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Ročník II.

PRO SPOLEČNÉ
Jubilejní oslavy armádního generála a
inspektora naší branné moci Syrového
byly poučné z několika stránek a mož
no říci, že daly příklad, který může
nás lecčemus přiučit. Všechny legio
nářské složky, ať se hlásí k jakémukoliv směru, se jich zúčastnily, ve
všech listech, ať již patří kterékoliv
politické sírane, se psalo o generálu
Syrovém s úctou, což u nás nebývá
zvykem. Ale ty listy jednohlasně na
značily. proč asi té úcty a vážnosti za
sluhuje.
Generál Syrový, a je mu to ke cti.
umí řádně dělat svoji věc. Je z těch
lidí, kteří milují celým srdcem své
povolání a jsou přesvědčeni, že je je
jich povinností, dělal je řádně. Ne šil
hat jinam, nýbrž dívat se jen na to.
eo máme dělat a chtít to dělat dobře,
(o je směrnice tohoto vojáka-hrdiny.
Svědomitost v rozhodování, vážné po
jímání každé věci, i když se nezdá
důležitou, ale spadá v okruh toho dě
ní. za které jsem odpověden. Mlu
veno obrazně, jakoby jednooký hrdina
soustředil v hled jednoho svého oka
celou svou bytost, dal jí jeden směr
a od něho se neodchýlil. V té jednotě
je soustředěna všechna jeho síla i jeho
poctivost. Jistě i on měl někdy ná
strahy. ale vždy jim oddolal u vědomí,
že odpovídá za to. kam je postaven a
ne za to. kam by ho chtěli někteří po
stavit. Je v tom pevnost člověka, ja
kých kdysi vyrůstalo tolik mnoho na
našem venkově, živeném vírou, neuhý
bajícího se z hroudy, i když byla sebe
tvrdší a oddolnější.

Člověk, který řádně plní své po
vinnosti. i když jsou na pohled
sebe nepatrnější, koná pro stát krás
né dílo a to je možno zdůrazniti v mo
derní době, ve které je stále méně
poctivých dělníků. Dnes mají lidé a
i velké skupiny na zřeteli hlavně své
dobro a pak teprve dobro vyšší, spo
lečné dobro. Na schůzích o něm sice
slyšíme častěji mluvit, alt* skutečnost
bývá odlišná. Jen se dotknout některé
skupiny, nebo jí vytknout něco a jest
oheň na střeše. A což teprve, když
se od ní žádají nějaké oběti! To už
nejde s ní vůbec mluvit. Tento egoism
skupin, zaviněný a odpozorovaný od
egoismu jednotlivců, často i vysoko
postavených, je těžkou ranou na těle
státu a jest vysvětlitelný tím. že si
lidé nezamilovali své povolání, své ře
meslo a nevidí v něm svátou službu
celku. Není třeba hledat příčiny jin
de než jsou.
Sloužit není lehkou věcí a dobře slou
žit jest uměním a jest obětí. Krása
francouzské mladé generace předvá
lečné. krása takových Péguů, Psichariů
a j., kteří dali národu nejen jedinečná
umělecká díla, nýbrž i na poli váleč
ném svoji krev, spočívá v tom. že

Jednota přátel katolických legionářů vzala na sebe velký úkol

sdružovat!

všechny ty. kteří mají jakýkoli vztah k našim legionářům, s jednu rodinu. Na

prvém místě je pro ty mladé —' a snad nejvíce povinnosti k této jednotě mají

synové a dcery samotných legionářů, kteří se mají stati nositeli a šiřiteli velké
myšlenky legionářské, z níž se zrodila naše svoboda. Vždyť oni znají nejlépe
útrapy i vítězství z vyprávění otců, jejichž slova jsou nesmazatelně vryta v pa

měti a je nutno, aby nezůstala jen v nich ale aby byla sdělována dále, aby při

pravovala půdu, aby nevymizela nikdy z paměti národa, který po dlouholeté po

robě z krve nejlepších synů povstal k vítězství.
Útrap) a strádání válečné nemohlo zůstati bez vlivu na zdraví hrdinu a jak
sami víte, mnoho, přemnoho jich předčasně umírá. — Nesmí vsak zemříti idea

legionářská, idea, pro kterou obětovali své životy, idea, která byla jen pokračo
váním, nebo chcete-li ztělesněním idee svatováclavské — a je dnes na vás.

mladých, kteří jste měli a máte k těmto hrdinům nejbližší vztah, aby neza
nikla. ale aby rostla a mohutněla tato tradice legionářská, aby i \ aše děti
jednou správně pochopily, čím budou povinny národu a svým dědům. A té

lásce- musíte je učit vy. musíte se přiči» »vat ze y.’e-rh sjl aby i7»l<* náježitě
pochopena.

Potřebujeme vás a voláme vás k radostné, nadšené a obětavé práci pro udržení

a posílení myšlénky legionářské. Přijďte všichni mezi nás.

Výběry nápisů na památnících a náhrobcích obětí
světové války
Kap. pech, v z. Ant. Šorm.
„Vzpo
meňte nás padlých ve světové válce
prosí nápis na oltáři na Sv. Hoře u Pří
brami, postaveném památce padlých
hrdinů ve světové válce 1914—1918.
Mnoho bylo svého času napsáno o pa
mátnících osvobození našim hrdinům
po stránce umělecké, v čemž jim osud
nebyl právě přízniv. Podobně leckde
nebyly nejšťastněji řešeny i nápisy na
těchto. Všimněme si dnes několika do
brých, uměleckýcli i lidových nápisů na
mohylách i hrobech legionářů a bojov
níků z války vůbec.

Obory na Příbramsku mají na památ-

chtěli a dovedli sloužit. Proto se do
vedli i obětovat. Kdyby neměl národ
takovýchto služebníků nenáročných a
schopných každé oběti, byla by jeho
budoucnost zatažena temnými a hus
tými mraky. A je správné, když jed
notlivci, kteří stojí tak vysoko, jsou
oslavováni při různých příležitostech,
neboť příkladů dobrých je velice třeba
a skromnosti oslavovaných je dávána
příležitost ke skromnosti ještě větší
a práci ještě intensivnější.
Skromnost, též další rys člověka dobře
sloužícího a i po té stránce je možno
si vzít z generála Syrového příklad.
Vychovává armádu, která bude slou
žit řádně, bude hrdinná a skromná.

Orgán katolických
legionářů, jejich přátel,A
hraničářů a vojáků
v záloze
Redakce a administrace
v Praxe II., ulice u Půjíovn» 4

Číslo 5

Veliké jubileum

Je řada na Vás —
mladých

DOBRO

/ List pro katolický lid

niku nápis od Fr. Sobotky-Jablonec
kého:
V cizinu jste nám odešly,
sen věčný v dáli spíte,
však spánek Váš jen pouhý sen,
nám se zas probudíte.
Tam v dáli Vaše hroby jsou
a větry přes ně vanou, |
to vroucí pozdravy nesou Vám,
ne s Bohem, ale na shledanou

Básník Antonín Klášterský pro památ
ník na hřbitově v Protivíne napsal
verše:
Nic nemůže Vám dát, kdož chrabře padli
jste za svobodu za vlast v okovech —
jen vzpomínku, jen modlitbu a vzdech
a slzu vřelou pro květ časně zvadlý.
Ô mučedníci naši, spěte v dáli,
k vám pozdrav náš let větru na křídlech
a slib, že chránit po poslední dech
chcem, zač jste trpěli a umírali
V Bejhradicích na Moravě:

My již životy své v obět položivše,
od světa ničeho nežádáme.
Dobře by se na tyto mohyly hodily
i verše J. S. Baara z Bolestných vánoc:
Vzpomeňte si, že jsme žili
cele svému národu,
život i krev položili
za vlast svou i svobodu!

PokraČ. na str. 2.

Před 50 léty umíral 31. ledna ve
čtvrt na pět ráno v Turíne zakladatel
solesiónské kongregace. svátý Don
Bosco. Byl to jeden z největších vycho
vatelů XIX. století a o jeho lásce
k mládeži by se daly napsati celé svaz
ky. Dítě chudých rodičů ze severoital
ské vesnicky Becchi, kde se narodilo
r. 1815, projevovalo od časného mládi
touhu zachraňovat duse. Otec mu ze
mřel, když byla Janovi dvě léta a mat
ka, která sice neuměla ani číst ani psát
vychovávala \sama tri děti a hlavně
u nejmladšiho, Jana, padala její slova
na dobrou půdu. Shromažďoval děti,
učil je modlit, ale zároveň s ninu
dováděl, ba byl ze všech nejšikovnější.
Za pomoci jednoho kněze mohl stu
dovat a vstoupil do semináře. Byl již
starší, neboť několik let musil i slou
žit na jednom statku, poněvadž doma
nebylo výdělku.
Jeho touha po apoštolátu mládeže
v něm věkem mohutněla, a když byl
r. 1841 vysvěcen na kněze, začal hned
své dílo. Bylo to na svátek Neposkvr
něného Početí Panny Marie, která mu
přivedla prvého hocha, když se chystal
sloužit mši sv. Roztrhaný a ušpiněný
jinoch přišel do sakristie a kostelník
ho vyhnal
„Tak se nesmi jednat s mými přá
teli,“ ykáral ho Don Bosco, dal hocha
zavolat a po mši sv. padlo rozhodnutí:
Pozval ho k sobě, začal ho učit ne
jen modlitbě, nýbrž i číst a psát, ten
za několik dnů přivedl jiné a dříve než
uplynul rok, měl Don Bosco v hlavním
italském městě, jimž byl tehdy Tu
rín, na 100 chlapců. Vystřídal s nimi
několik míst, neboť vždycky někde ně
co potloukli a poškodili, učil je, zpo
vídal je, připravoval je na život. Do
konce se o ně i hmotně staral, a po
něvadž byl sám chůd, musil pro ně
žebrat. Pak se mu podařilo zakoupit
dům a tak byl dán základ k první salesiánské oratoři.
Skoro 50 let trvala činnost kněze Do
na Bosca. Vystavěl řadu domů nejen
v Itálii, nýbrž i ve Španělsku, Francii,
Belgii a jinde, od r. 1875 posílal již
své kněze do misii v Jižní Americe,
založil i kongregaci sester Patiny Marie
Pomocné, vystavěl několik nádherných
chrámů, vydal spoustu knih a to vše
chno dokázal, jsa úplně chůd. (Viz
Dr. J. Krlin, Sv. Don Bosco, 10 Kč,
Vršovice, Barákova 10.) Když umíral,
byla již sále siónská kongregace zakot
vena v celé Evropě, všude činíc ne
smírné dobro pro záchranu mládeže.
V salesiánských domech byly vzorné
ústavy, vzorné dílny, z nichž vychá
zeli nejen dobří pracovníci, nýbrž i lidé
řádní, poctiví a zbožní.
Jak se podařilo Donu Boscovi jeho dí
lo? Vycházel ze správného předpo
kladu, že setrvání ve ctnosti je u ji
nocha podmíněno vírou a zbožností.
Je tedy třeba navést dítě k životju
v milosti Boží. Bude tak žít, bude-li ve
stálém styku s Bohem a k tomu dopo
máhá zpověď, Eucharistie a hluboká
láska k Panně Marii Pomocné. Cestou
ke zdárnému výsledku bylo Donu.
Boscovi úsilí vzdálit dítě příležitosti
k hříchu oteckou starostlivosti, bdě
ním nad fiím, napájet dítě radosti,,
k čemuž dopomáhala hlavně hudba,
zpěv, divadlo a různé zábavy, užívat
kázně moudře a konečně získat si cele
srdce jinochovo. Don Bosco žil pro své
děti, byl w nimi ustavičně, bavil se
s nimi jako jeden z nich a získal si je
úplně, takže by byli dali za něho život.

A když umíral, jejich nářek byl upřím Hbén Bápisů na památnících a náhrobcích obití
ný, ještě několik hodin před smrtí oV Jedlí na sev. Moravě mají verše od
pět a opět doporučoval salesiánům,
aby milovali ty děti, aby žili jen pro dp. P. Karla Dokoupila S. Ss. R.:
ně a odkazoval jim jako závěť: zpověd,
Rekové, slz mořem oplakaní,
Eucharistii, Pannu Marii.
kde, ó, kde jste všichni pochováni?
Činnost jeho je přímo zázračná, jeho
Kde, ach kde jsou rovy Vaše drahé?
dílo bylo poznamenáno láskou k Bohu
Který země drn je zakrývá?
a dusím. Nesmrtelný papež Lev XIII.
Která hvězda v jara noci vlahé,
to pochopil, když mu řekl několik mě
pláčem nad nimi se zachvívá?
síců před smrtí: ..Done Boscu, miluji
Kam jste skáceli se naposledy?
Vás. Církev vás potřebuje, svět vás po
Mluvte za né chladné ruské ledy,
třebuje.“ Po padesáti letech je možno
mluvte sněžní alpští velikáni,
říci, jak byla pravdivá slova veleknězo
nivy polské, vlašské pinie,
va. Nelze vystihnout slovy, kolika mi
mluvte vonné květy arbských plání,
lionům mladých lidí byl zachráněn ži
odpověz nám smavá Francie.
vot, tělesný i duchovní, kolik blaha a
Spisovatel
K. V. Rais napsal tyto dva
pokoje bylo v salesiánských domech
zaseto do srdcí mládeže a není divu, nápisy:
že r. 1933, když byl Don Bosco prohlá
šen za svátého, na milion lidi z celého
světa přišedších do Ríma sklánělo v ra
dosti svá čela před obrazem světcovým.
I my jsme obdařeni členy kongregace
salesiánské. Před 10 léty zahájili svoji
činnost ve Fryštáku na Moravě, dnes
mají velký ústav v Mor. Ostravě s krás Veliké neštěstí stihlo naše letectví
ným kostelem, v Praze vybudovali ú- u Přibyslavě, kde havarovalo velké vo
stav v Kobylisích a při něm kostel, na jenské letadlo. Mezi třemi mrtvými je i zna
Slovensku je též několik salesiánských menitý letec, plukovník Maršálek, jeden
domů. Jako zakladatel i oni jsou chudí, z našich nejlepších vojenských letců.
ale Bůh jim pomáhá, takže mnoho ti
síc hochů dostává u nich nejen teplo V Číně jsou opět a opět popravováni známi
duchovní, nýbrž i pomoc hmolnou. Sv. generálové. Čína neměla na generály nikdy
Dona Bosca lze nazvati jedním z nej velké štěstí, většinou to byli lidé prodajní,
větších dobrodinců lidstva, je slávou kteří šli jen za loupeží a svým prospěchem.
katolické církve a právě v nynější do V japonsko-čínské válce se to mstí a četné
bě, ve které je vystavena mládež tak neúspěchy Číňanů mají na svědomí právě
velkým nebezpečím, je cesta, kterou tito generálové, jichž se Cankajšek zba
vuje popravami.
nám ukazuje, nejlepší.

niíort lálkj

Dokonč. se str. 1.

Ze v boji za vlast věrné hlavy
jste rádi dali na věky,
Vám domov pomník lásky staví
a žehná hrob Váš daleký.
Vy za vlast, za nás v boji
jste nastavili hruď,
nás vděčnost s Vámi pojí —
Vám věčná sláva buď!

Pěkný nápis napsal k tomu účelu i bás
ník Fr. S. Procházka a hist. a univ.
profesor J. V. Simák (Od Ještěda
k Troskám, r. VIII. — 230).
V příštích číslech budeme v otiskování
těcnto nápisů pokračovat.

Razitka jen u Peterky

Zprávy ve zkratce

Co je stálého
Dva citáty, jeden od arcibiskupa pa
řížského, kardinála Verdiera, u nás
dobře známého z katolického sjezdu a
druhý od velkého francouzského spiso
vatele, A. Mauroisa, jehož díla jsou
u nás často překládána. Nuže, kardinál
Verdiér děl: „Církev dnes představuje
ve světě to, co mu skutečně nejvíce
schází: stálost, pevnost. Církev se do
vede přizpůsobiti potřebám každé do
by. Ustavičně mění metody svého apo
štolátu, ale její článek víry, její hierar
chie, její mravouka, její liturgie zů
stávají stále nezměnitelné přes všechny
revoluce a otřesy ve světě.“ A. Maurois,
který mluvil v Bruselu o francouzském
divadle, prohlásil: „Tři z největších
francouzských spisovatelů, Claudel,
Mauriac a Bernanos jsou katolíky a
křesťanská obroda, patrná ve všech oblastech, vysvětluje se jednak návra
tem stále všeobecnějším inteligence
k duchovním pramenům a za druhé
utrpením z války a poválečnými zkla
máními. Lidé hledají oporu, když se
kolem nich všechno hroutí a tu oporu
Jim dává víra.“ Bylo by možno uvésti
Jasy mnohých a mnohých jiných my
slitelů, a i nevěřících, o této nábožen
ské obrodě a hlavních jejích příčinách,
z nichž na prvém místě je právě jistota,
kterou dává pravá víra lidstvu zmíta
nému. A tím si vysvětlíme, proč auto
rita katolicismu ve světě tolik stoupá.

Víte kolik propijete a prokouříte ?
Málo kdo si dá jistě práci s tím, aby
si spočítal, kolik za svůj život zbytečně
utratí za pití a kouření. Jeden z našich
spolupracovníků tak učinil v době, kdy
si umiňoval, že sám také a opravdu še
třit začne. Průměrně denně vypitá tři
obyčejná piva, při ceně 1.45 Kč za půl
litr činí za rok 1.533 Kč čili za lidský
dospělý věk 76.650 Kč. Přimyslíme-li
k tomu zase jen minimálních průměr
ných 10 cigaret denně v ceně 2 Kč
t. j. 730 Kč ročně, za 50 roků 36.500,
dohromady se zbytečně vypitým pivem
utratíme v padesáti létech 113.150 Kč.
Uvážíme-li, že tyto údaje nejsou-li prá
vě minimální, tedy jisté „zlatou střed
ní cestou“ a že jsou lidé, kteří vykouří
denně 20, 30 i více cigaret, že nekouří
laciné Vlasty, ale i kusy dražší, že
jsou lidé, kteří vypijí také ne tři, nýbrž
8, 10, 12, 15 i více piv, ne-li denně,
tedy občas, pak docházíme k závěru, že
každý jen trochu náruživý pivař a ku
řák, propije za svůj život velmi krás
nou vilu i s nábytkem.
Aby se netěšili ti, kdož pijí snad ..Bra
tislavské“ a jiná vína a k tomu nějakou
sodu neb kalíšek, pak nechť vezmou
tužku a přesvědčí se, že utratí ne-li
více, tedy také tolik.
—Ks—

V létě budou pořádány ve Staré Boleslavi
velké slavnosti na paměť 100. výročí pře
neseni obrazu Panny Marie. Do památného
místa zavítá mnoho a mnoho tisíc poutníků
nejen z Cech, nýbrž i ze zahraničí. Láska
k Panně Marii vykoná nejlepší propagan
du pro stát.

Ministerský předseda Dr. M. Hodža bude
promován na čestného doktora filosofické
fakulty Karlovy university. — Město Praha
se usneslo jmenovat dra Hodžu čestným
svým občanem. Ve svobodném státě je to
teprve druhý případ tohoto vysokého vy
znamenání. Prvým čestným občanem hlav
ního města byl president Masaryk.

Japonsko ohlašuje vystoupeni z Mezinárod
niho úřadu práce, poněvadž je tento prý
pouhou odbočkou Společnosti národů. Dik
tátorské státy budou tedy bojkotovat obé
instituce.

Společnost národů
ztrácí stále více na své prestiži. Anglie ji
chce proto reformovat, jak, to nepraví
Již i Rusko jest s ní nespokojeno, snad
proto, že mu nechtěla hlasitě schválit jeho
politiku ve Španělsku.
Francouzská socialistická strana prodělává
velkou krisi. Radikální skupina, ovlivňo
vaná komunisty, není spokojena s dosa
vadní politikou strany a hrozí rozštěpeni

Mezinárodni Eucharistický kongres,
který se bude konat za veliké účasti v Bu
dapešti v květnu tohoto roku, bude ve
znamení programu: Eucharistie poutem lás
ky, tento rok je pro Maďarsko významným
ještě proto, že připadá 900. výročí úmrtí
krále sv. Štěpána.
Na Novém Zeelandu jsou chystány jubilejn
oslavy stého výroči první mše sv. na ostrově. Když tam zavítali r. 1838 katoličtí
misionáři, nalezli pouze jedinou katolickou
rodinu jistého irského obchodníka. Dnes
je tamtéž 430 kostelů a 363 kněží.

Anglický tisk přináší zprávu, že Švýcarsko
vystoupí ze Společnosti národů. Kam by
potom byla přeložena tato instituce a co
by se stalo s nádherným palácem, listy
nepovídají.

Zajímavé drobnosti ze světa
Jubilejní oslavy přenesení Paladia do
Staré Boleslavě.
Katoličtí legionáři zúčastní se společně
s Orelstvem jubilejních slavností ve
Staré Boleslavi. Ministerstvo železnic
povoluje na legitimaci vydanou pří
pravným výborem 50 °/o slevy, na
zvláštní vlaky 6O”/o. Legitimace s pěk
ným odznakem a informační brožurou
stojí Kč 7.*-. Sleva platí od 1. května
do konce září o všech nedělích a svát
cích a sice 2 dny před! a 2 dny po.
II. legionářský ples koná se 19. února
1938 pod protektorátem sekčního chefa MNO br. Frant. Danielovského.
přednosty kanceláře čsl. legií.
První ples katol. legionářů ve východ
ních Čechách koná se v Krouně 27. II.
1938 pod protektorátem br. štkpt. r. 1.
Dr. T. Nováka, ministerského rady v. v.
a bývalého okr. soudce v Hlinská, br.
•nadpor. i. 1. Jos. Skrocha, měst, tajem
níka v Proséci a P. Josefa Vorličky,
faráře a zálož. důstojníka v Krouně.
Schůze zemského předsednictva Ústř.
jednoty čsl. legionářů konají se každý
pátek v 6 hodin večer v klubovně rest,
u Hortíků (O. Spírek, v Praze II., Na
Moráni, roh Václavské ul.)

Cbcete-li někde uspořádati přednáška
o spolupráci katolíků v zahraničním
odboji a významu tradice svatováclav
ské, požádejte Zemský Svaz Ústřední
jednoty čsl. legionářů v Praze II., Ná
rodní tř. 30.

Pro založeni hraničářského hospodářského
fondu se rozepisuje v „Legii“ J. Hradil.
„V jubilejním roce republiky voláme však
znovu po založení hospodářského fondu
pro hraničáře, jaký už dávno mají naši
němečtí krajané pro své hospodářsky slabé
příslušníky. Neurážejme v hraničářích a
také v sobé lidskou důstojnost! Neurážej
me hraničáře milodary, dejme jim hospo
dářskou možnost, aby se postavili na vlast
ní nohy, aby jejich politické osvobození
bylo podepřeno také nezávislosti hospo
dářskou. Bez hraničářského hospodářské
ho fondu bude všechno úsilí o zabezpečení
hraničářské výspy marné.“
N»b»ip»óný iporL Jakkoli krúorý a
rdravý, přece jest simni, hlavni lyiaňký sport
řivofu nebezpečný. Jakmile ▼ naiicb horách
napadá sněhu a nedočkaví lyžaři pospíchají, aby
užili ňmy, ta Již také se přihéxejí lehčí i ližží
úrazy. Smrtelný úraz stihl předminulou nedali
teplického lyžaře K. Gube. Při náviaiu s hor
sjížděl se srázného kopce, chtěl se vyhnout!
pěilmu chodci, a narazil hlavou na strom stojící
▼ oesii. Sportovci-svědkové úrazu ihned ее ho
ujali, odnesU ho he státní silnici Zinnwaldské a

nechali ho tam ležet, až by nějaký automobi
lista ho odvezl do teplické nemocnice. Bohužel
ukázalo se, jak málo citu a útrpnosti mají dnes
lidé s neštěstím svého bližního. Asi deset aul
přejelo kolem, některé dokonce zastavilo, ale
žádné z nich nevzalo ubožáka sebou. Teprve
nájemné aulo jedoucí kolem s dámou zastavilo,
naložilo těžce zraněného a odvezli ho do nemoc
nice, kde však za krátko svému zraněni podlehl.
Proto lyžaři, jezděte opatrně!

První sportovní letiště v ČSR. V Kra
lupech n. Vit. bude leto9 konečně vy
budováno první sportovní letiště v na
šem státě, čímž sportovní letectví ale
spoň z části bude podpořeno. Posta
veny budou dva provisorní dřevěné
hangary pro 16 letadel. Teprve v roce
příštím pomýšlí stát vybudovat letiště
definitivní v blízkém okolí hlavního
města
Mobilisace válečného průmyslu v An
glii. Anglické ministerstvo války při
pravuje na nejbližší dobu mobilisaci
válečného průmyslu na zkoušku. Cvi
čení toto má být přípravou pro dobu
války a na poprvé zmobilisuje polo
vinu. t. j. 10.000 podniků na zbraně,
střelivo, plynové masky a válečný prů
mysl vůbec.
Generál Genialin nejvyšším vojákem
Francie. Náčelník hl. štábu minist.
vojenství ve Francii generál Gemalin
byl jmenován náčelníkem hlavního
štábu národní obrany, což jest hod
nost, kterou od dob Napoleonových
neměl žádný Francouz.

Tisíc tanků americké armády. Americ
ká vláda chystá motorisaci celé jedné
divise vojska, jelikož podobných sbo
rů dosud neměla. Plán tento jest prvou
částí návrhu na modemisování americ
ké armády. Podle něho dostane ar
máda v nejbližší době 1000 kusů nejmodemějších tanků.
Anarchie v našem letectví. Denní tisk
v poslední době poukazuje na anar
chii, která vládne v organisaci našeho
letectví, následkem čehož dochází ne
jen k nedorozuměním, ale někdy i
k neštěstím, jak jsme nedávno byli
svědky. Tak letectví naše a jeho slož
ky jsou roztříštěny služebně pod pět
ministerstev. Civilní letectví spadá pod
min. veř. prací, vojenské do MNO, le
tecká policie ministerstvu vnitra, go
niometrická služba min. pošt a meteo
rologická ministerstvu školství. Nešlo
by vše soustředit pod správu jednu
či dvě?

K obraně vlasti. Katolickou příručku
která není po této stránce v linutí
našem novinkou a která se snaží řešit
výchovu k brannosti, vydal Sekretariát
Sdružení katol. mládeže v Praze II.,
Vyšehradská 26, za 4 Kč. Katolička
nauka o válce, historické předpoklady
brannosti, postavení našeho státu ve
světě a řada významných dalších stati
jest v brožuře obsažena, domníváme se
však, že k propagování takovýchto
eminentně důležitých otázek měly by.
se spojit všechny naše katolické organisace mládeže, ať již je to SKM
Orel, Skauting atd. a nepracovat kaž
dý na vlastní pěst a často i odchylně

Katolické kněžstvo v čele obranv stá
tu. Psali jsme již v tomto listě, že
v Olomouci, Brně a i v Praze při
sjezdu katol. duchovenstva pořádány
byly kursy a přednášky o obraně státu
a protiletecké ochraně. Nyní konán
byl kurs protiletecké ochrany pro ka
tol. duchovenstvo opět v Bratislavě,
kde se sešlo přes 200 osob řádového
a světského duchovenstva. Kurs opět
dokázal, jak katol. církev a její údové
chápou důležité poslání a odpovědnost
svoji za věřící před Bohem a světem
Utrpení prvního kuřáka v Evropě. Upro
střed občanské války a jejích hrůz neza
pomnět obyvatelé jedné vesničky španělské
provincie Huelvy na jubileum dobrého Rodriga Jereza, který je považován za prvého
kuřáka tabáku na evropském kontinentě
a hodně za to trpěl. Rodrigo byl námoř
níkem a plavil se s Kolumbem přes moře
při kteréžto plavbě byl odhalen nový svět.
Vrátiv se do své rodné obce, v níž b><
přijat ovšem s nemalou radostí, vytáhl jed
nou ze své kapsy několik suchých lístků
podivné rostliny, sbalil je, zapálil a kouřiL
Jeho žena se zděsila kouře vycházejícího
z úst a nosu svého manžela, a aniž se ho
na něco ptala, utekla z domu a udala ho
u inkvisice jako čarodějníka. Byl hned vzat
do vyšetřování, které pro něho dopadlo ve
lice špatné. Nevěřili jeho výpovědém a od
soudili ho jako čarodějníka a kouzelníka
na 10 let do tuhého vězení. Musil si trest
odpykat, ale když se vrátil domů, nebylo
již kouření čarodějnictvím, nýbrž všeobec
ným zvykem. Na domě, ve kterém Rodrigo
bydlel, je dnes mramorová deska, věno
vaná prvému kuřáku v Evropě a každého
roku jsou u domu uspořádány velké vzpo
mínkové oslavy, jež se nepovedlo ani ob
čanské válce zamezit.

XVIII. společenský ples sdružených katolických spolků v Teplicích-Sanově
v neděli, dne 6. února 1938

HRANIČÁŘ
Teplice-Šanov
Organisacní zprávy. Odbočka lidových
pošťáků konala minulou neděli v Li
dovém domě rádnou valnou hromadu.
Spolková místnost byla naplněna do
posledního místečka. Po přečtení zpráv
funkcionářů, z nichž bylo patrno, jak
obsáhlá byla činnost odbočky v uply
nulém roce, vykonány jednomyslně
volby dle navržené kandidátní listiny.
Předsedou zvolen opětně br. Frant. Sadovský. I volba ostatních funkcionářů
skytá nej lepší záruku, že odbočka i na
dále bude pracovali dle stanovených
směrnic a hájiti zájmy svého členstva.
Zástupce ústředí tajemník Esner z Pra
hy ve svém hodinovém referáte pro
bral všecky otázky, na nichž poštovní
zaměstnanci mohou iníti zájem, vy
světlil přítomným, co ústředí a Lidová
strana pro zlepšení hmotných poměrů
poštovních zaměstnanců koná a sklidil
za svůj zajímavý referát zasloužený po
tlesk. Ku konci valné hromady přihlá
sil se k slovu i duchovní rádce odbočky
▼dp. V. Mlejnek a ve svém krátkém,
ale výstižném projevu nabádal přítom
né, aby všude v soukromém i veřejném
životě i ve svém služebním postavení
uplatňovali naše nábožensko-mravní
zásady, vítal zájem, jaký v poslední
době projevila Lidová i ostatní koalo▼ané strany, o naše pohraničí, žádal
jen, aby slovům co nejdříve také ná
sledovaly skutky, aby oprávněné po
žadavky státních zaměstnanců v po
hraničí bylv splněny, jejich postavení
zlepšeno, za čež se tito odvděčí tím
větší svědomitostí ve službě a stanou
ae spolehlivými obránci státních a ná
rodních zájmů na hranicích. Slova du
chovního rádce pozorně byla vyslech
nuta, s jeho vývody projeven souhlas
a příslib zástupce ústředí, že Praha
svých hraničářů neopustí, radostně byl
přijat. Ve volnvch návrzích hlavně se
mluvilo o XVTII. společenském plese
sdružených katolických spolků a usne
seno bylo i mezi pošťáky pro jeho nej
větší úspěch pracovati. Doslovem před
sedy byla krásná a jednomyslná schůze
ukončena.

Všichni Němci do jednoho houfu!
Jestliže se někdo domnívá, že Ilenleinovo hnutí se rozpadává, ten se
šeredně mýlí. V Teplicích-Sanově by
ly dva veliké tělocvičné spolky ně
mecké. Jahn a Eiche, jeden zabarvení
německo-nacionálního, druhý německo-svobodomyslného. Oba spolky si
navzájem konkurovaly a na sebe nevražily. Ale události posledních^ dnů
zdají se přesvědčovati všecky Němce,
že jest nutno pevně se semknouti a

Dominik Ma t é j k a

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování).
Nebylo již daleko do půlnoci, když
jsme v Biiolji vešli do velikých ka
sáren nad městem. Unaveni ulehli
jsme v maštali na holou zemi, nehle
díce, že je mokrá a zima nám bylo ja
ko venku. Ráno jsme prohlíželi náš
nový byt. Jsou to staře turecke ka
sárny, stavěné do čtyřhranu tak, re
uvnitř je veliké nádvoří, do něhož
s každé strany vchod. Tato ohromná
budova jest z kamene stavěná o jed
nom poschodí, dole stáje, nahoře by
ty. Stropy jsou jednoduché desky, tak
že skulinami je viděti nahoru a dolů
zase padá všechno smetí.
Dozvěděli jsme se, že nedostaneme
ten den nic jisti, není prý pro nás
„vyfasováno". Kol desáté hodiny na
šem mne zde můj svnovec Jan Rou
šek, mladý voják od 11. pluku a vzal
mne s sebou do poschodí, kde měli
jednu světnici asi pro 70 zajatců, sko
ro vesměs Pražáků. Vyprávěli, jak je
vezli raněné dráhou ze Skoplje do
Bitolje. Jelikož dráha jde též po řec
kém území přes Soluň a Srbové měli
dovoleno tudv převážeti pouze svoje
raněné, nechtěli Rekové v Soluni je
jich vlak dále pustili, kdvž zpozo
rovali, že jsou v něm Austrianci.

v městském Lázeňském domě

Stojadinovičova vláda
odsunula jednání o
konkordát
Když před rokem předložil Dr. Stojadinovič
skupštině znění konkordátu, byl vysoký
pravoslavný klérus silně roztrpčen. Nejvyšší synod dal do klatby politiky hlasující
pro konkordát, na různých místech vznikly
velké nepokoje, takže bylo nutno v zájmu
klidu v zemi čekat na vhodnější chvíli. Jed
nalo se s Vatikánem, i sám ministerský
předseda měl při nedávné své návštěvě
v Římě jednání s vatikánskými diplomaty a
po dohodě s nimi bylo zatím odsunuto další
projednávání. Vatikán, který je všude pro
pozvolný vývoj, nespěchá na konečné podepsání konkordátu, jímž by se jitřila ná
lada v zemi, to tím spíše ne, že postoj vlády
ke katolické církvi je naprosto přátelský.
Proto i ministr vnitra Dr. Korošec, kněz,
jistě s vědomím Vatikánu, prohlásil, že sou
hlasí, aby jednáni bylo odročeno, dokud
nebudou rozřešeny různé vnitropolitické
problémy.

Z návštěvy Delbosovy do
Berlína zatím sešlo
Po cestách francouzského ministra zahra
ničních věcí, Delbosa, státy střední Evro
py, vyrojily se zprávy, že navštíví i Berlín,
který projevuje stále větší zájem o střední
Evropu. Ke schůzce mělo dojít ještě před
zasedáním Rady Společnosti národů. V An
glii, která dělá k Německu politiku přátel
skou, je pro cestu nálada, ale padá v ůvahu její poměr k Itálii, který je pořád
nevyjasněný. Proto byla zatím cesta odlo
žena, k čemuž přispěla jistě i vládní krise
ve Francii.

Je Chauiempsovo
postavení pevné?

v socialistické straně. Každým způsobem
by si bylo přát — a my jako spojenci
Francie máme na tom opravdový zájem, —
aby si vláda zachovala svobodu a zavedla
řád, který byl za půldruhého roku Lidové
fronty silně poškozen.

Budeme míti zástupce
u Franca
Jako Anglie, bude jmenovati i naše republi
ka svého agenta pro hospodářské věci u ge
nerála Franca. Nutí k tomu nás i ostatní
státy, kteří buď již mají u Franca vyslance
nebo aspoň své zástupce, fakt, skutečnost,
že většinu Španělska má Franco a to pro
vincie velice bohaté a pak úpadek vývozu
do nového Španělska. Je totiž jisté, že
téměř veškeren vývoz do rudého Španělska
ovládlo sovětské Rusko, čímž ostatní státy
byly vyřazeny. Naším zástupcem má být
ustanoven dr. Berka. V Barceloně vede
naše záležitosti dr. Němeček, poněvadž vy
slanec dr. Fiedler dlí teď v Praze.

Bude svolána konfe
rence čtyř?
Londýnský list „Sunday Chronicle“ ozna
muje, že ministerský předseda Chamberlain,
hodlá svolat v červnu konferenci Anglie,
Francie, Německa, Itálie a Belgie za tím
účelem, aby bylo zmírněno napětí v Evro
pě. Prý budou žádány záruky, že mír ne
bude porušen 20 let. Do června je ještě
daleko a nálada pro takovou konferenci ne
bude jistě veliká, ani v samé Anglii, která
ochladla stejně rychle i k Zeelandově plá
nu na ozdravění hospodářského stavu v Evropě. Angličtí politici a diplomati mají
však těžkou práci, když se prestiž Anglie
hroutí na Východě, v Palestýné i v Evropě.

Německo a Jugoslávie

v neděli dne 6. února 1938
Stavba druhého státního domu v Teplicích-Sanové byla ministerstvem ve
řejných prací zadána stavitelským fir
mám: německé Kunert a spol. a čes
ké Fiala, Retenice. Se stavbou bude
co nejdříve započato. Těšíme se z to
ho a doufáme, že vlivem uvědomělého
českého stavitele Fialy dostane se při
stavbě zaměstnání a práce i nezaměst
naným českým lidem. I z toho se ra
dujeme. že značný počet státních za
městnanců se dočká zdravých a lev
ných bytů.

Český divadelní výbor uspořádal dne
12. t. m. divadelní představení plzeň
ského divadla. Toto sehrálo u nás s ve
likým úspěchem operetu „Byli jsme
a budem“. Ve středu, dne 9. února
chystá se ve velkém sále nového di
vadla taneční a zpěvní večer známých
a populárních umělců, Evy Vrchlické
ml. od Národního divadla a tenoristy
Velké operety p. Jar. Pospíšila. O
večer jeví se velký zájem, proto se
doporučuje zakoupiti si vstupenky
v předprodeji.
Osobní. Předseda místní organisace čsl.
strany Lidové, p. Karel Bruna, býl
jmenován kontrolorem krajského sou
du v Litoměřicích a opouští naše mě
sto. S ním odchází od nás pracovník
v katolickém hnutí na slovo vzatý,
krajně obětavý a svědomitý. Byl čin
ným ve hnutí od jeho počátků, se stej
nou horlivostí zastával všecky své funk
ce, kterými ho pověřilo Katolické sdru
žení, Orel či organisace lidové strany,
kterou zastupoval i ve školním výboru
a ve výboru pro postavení pomníku
presidenta Osvoboditele. Neradi ho
ztrácíme ze svého středu, těžko bude
me jeho spolupráce postrádati, ale
jsme přesvědčeni, že i v novém půso
bišti bude se stejnou láskou a horlivostí
pro katolické hnutí pracovati. Děkuje
me mu za všecku jeho práci a k jeho
povýšení, současně i k jeho narozeni
nám a jmeninám přejeme hojnost Bo
žího požehnání.

Zdálo by se, že ano, neboř vláda, předsta
vivší se parlamentu, obdržela důvěru 500
poslanců, 100 z pravice nehlasovalo. Pře
kvapilo, že hlasovali pro vládu všichni ko
munisté i socialisté, jakož i všechny stra
ny středu. U těchto to nezaráží, poněvadž
přivítaly odpoutání vlády od přímého vlivu
komunistů. Tito zase uvědomivše si své ne
jisté postavení a odpor široké veřejnosti
proti sobě, chtějí ukázat, že jim neběží
o Moskvu, nýbrž jen a jen o Francii. Jest
ovšem otázka, jak dlouho vydrží, netřeba
však míti v jejich pevnost přemrštěné na
děje. Totéž lze říci i o radikální skupině

Týden se zdržel Dr. Stojadinovič v Ber
líně a nejen u nás, nýbrž i v Rumunsku
způsobil tento dlouhý pobyt jisté znepo
kojení, stejně jako i řeči dra Stojadinoviče.
Objevily se obavy, zda nebude otřesena
Malá Dohoda a pod. Prý, vykládá jugosláv
ský vládní list „Vřeme“, o nic takového
nešlo. Ani nebyl prý předložen návrh, aby
Jugoslávie se připojila na osu Rím — Ber
lín, nebo vystoupila ze Společnosti náro
dů, nebo uznala Francovu vládu ve Španěl
sku. Asi se tedy nejednalo o ničem, šlo
snad jen o maličkosti obchodního rázu,
které ovšem znamenají vysoké miliony a
o utužení přátelství mezi dvěma státy.
Ono to stačí pro znepokojení.

sraziti se do jednoho houfu, aby tím
intensivněji mohli hájiti své němectví.
Proto také oba tělocvičné svazy se
usnesly, že se spojí v jeden tělocvičný

spolek pod názvem „Eiche-Jahn’“ a
pod jedním vedením. Spojení bylo
provedeno a Henleinovo hnutí tím
značné posilněno.

Výbor pro postavení pomníku presi
denta Osvoboditele T. G. Masaryka se
v poslední schůzi usnesl vypsati na ten
to pomník veřejnou soutěž se lhůtou
do posledního února t. r. a tři nejlepší návrhy odměniti cenami. Pomník
má státi ne více než 180.000 Kč a bude
postaven na volném prostranství před
nádražím. Umělci, kteří se míní sou
těže súčastniti, mohou si vyžádali po
třebné informace u řiditelství státní
keramické školy v Teplicích-Sanově
nebo u předsedy výboru, inspektora
státních škol národních, p. Ad. Němeč
ka. Jest snaha, aby pomník byl posta
ven ještě před 28. říjnem letošního
roku.

Konečně je přece pustili a bylo z toho
diplomatické jednání a Srbové nechtíc si Reky pohněvali, uvolili se
vydali Rekům všechny zajatce, je
doucí tímto vlakem. To stalo se již
v srpnu a naši hoši byli již skoro
všichni zdrávi a již věděli, že poje
dou brzy do Řecka. V poledne přinesl
mi Roušek oběd, který nějak propašo
val, rovněž tak večeři. Přespal jsem
zde čtyři noci a když jsme dostali
dole slámu, musil jsem hlídali své
místo. Za týden odjížděli již hoši do
Řecka.
Při dalším pobytu zvykli jsme si na
ucházející stravu, kterou tvořily po
většině fazole. Chléb byl bílý, as 1 kg
váhy. V tomto táboře bylo nás jeden
čas na 10 tisíc. Psali jsme často do
mů, ale odpovědi nedocházely, je
nom občas nějaký lístek.
Tak přišly první Vánoce v cizině.
Na Štědrý den byli jsme poslední pro
večeři a již se na nás nedostalo.
Chtěl jsem vše zaspali, ale nebylo
možno, neboť někteří utvořili pěvec
ký kroužek a když zpívali v ten ve
čer národní písně a ukolébavky, za
plakal jsem jako nikdy v životě. Tak
smutné vánoce nedovedl jsem si do
té doby představili. Na Boží Hod bvli
jsme procházkou ve městě a na ná
draží. Bitolje je město velké s mnoha
obchody a málo výstavnými donw a
kolem jsou vysoké hory; právě nad

kasárnami táhne se vysoký horský
hřbet, na němž kdysi Turci kladli
Srbům houževnatý odpor, poněvadž
zůstalo na bojišti na tři tisíce mrtvých
Srbů.
Za několik dnů dostal jsem se jako
ošetřovatel na „maródku", kdež byli
ošetřováni nemocní, ponejvíce týfem,
který zde začínal řádili. Práce nebylo
mnoho, ale dohlížení na těžce nemoc
né a poslouchání stenání působilo
na mne trapně. Hned druhý den při
vedli nemocného, který v horečce
zuřil tak, že musel býti svázán a ce
lou noc dělal rámus. Lékaře zastá
vali zde medik a lékárník a měli
jeden prášek na všechny nemoce.
Stále mne něco nutkalo odtud pryč,
žádal jsem propuštění, nebylo mně
vyhověno. Již jsem dostal lístek od
Rouška z Athén, v kterém zděloval,
jak byli uvítáni a obdařeni, načež že
nastoupili cestu po lodi na ostrov Viz.
Ke konci ledna 1915 odjížděl větší
oddíl povětšině Maďarů neznámo
kam a bylo slyšeli, že brzy odjedou
další transporty/ požádal jsem šikovatele v kanceláři, by mne zařadil do
nejbližšího oddílu, který odjede.
Na Hromnice ráno stálo nás již 120
s tlumoky na zádech, každý dostal 7
dinárů a chléb, načež vyšli jsme po
silnici k Přílepu. Reka Černá Voda
byla rozlita po polích a zaplavila
krásné osení. Odpoledne začalo sně

žili a k večeru brodili jsme se sně
hem za prudké vánice a přijdouce
pozdě v noci do Přílepu (39 km) ne
mohli jsme najiti nocleh. Konečně
vešli jsme do hostince/ ač to byla
novostavba, nebyla zde, jako všude
v Srbsku žádná kamna, takže zde byla
zima jako venku. Čiča uvařil nám na
jeho krbu trochu čaje, přespali jsme
na podlaze. Ráno nemohl jsem na
táhnout údy jak jsem byl zimou
skřehlý. Zase brodili jsme se sněhem
po kolena po silnici, až přišli jsme
pod známé pohoří „Babůnu", které
s této strany není tak vysoké. Jelikož
silnice tvoří veliké okliky, šli jsme
přímo na návrší, které zde stejno
měrně stoupá. Asi uprostřed přišli
jsme na náledí pod sněhem a prudký
vítr proti nám strhoval nás dolů po
ledě zpět, jeden porážel druhého, ba
i pět najednou jelo nás zpět po stráni.
Po kolenou i po čtyřech lezli a drá
pali jsme se nahoru. Ti kteří přišli dří
ve nahoru, pospíchali dále a tak ne
šli jsme pohromadě. Teprve večer
v malé vesnici nás číčové počítali a
tu jeden scházel, jmenoval se Větrovský, podlehl asi v prudké vánici pod
vrchem. V tomto oddílu byli jsme
všichni Češi, domobranci od Smedereva. Třetí noc přespali jsme v hos
tinci ve Velesu. Pak 35 zajatců od
bočilo jiným směrem a my stoupali
po příkré silnici vzhůru.
(Pokrač.)

Morava-Slezsko
Ľ nás v Albrechticích, na pohraničí
slezském, využívají Němci velmi zá
měrně bytové tísně, aby mohli z domů
vypovídat státní úřady, ba i státní za
městnance. Na poradě zástupců stát
ních csl. úřadu bvlo výslovne konsta
továno. že toto tažení henleinovcp
proti úřadům a Cechům vůbec jest zá
měrně organisované. Celkem jest již
vypověděno 6 státních úřadů a řada
úřednictva. Jedná se o okresní soud,
četnictvo, finanční stráž atd. Jest s po
divem. že albrechtickým Němcům ne
stačilo ani 60.000 Kč. které stát jim
platil za kanceláře bez světla, otopu,
vodovodu, kanalisace. Bude proto na
místě, když dle rady hraničářských
pracovníků postaví státní správa v mí
stě státní dum. který výnosem ušetře
ného nájemného bude za pár roků za
placen.

V Českém Lipníku n. B. jest pro dva
náct německých dětí vydržováno sou
kromé německé vyučování Kulturverbandem z Prahy. Učitel a vybraní henleinovci navštěvují žáky v bytech ro
dičů a namnoze i děje se tak v man
želstvích smíšených, kde německá ná
rodnost dětí jest při nejmenším spor
ná. Zdá se nám, že vyučování toto má
jiného účele a že by si příslušné úřa
dy mělv této činnosti všimnout.
Hraničáři, vy nejste domácím a used
lým elementem v sudetoněineckém
prostoru. — prohlásil tak alespoň ně
mecký poslanec Bohm. Týž pán. prav
děpodobně sám přistěhovalec, zapo
míná, že Češi v pohraničí odjakživa
jsou starousedlíky a je-li zde nějaký
element vetřelců, pak jsou to Němci.

Osek u Duchcova
X našem městě máme letos velice
smutný masopust. — Neutěšené hos
podářské poměry tak tíživě tlačí na
bedra našeho z největší části chu
dého a hornického lidu, že si žádný
spolek ani netroufá pořádati ples. Ba
ani obvyklé domácí bály se letos ne
pořádají.

Bílina
Dne 23. ledna tohoto roku dožil
se požehnaného věku 80 let majitel
zámku i panství bílinského, patron
našeho i jiných chrámů, urozený pán
Ferdinand Zdenko Lobkovic. Vzácný
tento muž, šlechtic rodem i duchem,
byl vždycky věrným synem českého
národa i katolické církve, známý li
dumil a mecenáš. Také naše katolické
spolky a organisace mají v něm ště
drého podporovatele a příznivce. Pro
to i my se připojujeme k nepřehledné
radě gratulantů a přejeme svému ve
likému dobrodinci k jeho osmdesátým
narozeninám všecko dobré — hlavně
zdraví a Boží požehnání!

promluvil za učitelstvo p. řídící v. v.
Doubravský, předseda místní školní ra
dy roudnické. Pověděl soustrastně, že
zvěčnělý je rodákem z Budyně, ab
solventem gymnasia roudnického, kde
maturoval a pak věnoval se před 46
lety učitelství. Počal působením na ma
tičních školách ve zněmčeném území,
dostal se pak do škol, okresu rodného,
kde nejdéle působil v Roudnici. Dobyl
si zvláštních zásluh prací pro zřízení
dětského hřiště v Roudnici a byl na
posledy jmenován řídícím učitelem ve
své rodné Budyni. Ale brzy již čekala
na něi pense, takže místo řídícího
v Budyni ani nenastoupil. V Roudnici
žil dále svým dětem, z nichž dcerušku
\ oktávě jsoucí utvrzoval v latině. Pro
mluvil pak předseda okres, škol, vý
boru roudnického vrchní politic. rada
Gabriel, který mu přál u Boha odměny
za vy konanou práci. Zvěčnělý p. řídící
Mariana byl člověk věřící a modlící se
k Bohu. Zemřel v 66. roce věku.

Drobné zprávy
ze života hraničářů
Němečtí provokatéři. \ Jihlavě při
Sdp schůzi přečetl předseda a místní
náčelník dr. Hausman úřední pokyny
pro veřejnou schůzi tak ironickým a
nás urážejícím způsobem, že vyvolal
nejen obrovský smích svých straníků,
ale také úřední zákrok zástupce po
litického úřadu. Dostal za to 500 Kč
pokuty. I před soudem počínal si však
takovým způsobem, že by takovéto
drzé a provokatérské činy měly být
daleko přísněji trestány.

Byl Dr. Sebckovský odstraněn? Ně
mecké aktivistické listy přinesly zprá
vu, že jeden z nejstarších členů: Kameradschaftsbundu a spoluzakladatel
sudetoněmecké strany Dr. Sebekovský.
nejužší důvěrník a spolupracovník
Henleina byl zbaven všech funkcí
v sudetoněm. straně, llenleinovci a je
jich časopisy zprávu sice neotiskly, ta
ké však nepopřely a nevyvrátily.
Sudetské legie z Čechoslováků v Ně
mecku. Ve Wilhelmshavenu v Němec
ku organisována jest sudetská legie
z našich Němců, naverbovaných do Ně
mecka na práci a z německých uprch
líků z CSR. V Chemnitzích v Sasku
konán byl tříměsíční kurs pro službu
pozorovatelskou. Účastníci se vycvičovali výslovně pro válku s Českosloven
skem, do které prý určitě zasáhne
Rusko. Podobně jsou školeni i účast
nici táborů pracovní služby a úderníci
SA.

Redakční uzávěrka jest každé pondělí!
Přihlásil jsi se již do Jednoty přátel?
Nečtěte jen, pište také a předplácejte!

Bezplatné udělováni čsl. revoluční medaile
v jubilejním roce republiky. V zájmu těch
příslušníků československého zahraničního
vojska, kteří si až dosud z důvodů hospo
dářských nemohli opatřit „Československou
revoluční medaili“, zrušuje ministr národní
obrany na jubilejní rok republiky platnost
ustanovení o vybírání poplatku při udělo
vání řečené medaile. Tato bude tedy udě
lována v roce 1938 bezplatně. Platnost to
hoto výnosu končí dnem 31. prosince 1938.
Soutěž na obsazeni míst důstojníků země
pisného ústavu z povolánu Ministerstvo ná
rodní obrany obsadí ve vojenském země
pisném ústavě několik míst důstojníků ze
měpisného ústavu z povolání pro službu
zeměměřičskou, a to ve služební kategorii
důstojníků voj. geometrů. Pro přijetí na
tato místa se vyžaduje mimo jiné skončení
studií zeměměřičských na vysoké škole
technické s předepsanými zkouškami a vy
konání zkoušky na důstojníka v záloze.

Bratře legionáři, vrátil jsi již osobni do
tazník?

O místa se mohou ucházeti důstojníci v do
brovolné další činné službě, důstojníci v zál.
nejvýš v hodnosti poručíka podporučíci
pres, služby a aspiranti pres, služby. Bližší
podmínky soutěže jsou uveřejněny ve věc
ním věstníku MNO. čís. 3 z r. 1938.
Konkurs na místa z nadace A. a J. Polá
kových pro potřebné důstojníky v. v. Mini
sterstvo národní obrany jako vojenský na
dační úřad propůjčí v r. 1938 několik uvol
něných nadačních míst z nadace Antonína
a Jana Polákových pro potřebné důstojníky
v. v. Konkursní podmínky byly uveřejněny
ve věc. věstníku MNO. čl. 265/1936. Žádosti
je třeba adresovat MNO., VI./5. odděl, a
podat je do 20. února 1938.

Sběrnám záložny Hermes

Roudnice n. L.
Katolická součinnost v Roudnici pro
brala na posledním debatním večírku
19. ledna v klášteře roudnickém pod
vedením p. quardiána P. Klementa
Hudce poslední otázky o socialismu a
skončí o té věci večírek konaný
o Hromnicích 2. února (zase večer
v klášteře v 8 hodin) rozhovorem o solidarismu křesťanském.
Místní organisace čsl. strany lidové
v Roudnici pořádá zase Lidový ples
a to v neděli 6. února večer v Roud
nické pivnici. Vstupné mírné, pouze
6 Kč.
Sportovní klub v Roudnici zve všecky
organisace a spolky na společnou po
radu v pondělí 31. ledna večer v 8
hodin do nádražní restaurace, jak uspořádati letos v letních měsících vŠenárodní manifestaci na oslavu dvaceti
letého trvání naší republiky.
Úmrtí řídícího učitele p. B. Mariana
svolalo na jeho pohřeb konaný v ne
děli 23. ledna odpoledne z proboštského kostela roudnického na hřbitov
v rodné farnosti jeho v Budyni, veli
ký zástup jeho známých z řad učitel
stva, žáků, spolužáků a úřadů školních.
Nežli jsme se rozloučili na silnici u sv.
Rosálie s jeho tělesnými pozůstatky.

Organisační
Co viděl v sovětském Rusku popsal praž
ským bratřím a jejich přátelům předseda
pražského Okrsku br. Josef Svoboda,
který se na počátku prosince vrátil z mě
síční studijní cesty ze SSSR. Přednáška
doprovázena byla řadou vlastních světel
ných obrazů a velmi se líbila jak obsahem,
přednesem tak obrázkovým doprovodem.
Škoda jen, že v týž den konala se schůze
katolíků na Slovanském ostrově a že ná
sledkem toho mnozí, kteří se na přednášku
br. Svobody těšili, nemohli si jej poslech
nout!. Přednášku z technických důvodů ne
bylo možno přeložiti.
Bratři — legionáři, zavítavši do Prahy, má
te možnost přijití do společnosti katol.
legionářů neb jejich přátel, vždy v úterý
večer o 8. hod. v klubovně paláce Charitas,
kde se schází pražský okrsek Jednoty přátel,
v pátek večer u Hortíků na rohu Moráné
a Václavské ulice v Praze II., koná schůzi
vždy zemský výkon, výbor katol. legionářů
a vždy první neděli v měsíci dopol. o 10.
hod. na Strahově v Praze IV., členové stra
hovské skupiny.

C rokování vkladů. Úrokování vkladu
na vkladní knížky děje se podle vlád
ního nařízení a jest u všech peněžních
ústavů stejné 3%. Tak zvané lidové
peněžnictví, tedy i naše záložna Her
mes může přijímati vklady na výpověď
a tyto úrokovati výše a sice ná
sledovně :
při výpovědi 30denní 3x/í%
při výpovědi 90denní 3l/2%.
Pražské spořitelny této výhody vyššího
úrokování nemají. X enkovské spořitel
ny a banky mohou úrokovati nejvýše
3*/4%.
Z úroků odpočítává se v záložnách a
spořitelnách 9% srážek, t. j. 6% daně
rentové a 3% příspěvků Všeobecnému

Knihařstvi

ANTONÍN BAUTZ
provádí veškeré práce zakázko
vé, obchodní a nakladatelské.
PRAHA II., Podskalská 46.

Telefon 459-82.

fondu peněžních Ústavů, který slouží
ke vzájemné záruce vkladů a k pří
padnému krytí nezaviněných ztrát
v peněžních ústavech.
Čistý úrok činí tedy při 3% úrokování
2.73%, při 3V4% 2.95% a při 3i/>°/0
3.185%. U bank jsou srážky vyšší a
sice 10o/o, tedy čistý úrok 2.7%. Xzyšší
úrokování není dovoleno. Na přestupky
jsou vysoké tresty, postihující jak pe
něžní ústav, tak i vkladatele. Srážky
musejí býti zřetelně v knížkách vy
značeny. Srážky musí nésti vkladatel.
Výpověď musí býti ve vkladní knížce
poznamenána. Při výplatě vázaného
vkladu bez předchozí výpovědi musí
odpočítati peněžní ústav částku rovna
jící se ll/8% úroku za dobu výpovědní.

PRO DOBRÉ BYDLENÍ

DOBRÝ

NÁBYTEK

od fy R. BUKÁČEK Praha-Karlln,

Královská tř. 47.

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

Politické kafíčko
Jak to jen udělat, aby mléko a kafíčko
bylo dobré a levné, aby v něm nebylo
cítit politické aroma a měli jsme se
z toho všichni dobře. Usměrnit „mléč
né hospodářství' — naříditi kravám,
aby dávaly již mléko pasteurisované —.
proč by to nešlo? — jen najít pro to
důvod.
A tak denně můžeme čísli polemiky,
hájící zájmy výrobců i konsumentů,
ba nechybí ani zdůrazňování, jakým
záslužným činem našeho družstevnictví
byl průlom, směrující k ozdravění
mléčného hospodářství a zásobováni
mlékem. A výsledky? Inu politika je
politika a je-li v tomto směru sociální
— pak prý je to jen švindl.
Kravičky dávají zemědělci mléko, je
hož výrobní cena rovná se Kč 1.18, nic
však nevadí, že mléko přebírá druž
stevní mlékárna levněji — zemědělec
je rád, když může podpořit svůj druž
stevní podnik a proto na nějakou tu
ztrátu nehledí. Tak tedy jeho stavov
ský podnik platí méně než kravička
dodává a protože některé kravičky jsou
potvůrky — dávají mléka mnoho a hu
bené, tedy se na to přišlo od lesa, že
možno opět uplatniti političku a nyní
již i taková kravička se může zmačknouti a její mlíčko hodnotí pak druž
stevní podnik pouze Kč —.67 a dělej
si kravičko co chceš, mlékárna tě pře
ce doběhne. Pak ovšem velmi závisí
na poměru majitele takové kravičky
k jeho podniku a nedivte se, že i táli
to mléko zhoustne, — jen to umět — a
poněvadž se to umí — i kravičky $e
usměrní. Tedy Kč —.67, ba i —.72
za 1 litr plnotučného mléka dostává
náš zemědělec od svého podniku, za
loženého na stavovské všeobecné pro
spěšnosti a nevýdělečnosti. Nu — a po
něvadž mlékárny to mléko nevypijí,
tak ho prodají svým družstevním ko
legyním ve větších městech a ty pak
opět jiným kolegyním, až ho dostane
pan konsument. Protože se ho pak při
takovém obchodu trochu rozcourá, inu
tak stojí jako houska na krámě Kč 1.60
celý litr. Nevýdělečný podnik pracuje
s „jedním procentem , za Kč 1.— ku
puje, za Kč 2.— prodává.
A ti křiklouni výrobci a spotřebitelé
pořád tomu nerozumějí, co to dá za
práci, starost a spekulaci, aby byli
všichni spokojeni alespoň tak, jako
dosud.
Nejhorší však jsou výrobci, když
jim hospodářské poměry dovolí cestu
do Prahy a zde vidí ten svůj nefalšo
vaný mléčný výrobek. Vysvětlujeme
mu marně, že ta modrá barva je od
té pasteurisace a že tam ten tuk je
— ovšem na dně — proto že ho není
vidět — jinak že hodnota mléka je
tatáž, ona totiž ta bílá barva se žlutým
nádechem se pro Pražany nehodí, od té
bolí oči — zeleného tady máme málo,
proto jsme vděčni za trochu té modře
(působí na dobrou náladu), atd., atd.,
ale vše marně a výrobce pevněji třímá
svoji sukovici, „kdybych já tak na ně
— na berany,........“ inu, to už všichni
znáte.
Proto milé družstevní mlékárny a
všichni vy, kterým byl do kolébky dán
úkol obchodovati mlékem a starali se
tak o blaho sociálně nejslabšího občan
stva, vysvětlete jasně všem, že výdělek
na 1 litru mléka rovná se minimálnímu
výdělku každého jakkoliv organisovaného živnostníka a že cena Kč 1.60 za
litr je cena zcela přiměřená. Konečně
prokažte drzým křiklounům, že poží
vání mléka nepasteurisovaného je pro
zdraví lidu nebezpečné a zajistěte zdra
vím ohroženému občanstvu, aby každý
lékař, který by si dovolil nemocnému
doporučiti pití teplého mléka přímo
u sedláka — byl trestně stihán a věřte,
že přestanou pít čaj.
—a.
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