy.
Z dospělých zemřelých bylo zaopatřeno 42
osob — ale 80 jich zemřelo beze svátjostí.
Svateb bylo 48, mezi nimiž jedna smíšená,
že totiž jeden snoubenec nebyl katolík. Kro
mě toho bylo 6 svateb, jejichž snoubenci již
dříve uzavřeli sňatek po nekatolícku — ale
chtějíce míti sňatek svátostný, platný před
Bohem, obnovili jej po katoličku. Nekatolic
ká vyznání u nás totiž nevěří, že sňatek je
svátost a proto nerozlučitelný. Všichni lidé
katolicky pokřestěni jsou totiž před Bohem
povinni uzavírati sňatek po katoličku svá
tostné, sice se stanou nehodnými církev
ního pohřbu. — Do církve se vrátilo 54 osob, z církve vystoupilo. Missie konané
v minulém postě měly sice úspěch
ale
svátosti při nich přijalo dospělých — kromě
školní mládeže — 500 osob, což je málo
proti 4000 katolíku zdejších dospělých. Na
podporu missií v cizích zemích sebráno bylo
314 Kč. Na potřeby kostelní 523 Kč 85 h.
Chudým rozdáno 4002 Kč; pro rok 1938
zbývá v hotovosti 1274 Kč 15 h. V poce
1938 opravován bude kostel proboštský
v celém zevnějšku svém i na věžích a
střechách, což bude vyžadovati nákladu
k 80.000 Kč.
Roudnice n. Lab.

Úroky ze vkladů jsou připisovány našim
vkladatelům buď v centrále, neb ve sběrně
v jejímž obvodu vkladatel bydlí ihned po 15.
lednu, či 15. červenci a upozorňujeme sou
časně, že úroky z připsaných úroků jdou
vkladatelům již od 1. I., či 1. VII. i v tom
případě, když je vkladatel ve vkladní kníž
ce připsány nemá. Úrokování vkladu děje s
ode dne vložení a není třeba s penězi čekati na 1. nebo 15. toho kterého měsíce,
jako u mnohých jiných peněžních ústavu.
Doporučujte vkladatelům, kteří z místních
důvodů nechtějí ukládati ve sběrnách, že
tak mohou činiti přímo na šekové konto
centrály záložny u poštovní spořitelny číslo
210.512 a tato pak sama vkladní knižku
zašle.

V zápůjčkách počínejte si naprosto «obe
zřetně, odchylte se od místních.vlivů, které
mnohde neblaze působí. Záložna půjčuje »je
dině a pouze žadatelům úvěru «schopným.
Proto bedlivě vyšetřujte majetkové poměry
žadatelů, tak i ručitelů. Žádosti (vyplňujte
přesně a úplně, čímž docílíte; obratného roz
hodnutí o úvěru. Klientelu pro zápůjčky vy
bírejte opatrně a jen z (těch občanů, kteří
dříve byli buď vkladateli neb (členy ústavu.
Zádá-li o úvěr žadatel, kterýidřive své vkla
dy měl v jiném peněžním «ústavě, dopo
ručte jej opět tam, kde (peníze dříve měl
uloženy. Věnujte důvěru těm. kteří iji dříve
věnovali Vám. Nesmíte odepříti úvěr (na
šemu dřívějšímu vkladateli, jsou-li jeho (ma
jetkové poměry urovnané — tomu (jste mo
rálně zavázáni.
i
Centrálou věnované vkusné nástěnné i-ka
pesní kalendáře rozdejte vkladatelům i «čle
nům. Pokud by vám nestačily .dopíšte si
o další, ovšem pokud jsou «v centrále na
skladě.

Místní organisace čsl. strany lidové v Roud
nici n. Lab. připravuje zase oblíbený (li
dový ples, který bude v neděli dne 6. února
večer v sále Roudnické pivnice na náměstí.
Připravujte se již na něj.

Jakékoli zprávy centrále pište stručně. «Agenda záložny v posledních měsících lúžasně vzrostla, proto pomáhejte nám (vše
možně, aby agenda mohla býti (bezvadně
zvládnuta .
i

Noviny* se předplácejí a nikoliv doplá
cejí. Proto předplatné nutno zasílati
předem!

Časopis „Svatováclavská Stráž“ bude přinášeti naše organisační zprávy a «proto mu
sí býti ve všech našich <110 úřadovnách vy
věšena. Rovněž starejte se pečlivě <o její
rozšíření.
«

Sběrnám záložny Hermes
Nic tak netěší naše orelské děti jako vklad
ní modrá knížka Záložny Hermes*se základ
ním darem /Kč 5.—. Upozorněte ' proto
všechny farní úřady ve Vašich obvodech,
aby si o dětské vkladní'knížky napsaly, pří
padně jim je dodejte, ať 'není jedné orelské jednoty, kde by nebyli 'drobni vkla
datelé a střádalové záložny Hermes a je
jích sběren. Předsednictvo Čsl. Orla na
řídilo všem orelským jednotám zřiditi střádatelské kroužky pro spoření na Orelský
slet v r. 1939. Umožněte proto naší nadějné
mládeži súčastniti se tohoto velkolepého

„Heil Hitler“ v Schaderbachu u Kraslic.
Před krajským soudem v Chebu se zodpo
vídal 401etý Fr. Ullerspergeg, že .při ve
čírku zaměstnanců kraslické elektrárny
v Schaderbachu při řeči místního .starosty
provolal několikrát „Heil Hitler“. Vzdor .to
mu, že se vymlouval na několikeré inter
nování v blázinci v Dobřanech potvrdili
svědci, že byl úplně při .rozumu a že zřej
mě provokoval, načež byl odsouzen na tři
týdny do vězení.
Podobné provokace v Tisové u Kraslic.
V dělnickém domě v Tisové při .taneční
zábavě provokoval 271etý Arnošt Fischer,
horlivý stoupenec SdP. zpíváním písničky
na nápěv Horst Wesselovy zakázané u nás
písně, při čemž končil provoláním zakáza
ného hakenkrajclerského pozdravu. I tento
provokatér byl po právu zatčen.
Bojkot českých obchodníků v pohraniči.
Bund der Deutschen vydal loni k vánocům
opět několik hesel k bojkotu českých a
nehenleinovských firem v pohraničí, která
již několikrát musela býti státní policii za
bavena. Jedním z nich bylo na př. „Když

sjezdu a rozdejte těm, kteří dosud našich
vkladních knížek nemají, modré vkladní
knížky. Centrála má ještě několik tisíc těch
to knížek připravených se základním darem
Kč 5.— a velmi ráda naší orelské mládeži
prospěje.

V poslední době bylo několik 'našich ven
kovských vkladatelů navštíveno nějakým agentem, prý z jakési záložny >z Prahy, za
účelem převedení vkladů do jiného -ústavu.
Jeden důvěřivý vkladatel mu odevzdal maši
knížku k převodu vkladu, ale'nedostal zpět
ani vkladní knížku, ani pak «vybrané peníze.
— Proto pozor na podvodníky. — Dopo
ručte vkladatelům, ať s nikým o peněžních
záležitostech nejednají, mnohdy nevědí sa
mi, co se za tím 'skrývá. Potřebují-li něco,
mohou se vždy obrátiti na maše pokladníky,
kteří skýtají plnou důvěru v «celém okolí.
Stane-li se vám nějaký takový případ, upo
zorněte naň ihned četnickou stanici. Nemá-lí
tedy informátor naši legitimaci, neb nejste-li
na něho včas upomorněn z 'centrály, s ni
kým nejednejte. Tímtéž způsobem varujte
i vkladatele.

Knihařstvi
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