Svatováclavská
List pro katolický lid

Stráž

Orgán katolických
legionářů, jejich přátel,
hraničářů a vojáků
v záloze
Redakce a administrace
v Praze II., ulice u Půjčovny 4

Ročník II.

HDD JE VINEN:
rodiče nebo škola?

Číslo 6

V Praze dne 4. února 1938

V únoru před 20 léty

Rok 1918 začínal smutně: \ alka neustáv cla a v zázemí byl hlad stále větší.
Jak sfc blíží pololetní prázdniny a ko \e dne v noci se tlačilv zástupy před krámv. aby na lístkv vybrali trochu
nec školního roku, začínají se objevo špatného zboží. I trpění mužů, žen i dětí. Jak to v š<> skončí? Nic nena
val x novinách zprávy dvojího druhu: svedčovalo tomu, že v dohledné době bude zastaveno prolévání nevinné krve.
Jednak se široce rozebírá otázka o
nedostatcích školské výchovy nebo o Německé armády pronikají hlouběji do Ruska. \ únoru bv I podepsán mír
jejích přednostech, jednak se udává, s I krajinou a v březnu s Ruskem. Rumunsko, kdvž ovládlv ústřední moc
kolík dětí zmizelo ze strachu před nosti l krajinu, musilo též přistoupit na ponižující mírové podmínkv.
trestem za špatnou známku. O letoš \ Německo, jisto si již svém značným vítězstvím, prepravovalo své pluk v
ních prázdninách bylo těch Školáku na západní bojiště, kle Foch též nezahálel a státníci angličtí a američtí se
více než jiná léta a to stojí za uvá vzchopili. \ elká Britanie odvádí 450.000 mladých lidí. Francie povolává,
ženou. Celkem je prospěch špatnější,
což bývá vždycky v pololetí a musí do zbrane ročník 1919. továrny pracují plnou parou, lanky, letadla, děla,
být i letos, ale jde o to. zda je to jen jsou dopravovány na ľronty k lidem, schovaným v zákopech. S urychlením
přechodné, nebo snad, jak se někteří jsou prováděny upevňovací práce, betonovánv zákopv. aby bvlo všechno
domnívají, je stav naší mládeže lak řádně připraven«» na jarní ofensivu. \ k hrdinským vojákům Dohodv při
zlý. že je malá naděje na zlepšení. bývají první pluk v armádv Spojených státu severoamerických.
Toto škarolilidství nelze sdílet, ale nic
méně je si ho nutno povšimnout. \ I nás v zázemí přituhlo. špioni měli plné ruce práce, každé neprozřetelné
řeknu hned, i když jsem přesvědčen, slovo vzdoru bvlo přísně trestáno. Rekvizice na venkově žádají nové a novó
že třída učitelů a vychovatelů nemá kontingenty obilí dobytka, kle nelze říci, že by tím byl národ sražen. Vzdor
více geniů než ostatní třídy, lidé kte se stupňoval a naděje rostla. Každá zmínka o hrdinství legií zvyšovala naději,
réhokoliv zaměstnání, přece velkou vi ke \ ídni sice vyvěšovali prapory a jásali nad úspěchy na I krajině, věřilo
nu nutno přičíst na nezdaru úspěchů
ve vyučování jiným příčinám než ne se. že na Soci a v Tyrolsku hned na jaře bude zasazena poslední rána Itálii
schopnosti nebo zlobě učitelů, k sice a \ clkoněmci se těšili, jak zúčtují s věrolomnými slovanskými národy, kle
rodičům, tedy výchove v rodině a o- jejich radost byla předčasná. Císař Karel snil sice o míru, ale byl slab proti
vzduší mimoškolnímu.
moci a diktátu z Berlína. Za to ve Francii vládla naprostá důvěra ve ví
To musil uznat i tisk, který nestraní tězství dohodových zbraní i přes odpadnutí Ruska, kde se šířila revoluce,
učitelstvu a byl k tomu přinucen stro lakovým byl v Evropě úmor 1918.
hými skutečnostmi. Dobří vychovatelé
zjišťují totéž, že nápadný obrat ke
zlému ve studiu i v chování nastává
u těch hochů a dívek, jejichž rodiče
žijí spolu v nepřátelství, nebo se roz
vádějí a rozvedli. Na mladou duši to Dne I. února se dožil 60 let náš mi kým cítěním — a později jako novinář
působí hrozně. Rovněž špatný prospěch nisterský předseda dr. Milan Hodža, a a politik, bylť zvolen za poslance do
a zlé sklony se projevují u jedináčků třeba říci, že toto jubileum bylo osla budapeštského sněmu ve věku 27 let.
■ebo dětí bohatých rodičů. Kluci osm* veno skutečné velkolepé. Jcstiť dr. usiloval o sloučení všech slovenských
náctilctí měli všechno a přece chtěli Hodža politikem, který dovedl nejed živlů cílících vlastenecky, navazoval
zabít šoféra, aby na něm získali pe nou dokázat, že dobro státu je mu nad styky s jinými nespokojenými národ
níze. ačkoliv jejich rodiče jim jich to dobro strany, přinesl do vlády hodně nostmi neněmeckými v monarchii a
lik dávali. Myslím, že trest za zločin podnětů, hodlá spojovat koalici přes za války ve Vídni se dal plně do slu
t. zv. jednoho dítěte bude společnost všechny rozpory a v mezinárodní poli žeb ideje sloučení Cechů se Slováky
odpykávat ještě velice často. \ koneč tice má koncepci, sloužící prestýži stá v jednom státě. Po převratu sc stal
ně jsou vinny i neutěšené pomery fi tu. Již jako mladý akademik v Buda poslancem, byl několikrát ministrem a
nanční v mnohých rodinách. Dítě sc pešti — dr. Hodža je synem slovenské po volbě dra Beneše presidentem byl
cítí stlačeno a nemajíc příliš rozumu, pastorské rodiny, vynikající vlastenec jmenován ministerským předsedou.
živí v sobě nenávist k lépe postave
ným. myslí, že jim se všechno odpustí,
poněvadž jsou rodiče bohatí a to jistě
není dobré v době, ve které je třeba
radostného pohledu do života a sou
středění mysli na látku, jíž je mnoho 1. únor 1918 je význačným «lnem Za vzpourou z I. února rychle násle
a někdy je i nepříjemně podávána. v posledním roce světové války a pro dovaly další. I I. února došlo ke vzpou
Někdy i nebezpečně provází u mla rakousko-uherskou monarchii znamená ře v Mostaru kde se postavili proti
dých lidí přesvědčení, že je zbytečné širokou trhlinu. Toho «lne totiž vy velení vojáci 22. pluku z .1. Dalmácie.
se dřít, když na konec bez protekce pukla vzpoura českých námořníku na 14. února se projevila nespokojenost
sebe lepší vysvědčení je zbytečné.
křižníku ..Sv. Jiří . k nimž se připo u 54. chorvatského pluku a u 8. plu
Školní látka je složitá, zavedlo sc mno jili i jihoslovnilští, a ačkoliv se poda ku bosenského. \ i u ostatních pluku
ho nových nauk, někdy i zbytečných, řilo vzpouru potlačit. 4 v mlče popra to vřelo čehož si bv 1 dobře vědom
a na dětech se žádá, aby si přinášely vit a 400 vojáku uvrhnout do temných generální štáb a Vídeň. kle byl«» již
do školy již i ty poznatky, které vlast kasemat Bokv Kotorské, přece by l dán pozdě něco udělat proti a ani přísné
ně má dával škola. Je možno sice vy povel k otevřenému boji proti nenávi tresty vzbouřenců na ..Sv. Jiří netýkat rodičům, že příliš vyhovují děné monarchii, povel, který byl ná zdolalv ducha o«lp«»ru a touhu po svo
choutkám dětí, že je pouštějí do bio ramně příjemnv českým, jihoslov an- bodě.
grafů velice často, že jim dovolí vy skvm. rumunským i polským vojákům Námořníci ze ..Sv. Jiří l»vli «»statně
stát dlouhé hodiny na hřištích a pod., v armádách monarchie. Činem českých od počátku světové války nadšeni ná
ale dítě, které to nedělá, je vysmívá námořníku, kterv mohl uspíšit konec rodní myšlenkou a šířili ji i na ostatní
no. k pak. jak se zbudí jednou chuť, hrozní* válkv. nebýt váhavosti Doho bitevní lodi, udržujíce tak oheň sebe
je těžko ji potlačil. Zde je nutným liv. která neposlala na pomoc hned vědomí a šíříce rozklad. k tím bylo
usměrnění, kázeň a děti musí vidět několik svvcli bitevních jednotek, byla umožněn«» že hnětl po skončení války,
dobrý příklad.
posílena nálada odporu v zázemí i zatím co v osv obozenv cli sl«»v anských
státech bv Iv konány velik«* slavnosti,
Žijeme v dobr, ve které materielní v armádě.
naši námořníci zachovávali kažen v Pulstatky jakoby měly převahu nad du
ji a i v zázemí, kam odjeli. Přivezli
chovními a to má následky v celém
životě, i v rodinné výchově. Starost učiní pro celou společnost více dob do Prahy mnoho náboju, zachránili
livost matek o duši dítěte bodne o- rého. než si myslí. Za své dítě jsou na chebském letišti pro republiku 23
tlábla. a když i vychovatelé nemají odpovědni Bohu a loto vědomí posi letounů a za bojů na Slovensku byli
patřičné úcty k duchovním hodnotám, luje. dává moudrost, utužuje rodinu v prvých řadách proti maďarským hol
ševikům. Proto jim patří upřímný dík
což se stává dosti často, není divu, že
mladí lidé klesají. Katolíci mají před a jest pro dítě největším dobrodiním. celého osvobozeného národa a vřelá
Potřebuje
ho
a
nebude
utíkal
z.
do

vzpomínka ve výročí «len mohutné
sebou odpovědný úkol v rodinách, po
akce.
vinnosti k dětem, a když jej splní. mova ze strachu před bitím.

Dr- M. Hodža

Vzpoura na křižníku ,,Sv. Jiří“

Zbytečné obavy
Svatováclavskou Stráž začali jsme vydávali,
abychom mohli účinněji propagovali organisaci katol. legionářů, snáze budovali Jednotu
přátel a šířiti tak mezi širokou katol. veřej
nost osvobozenecké idee, které sdružily desít
ky tisíc zajatců к dobrovolné službě bratrské,
i ojenské kázni и největší oběti
života a
krve, za svobodu národa. Svým časopisem chce
me sloužili státu a národu, zachovali uvědo
mělé a nadšené občany, pravé demokraty v du
chu idei svatováclavských a v zásadách kato
lické morálky vštěpovali mladým občanům
úctu к zákonům, armádě a hrdinům, kteří bez
nároku, riskujíce vše, vydobyli po JOOleté po
robě svobodu. Je nutno poopravili mínění a
názory některých činitelů, kteří dívajíce se na
legionářstvo černými brýlemi, dokonce jako
na křivopřísežníky anebo nějakou privilegova
nou kastu. Náš týdenník slouží také katotíckým hraničářům ■ legionářům to jazyka a víry
svatováclavské, je jich mluvčím i jejich bo
lestech a strastech, které ve prospěch státu a
církve přinášejí. Časopis neslouží jednotlivým
osobám a oslavování a osobnímu kultu, ale
jen úkolům, které si vytkl — uvědomili český
katolický lid. posilnili jej v bojích pro cír
kev a vlast.
Svatováclavská Stráž, jako mluvci katol. legio
nářů v Cechách, Jednoty přátel, hraničářů a
i šech lidi dobré vůle, nebude dělali proti ni
komu žádnou oposici, nepotřebuje proto tané
doprošovati se nikde o nějaké dovoleni к vy
cházení anebo podobně. Organisace, jejichž
jménem mluví, jsou nepolitické, tento ráz musí
•>< i zhledem к tomu, že členy jsou vojenské
osobnosti, zachovali i v budoucnu. Představite
lé netouží po žádných sinekurách, mandátech
a nemají proto zájmu, jakým způsobem se
jimi občané poděluji
když se lak děje toclivé a spravedlivě
podle zásluh. Žádný
stát ve státě a nebo organisace v organisaci,
jen služba státu, jeho potřebám, občanům a
sociální pomoc slabým a utiskovaným. Snad
máme na různé věci různé názory, to konec
koncu je vedlejší. Lidé nikdy všichni stejně
nemysleli a nejednali. Své povinnosti chceme,
jak nám naše sily stačí a v úzkých možnos
tech jest dovoleno konali podle svého vědomí
a svědomí poctivě a nenáročně bez osobních
ambicí. Katolická činnost má v našem státě
tolik úkolů a úseků, že na to absolutně ne
stačí jeden mozek, jeden duch, jedny ruce,
ale práce všech, kteří ji konají s láskou a
oběti pro celek. Každý úsek potřebuje něco
jiného a proto jsou všechny obavy zbyteč
né. Cesty mohou býti rozličné, ale vůli mějme
všichni stejnou ...
jek.

Výběry nápisů na
památnících a náhrobcích
obětí světové války
(Pokračování.)

Kap. pech, v z. kut. Sorm.
Pietni
památník padlým postavila «»hec Výprachtice v Orlických horách
totiž
Pietu (Panna Maria s mrtvým Kristem
na klíně «>d akad. sochaře C. \ osmíka.
Na pomníku je nápis:
Není vetší lásky nad tu, obétuje-li kdo
život svůj za bratry své Našim pad
lým bratřím Výprachtice-Koburk.

lato neveliká horská obec přinesla mi
mořádnou daň krve, vždyť přes sto
jmen je tu vyryt«» do kamene. Při od
halení a svěcení tohoto památníku
v nekonečném průvodu kráčeli všichni
pozůstalí a nebylo v obci jednoho
domku, kdež by někoho neb i více
nenavrátivších se nebyli oplakávali.
Nejednou by Iv pořízeny místo památ
níku zvon v
zvláště v roce milénia

> svatdtjítílavskélio. o tom napíši po
zději více. V’ Nemecku i ve Francii
byly stavěny kaple i chrámy, kříže a
sochy světců (ve Štýrsku \ jednom
městě jest to socha sv. Jana Nepom.
jako památník} obětem světové válk}.
Kdesi jsem ěetl nápis na kříži asi to
hoto obsahu:

Václav Kouř a:

Od maminky až do italské legie

Dnes po 22 létech vzpomínáme doby,
kdy uprostřed světové války byl jsem
odveden jako lľ’Metý chlapec, jak
matka těžce se mnou se loučila, pro
S Bohem, vy všichni hrdinní vojíni,
vázejíc mě na nádraží 2 hodiny ces
spěte tam klidně v dáli,
ty vzdáleného od rodné šumavské
vám na památku tento křiž
vesničky. Zavěsila mně na krk růže
postavit x
dívky daly
nec a roucho Panny Marie svatohorské s připomínkou, to že mě bude
\ některých místech na Moravě sta chránit ve válečné vřavě ode všeho
věli příbuzní i jednotlivcům polní kří zlého. Rukoval jsem k 28. zem. pl., ve
že. jako v Brumovicích u Brna na válce přeloženému do Lince. V Písku
pamět Jos. Kovaříka zahynuvšího r. nás vítal c. a k. feldvébl komisními
povely a ne právě laskavou tváří, což
1916. Nápis na kříži hlásá a prosí:
na nás hned po prvé trapně působilo.
Rozdělili nás část k 11. p. pl. do Uher
Hrob můj v dálné cizině,
a druhou část do Lince k 28. zem.
kdo tam na mne vzpomene?
pluku. Druhý den ráno za deště při
Zde, křestane, zde prodli
jeli jsme na místo kde nás již oče
a za vojíny se pomodli
kávali šarže zmíněného pluku, aby
odvedli nás do kasáren na nádvoří.
Tamže na jiném kříži:
Tak nás rozdělili na „Cuky" a vyká
zali nám ubikace. Nastalo všeobecné
Opustils chot svou, malé dítky,
čištění a nacpávání „štrozoků", faso
odešels od nás v kraje neznámé
vání rysiunku a ostatní výzbroje. Vše
a nám tu jenom ta útěcha zbyla,
šlo velmi rychle a druhý den jsme
že se tam s tebou shledáme
již vyrukovali v černých landvehr
Nápis na kříži u Druhlic na Dobříšsku: čepicích a s „hoznšpánkami” na no
hou na „execírák", kde pro nás te
prve nastával těžký začátek. Tam to
Ježíši Kriste, kníže pokoje,
začlo:
„Rechtsum, linksum, linksfront,
smiluj se nad námi
nieder" atd. až po 6 nedělích po odNa památku válečných let
býtí tak zvaného „abrychtunku” byli
Dojemné jsou i nápis) na hrobech jsme zařáděni do „marškumpanie" a
odjížděli
na nynější Podkarpatskou
jednotlivců, kterým dopřáno odpočí
vá ti ve vlasti a téměř na každém hřbi Rus do zálohy a později k doplnění
tově takový pomník s nápisem na mezer na ruské frontě.
lezneme. Jinde rodina při úmrtí svého Tam jsem setrval až do jara 1917 bez
clena doma vzpomíná zahynulých na nehody, kdy pak celá naše 21. divise
se stěhovala na frontu italskou, kde
bojišti. Několik ukázek:
19. srpna při 11. ofensivě italské byl
jsem zajat a po 8denní karanténě
Zavolal mne král můj do války
s
ostatními odvezen na ostrov „Si
a Král Nebes v míru věčné dálky,
cílii" do zajateckého tábora.
ale svátá k horské visce pouta,
Konstatuji, že všechna čest Italům,
zpět mne táhla do rodného kouta
byli na nás hodní, strava dobrá až na
Odpočívám zase v kraji našem,
to, že jednotvárná (rýže, makarony,
vzpomeňte si na mne Otčenášem
(Na hrobě vojína z vých. Cech, zemře makarony, rýže) ba i po stránce hy
lého v Budapešti a převezeného domu.) gienické bylo o nás postaráno. 2old
Téšils se na českou svobodu
leč osud předčasně tě sklátil do hrobu

(Rokvcam 1918.

také nějaký byl vždy po 5 dnech
(Činkvina). Na práci jsme nic neměli
a tu z dlouhé chvíle hráli jsme ovči
nec (karty se hrát nesměly) prochá
zeli se po táboře a pozorovali sopku
„Etnu", která tam odtud byla krásně
vidět (tábor nacházel se ve městě
Wittorii) jiní zase vyřezávali různé
věci ze dřeva , což Italové velmi ob
divovali a najednou se vyslovili, že
Cechům dát hřebík, hned že z něho
udělají „mašinkver". K tomu ale po
dotýkám, že nůž kdo jaký měl, musel
ukázat a stráž všem ulomila špičky.
Tento život trval čtyři měsíče, načež
nás odvezli na Albánii dělat státní
silnice. Tam byla situace daleko hor
ší, neb jsme spali na holé zemi, pod
stany, strava byla velmi špatná a
podnebí pro nás těžko snesitelné. Byli
jsme bedlivě hlídáni, Talián šel s ná
mi s puškou a nasazeným bodákem
za každým krokem. Při tom si právě
vzpomínám, jak se mě jeden Ital vy
ptával, zda-li máme také moře a zda-li
má u nás rok také 12 měsíců; důkaz
to, jak málo o nás věděli. Cechům ří
kali „Bohémo", Němcům „Desczko",
společně jsme byli všichni „Austriáci".
Na té Albánii jsme setrvali až do jara
1918, kdy jednoho dne k nám přišel
důstojník s červenobílými výložky a
pérem za kloboukem a od něho jsme
se teprve dozvěděli, že existuje již
čsl. legie. Přihlásilo se nás ihned řa
da, ale zdaleka ne všichni Češi. To
bylo pak nějakého rokování pod cel
tami a často jsme se těšili, jak to bude
hezké až naše české vojsko přijede
do Prahy. Po tomto aktu asi za měsíc
nás přihlášené odvezli do Itálie do
Folinga, kde jsme se podrobili čsl.
výcviku, vyfasovali úplně nový stej
nokroj. výstroj a vvzbroi a jako pří
slušníci čsl. domobranecké armády
odjíždíme bojovat spolu s Italy za
osvobození naší vlasti za její lepší
příští...

Prapory, stuhy, «MU
vlajky

Ars Litorfiica A. Meslk
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(Příště dále.

Hrůza v bolševických vězeních
Cím dále tím je jasnější, jak nepro větších mrazech - i peníze a sbír
myšlenou byla naděje i některých ky byly pořádány velice diskrétně,
katolíků ve svobodu náboženství v aby nevzniklo sebe menší podezření,
Rusku. Nedávné zprávy o zatčení 21 že jde o politiku a vměšování se do
pravoslavných biskupů a několika ruských poměrů. Bylo to odevzdáno
set kněží vyvrátila všechny naděje, moskevskému Červenému kříži a skuže snad pomine pronásledování křes
ťanských církví v sovětské říši. Když Jiří S a h u 1 a:
Stalin upevnil najisto svoji moc, hned
přestala shovívavost k církvím, kte
rá byla ostatně na nějaký čas dikto
vána jen politickými ohledy, nebylo
totiž radno příliš štvát venkov, do Slyší-li prostý člověk nynější, jak Ka
kud to na něm vřelo nespokojeností. rel IV. svou vlast v míru zveleboval,
Dnes se Stalin nebojí a boj proti cír domnívá se, že byl tento zbožný pa
kvi pravoslavné zvýšil. Musí být vy novník velikým odpůrcem bojů, ane
hubena, hlásí sovětský tisk a gene- bo že se docela bál vysiupovati na
ralisimus armády, Vorošilov, nařídil, válečné kolbiště.
aby ve vojsku byl boj proti církvi Zatím však je pravdou, že Karel, maje
zesílen a každý voják se stal členem dobrou školu u svého otce Jana Lu
Ligy bezvěrců. To jsou otřásající sku cemburského, zapasil dychtivě v mno
tečnosti, které stavějí komunism do ha bitvách již jako člověk velice mla
pravého světla a měli by se nad nimi distvý. To je právě ctí pro tohoto pa
zamyslit ti, kteří drží všechny palce novníka, že ač byl slaveným rytířem,
komunismu. Biskupové a kněží jsou usiloval země koruny České udržeti
posíláni téměř všichni na Solověcké v míru, v klidném rozvoji a že války
ostrovy, kde je jejich život pravým oddaloval od našich hranic.
peklem. Nedávno vydala jedna že Dotkneme se zde aspoň některých
na, které se podařilo z těchto pověst Karlových činů vojenských. Otec Jan
ných ostrovů utéci, knihu, kterou ne získal pod svou správu několik měst
lze číst bez hluboké bolesti. „Solo homoitalských. Když byl nucen ode
věcké ostrovy," praví, „jsou malým brali se na sever, učinil r. 1331 nad
Ruskem a Rusko je velikými Solověc- panstvím italským 151etého synka Kar
kými ostrovy," v tato slova shrnuje la svým náměstkem, zanechav mu jen
svůj soud ta, která zažila hrůzy toho 800 oděnců. Italské spiknutí však roku
vězení.
1332 propuklo ve zřejmý odboj proti
Katolických kněží je tam 26, v jiných Karlovi, tehdy lóletému. Když nepřá
koncentračních táborech jich daleko telé obléhali hrad San Felice, Karel,
více. Ve vězeních ve vnitrozemí je který se byl zatím dobře připravil,
jich uvězněno 45. Zachází se s nimi vytrhl 25. listopadu z Modeny proti
nejhůře, jsou to opravdoví mučední nepříteli mnohem silnějšímu. Rozvi
ci. V Anglii se utvořil výbor pro po nula se řež velice krvavá a dlouhá.
moc těmto nešťastníkům. Byla sebrá Karel se vrhal s mečem sám do nejlina mouka, různé potraviny, šaty - iějšího boje. Když byl raněn do ruky
kněží ve vězeních chodí v roztrha a kůň pod ním padl, zdálo se mu, že
ných šatech v zimě v létě, i při nej je bitva ztracena. Ale nepřátelé za-

iečně prvá zásilka mohla být rozdá
na. Ale další vláda zakázala. Červe
ný kříž se proto usnesl přerušit svoji
činnost ve prospěch ruských vězňů,
a to je bolestné, uvážíme-li, že se mu
podařilo za 20 let vysvobodili z vě
zení a koncentračních táborů na 20
tisíc uvězněních nešťastníků. Zbývá
dnes jen modlitba.

Rytířská povaha Otce vlasti
čínali couvali. Karel se vyšvihl na
jiného koně a spolupůsobil při stihání
nepřítele. Porážka vzbouřenců byla
zdrcující. Mladistvý vítěz pak se dvě
ma sty statečných spolubojovníků ča
sován na rytíře. Ono vítězství vyneslo
kraleviči velikou slávu.
Když se poměry italské pro Lucem
burský dům značně zhoršily, Karel
odcestoval se znamenitým průvodem
r. 1333 do rodné země, kde byl nad
šeně uvítán. Měl za nepřítomnosti ot
covy vésti vrchní správu Českého
království. Zde vystoupil hrdinně pro
ti lakomým, hrabivým šlechticům a
zvláště proti loupeživým rytířům.
Vždyť ti lidé silně sužovali vlastní
rodnou zemi.
Když však začalo království nadějně
zkvétati, Jan na radu zlolajných hra
bivců odňal synovi vládu.
Karel vše snášel trpělivě. Roku 1335
dvojí vvpravou vojenskou do Slezska
utvrdil moc Janovu v oné zemi. Ještě
ke konci toho roku poslán do Tyrol,
kdež bojoval proti nepřátelům Lu
cemburského domu jak mečem, tak
obratnou diplomacií.
Když se vrátil v prosinci r. 1336 z Ty
rol do Prahy, zúčastnil se s otcem
křížové výpravy do Prus.
Když viděl Jan nové projevy nadše
ní českého lidu pro Karla, vypudil
syna již ženatého, takže mladistvý

rek se docela ocitl v bídě. Ale Karel
nezoufal. S jarou myslí se dal na vá
lečné tažení přes Uhry, Chorvatsko
a Dalmácii do Itálie, kdež chtěl bojovati spolu s hornoitalskými městy
proti Mastinovi delia Scala, který váž
ně ohrožoval panství bratra Karlova
Jana Jindřicha, hraběte Tyrolského
Když se ocitl kralevič v zajetí benát
ských kapitánů, velice obratnou lstí
se vyprostil a putoval k Aquilejskému
patriarchovi, který jej přijal velice
slavnostně.
Po čtyřnedělním odpočinku zajel Ka
rel do Tyrol s ozbrojeným zástupem.
Sehnal posily a počal bojovali k zrno
hutnění Tyrolské državy v horní Itálii
Přes mnohé překážky vedl válku ví
tězně, takže si získal nové vavříny.
R. 1337 byl opět spoluvladařem Ja
novým. Chápal se meče proti šlech
tickým pusiošiielům a vyssavačům
vlasti. R. 1333 zkrušil velice mocného
Mikuláše z Potenštejna. Když ten
velmož r. 1339 znovu začal odboj,
Karel po veliké námaze hradu Potenšiejna (Potštejna) dobyl a učinil ko
nec loupeživým rejdům pověstného
škůdce.
Před polovicí srpna r. 1339 spěchal
Karel za svým otcem do Francie, aby
bral účast na válečné výpravě proti
anglickému králi Eduardu III Ale
k hlavní bitvě nedošlo.
Když si dal Jan Lucemburský léčiti
zbývající levé oko v Monipellieru,
Karel se ocitl se svým otcem takto
v sousedství Španělska, země, která
se připravovala k velice těžkému bo
ji. Obrovské vojsko maurské se chys
talo zdrtili katolického panovníka,
kastilského krále Alfonsa XI. Tehdy
Karel chtěl pomáhali křesťanům proti
krutým mohamedánům. Již nředeslal
válečný lid do Montaubana nad Arnem. Ale sám bojovný Jan velikými
domluvami tentokrát zdržel Karla od
velice nebezpečné výpravy.
(Pokračování.)
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Křivopřísežnici
N á m ě t k diskusi.
Jvk.
Převrat, který v dějinách při
neslo ukončení světové válk}. kdy padlv staleté trůn\ a rodily se nové svo
bodné státy, byl veliký a paše generace
ještě ani zdaleka nedovedou ěasto po
chopit jeho ohromu} význam. Zvláště
pro náš národ měla světová válka vy znaní ohromil} . \ rátila nám samo
statnost a národnostně smíšené a shnilé
Rakousku rozdělila podle národnosti
na samostatné celky.
Svoboda se nerozdává
o tu je vždy
nutno bojovat a si vydobýt. My jsme
ji vydobyli. Za hranicemi, v daleké
cizině rodil} se začátky odboje proti
Rakousku. Národ odchovám' vlaste
neckým duchovenstvem, katol. učitel
stvem toužil po shození pout
a jeho
sen. tužby a přání se splnil}. Kolika
obětí, životů, krve, kolika zákroků, in
tervencí a sil} bylo potřebí než prám
československého národa bylo pocho
peno a což teprve uznáno. Lidé, kteří
přísahali Rakousku věrnost až. do po
sledního dechu
krev i život za cí
saře
tuto ..prísahu' porušili, aby
vybojovali národu samostatnost. Bvloto porušení přísahy anebo nebylo? Stali se z nich křivopřísežníci nebo
nestali? O této otázce bylo ěasto mlu
veno. zvláště mezi našimi legionáři,
pro ně jest také theologicky i právnic
ky záležitost vyřízena o to odborníkv.
theology, profesorv atd. Ale stále jsou
ještě někteří, kteří považují vstup do
legií za porušení přísah}
poslední
Věstník ( střední jednot} ěsl. legio
nářů se o tom jenom rozepsal — a
proto i ve Stráži bych rád tuto věc
rozvířil a píši tento článek jako za
čátek k sérii článků, které by by lv dis
kusi a výměnou názorů o této věci.
Pro mne je věc jasná, dějiny ěsl. ná
roda diktoval Bůh. diktoval tedy i
cesty k osvobození, ale poněvadž je
tu celá řada nových členů, jak v l střední jednotě tak i Jednotě přátel
a obci čtenářů, kteří jsou na různých
pochybách, můžeme věc prodiskuto
vali. Prosím, napište své mínění. O
konečný resultát požádáme universit
ního profesora Th. Dr. Vaška z olo
moucké theologické fakulty, který již
na schůzi katol. legionářů v Praze
autoritativní názor a rozhodné slovo
pronesl.

Hraničář
Teplice-Šanov
Ples. Již tuto neděli koná se náš ob
líbený společenský ples ve dvoraně
městského Lázeňského domu pod pro
tektorátem vdp. V. Buřila, bisk. notáře
a předsedy záložny „Hermes" a uro
zeného pána JUDr. a Ph Dra Dionysia
Polanského, zemského předsedy Ústřední jednotv čsl. legionářů kato
líků a advokáta z Prahy. Naši stou
penci a přátelé z místa i z okolí do
staví se v největším počtu, aby při
svižné hudbě našeho bratra Volína
oddali se družné zábavě. I kdo snad
nemilým nedopatřením nedostal po
zvánky, bude nám milým hostem.

Te-The-Re. Studujete, jaké jsou to
čínské či japonské značky? Ani to ani
ono. Ale pod tímto označením zve
ředitelství městského divadla k ná
vštěvě t. zv. „Teplitzer Theaier Re
dutě". Náš divadelní ředitel přemáhá
krisi jak se dá. Dokonce podal žádost
na městskou radu, aby směl vykliditi
velký divadelní sál a přeměnit jej na
iančírnu. Měl býti v něm uspořádán
velkolepý ples, jehož výtěžek by po
sílil divadelní pokladnu více nežli
nejkrásnější operní představení. Tomu
však městská rada nechtěla rozuméti
a povolení nedala. Bude se tedy di
vadelní reduta konati jen v malém
divadelním sále a ve všech přileh
lých resiuračních i kavárenských
místnostech. I tak má býti jedním
z největších teplických plesů.
Úmrtí. Těžké a bolestné ztráty stihly
v uplynulém roce rodinu našeho res
tauratéra v Lidovém domě, p. Wurma. Během necelého roku zemřeli je
ho i jeho paní oba rodiče. Otec pan
Josef Wurm, železničář v. v. ve Vršo
vicích zemřel ve věku 71 let v so
botu, dne 29. ledna a byl minulé úte
rý na vršovickém hřbitově pochován.
Zesnulý byl dobře znám všem hos
tům v Lidovém domě a pro svoji mír
nou a vždy veselou povahu všemi
všeobecně oblíben. Zpráva o jeho
úmrtí překvapila, protože při poslední
nedávné návštěvě v Teplicích byl
ještě ÚDlně zdráv a čilý. Pozůstalým
projevujeme upřímnou soustrast.
Organisační. V úterý večer o půl 9.
hod. koná odbor kaiol. služebných
a pomocnic v domácnosti měsíční
schůzi s přednáškou v Lidovém domě.
Hosté vítáni.

Okresní úřad upozorňuje zvláštní vy
hláškou, že styk se stranami jest do
volen denně v době od 10 do 12 hod.
s výjimkou nedělí a dnů svátečních.

Pohvb obvvaielstva v měsíci lednu.
Oddáno bvlo církevně 5 párů, mezi
nimi 1 český: Vyskočil František, úřed
ník a Herta Loosová, roz. Rálišová.
Zemřelo 55 osob, z nichž 4 byly spá
leny. Zemřeli: Pokorný Josef, obuv
ník, 68 let, Moravec Josef, 6 let, Anna
Jankovská, 95 let, Staňková Františka,
72 let, Vaicová Emila, 56 let, Fakto
rová Marie, 63 let, Jalovecký Jan.
sklář 78 lei, Brada Karel, soudní ofi-

Dominik Matějka

Hrozí vládní krise
v Belgii
Je ještě v živé paměti, s jakými potí
žemi byl sestavován nynější belgic
ký kabinet po odstoupivším minister
ském předsedovi, Van Zeelandovi.
Několik politiků, pověřených sestave
ním nové vlády, ztroskotalo, a když
přeci po měsíci byla jakž takž sesta
vena, její práce postupuje velice po
zvolně a z plánů, kdysi navržených
Van Zeelandem a přijatých novou
vládou nebylo uskutečněno téměř
nic. Všeobecně je v zemi proti ní ne
důvěra, která je cítit hlavně z tisku,
který začíná již přímo psát o vládní
krisi a ztěžuje si, že životnost, kterou
tolik se honosila vláda Van Zeelandova, padla. Hlavní příčinou je, že
ani jedna ze stran, zastoupených ve
vládě, nevěří druhé a pak nechtějí
přijímat zodpovědnost za některé ná
vrhy, s nimiž přichází ministr financí,
socialista De Man. Běží především o
finanční obtíže, jimž mají odpomoci
nové daně, což vzbuzuje nespokoje
nost na všech stranách. Nespokoje
nost se projevuje i v parlamentě, kde
se Degrelle, vůdce rexistů, stará o
biivy, které v posledních dnech byly
zvlášť prudké. Zkrátka, Belgii chybí
autorita rázu Van Zeelandova.

Když byla r. 1936 v červenci podepsána přátelská smlouva mezi Ně
meckem a Rakouskem, zdálo se, že
nacisté zmenší prudkost svých útoků
proti rakouskému státu. Několik ná
rodních socialistů bylo přijato do dů
ležitých úřadů, takže demokratičtí
živlové vytýkali kancléři Schuschniggovi, že nadržuje hakenkreuzlerům.
Ale osvědčila se i tu zásada: „Ciň
čertu dobře, peklem se ti odmění."
Nacisté viděli v toleranci ministerské
ho předsedy slabost a kuli dále své
plány proti státu, Proto se kancléř
rozhodl k činu, dal pozatýkal něko
lik předáků a uzavřít vídeňskou na
cistickou kancelář. V Německu se si
ce zlobí, ale počínání dra Schuschnigga je správné, neboť by to s Ra
kouskem a jeho samostatností špatně
dopadlo kdyby nacisté nabyli vrchu.
Jedině energický zákrok na ně platí.

Kulturní boj
v Německu pokračuje

Naší čtenářské obci!
Jak oznámili jsme již. na počátku no
vého ročníku, bylo nutno s ohledem
na rozšíření listu a premenu jeho na
týdeník upravili předplatné na 24 Kč,
které jest ovšem možno zasílat i po
loletně. případné čtvrtletně.
Abychom však odběratelům našim vy
šli vstříc, rozhodli jsme se snížili celo
roční předplatné na 20 Kč tem. kteří
použijí složenky přiložené k dnešnímu
ičíslu a uvedených 20 Kč poukáží nejpozději do 15. února t. r.
Jinak zůstává předplatné nezměněno
24 Kč pro všechny, kteří list místo
předplácí — teprve doplácí. \ ydavatelstvo musí platit papír, tisk, známky
a vše. co jest s vydáváním spojeno,
hotově, předem a jest proto vděčno
těm. kdož usnadní mu včasným za
placením předplatného, aby nemuselo
dělat dluhy.
Proto kdo chceš využít této krátké
příležitosti a na předplatném ušetřiti
4 Kč. neotálej a IHNED, nejpozději
však do poloviny února poukaž 20
Kč!
Kdo dluží ještě za ročník minulý,
nechť současně i tento společnou slo
ženkou vyrovná.

stavební úřad, jakož i úřadovny měst
Hakenkreuzlerští vůdcové ve III. Říši ské. elektrárny. Starostenský úřad zů-*
stupňují boj proti křesťanským cír stane prozatím v dosavadním
Minulou středu bylo zahájeno 100. za kvím, a hlavně oroti katolické. Za obecním domě, v hotelu u „Čer
sedání Rady Sp. N., jehož se účast vření konfesijních škol v katolickém ného Orla".
nilo 7 zahraničních ministrů různých Bavorsku vyvolalo rozruch v celém
států. Byli přítomni všichni členové světě, a již se hlásí nový útok na svo Ruthova mravnostní aféra zdá se, že
Rady, i Litvínov. Eden, zahraniční mi bodu katolíků: Hitler vydal nařízení, nezůstane ojedinělou. Trestní senát na
nistr anglický a Delbos, min. fran jímž se zakazuje katolíkům účastnili šeho krajského soudu odsoudil právé
couzský, prohlásili, že jejich země se mezinárodního eucharistického k osmiměsíčnímu žaláři úředníka Os
přes krisi, kterou v poslední době kongresu v Budapešti, který se bude kara Paierle, který byl usvědčen, že
Společnost národů prodělává, jí zů konat v květnu, poněvadž prý by se sváděl nedospělé mladíky a s nimi
stávají věrné. Společnost, praví Eden, vyvážely do ciziny peníze. Správně se dopouštěl trestných činů.
nechce a nesmí nikdy býti zasiánky- odpovídá na tento zákaz maďarský
ně nějaké ideologie. S. N. musí shro list „Nemzeti Ujsag": „Rozhodnutí ně Chebsko
mažďovat národy a přinutit je ke spo mecké vlády může býti osudným
lupráci, která je dnes v době krise přátelství maďarsko-německému. Je Rcsoluce akčního výboru čsl. stran
nutnější než kdy dříve. Jsou to sice hrubou urážkou našich nejdražších v Chebu, složeného ze zástupcu strany
pěkná slova, ale budou sotva co plat tradicí, vyhlašuje-li Německo boj kře lidové, aprární. stran socialistických,
ná, ’"'oněvadž si každý stát přísně u- sťanům, celé veřejné mínění maďar nár. sjednoceni a živnostenské doka
zavírá své hranice a málo touží do ské se proti němu postaví." Nenávist zuje. že hraničáři bez politického pře
hodnout se s druhým. Krise Sp. N. proti Bohu v Německu je hrozná. svědčení jednotně odsuzují nedávno
je důsledkem všeobecné evropské a V tisku, hlavně v „Angriffu" jsou u- činěné námluvy straně Henleinově. Resvětové krise a jeií vyléčení předpo veřejňovány ustavičně útoky proti soluce zní:
kládá dohodu států navzájem v ob papeži, biskupům i kněžím, útoky tak
Zadáme všechny kompetentní činite
lasti národohospodářské, do které je nenávistné, že se vyrovnají útokům
le. kteří mají vliv na rozhodování o
bolševických nepřátel církve.
však ještě daleko.
poměru k sudetoněmecké straně, aby
uvážili, že jakákoli mravní pod
ciál v. v., 61 let, Erich Pikesch 14 let. prohlídkou bylo zjištěno, že utrpěl pora této straně, ať už v jakékoli
Narodilo se 67 dětí, z nich 8 neman zlomeniny žeber
formě, v á ž n ě z n e p o k o j u j e č e sželských, 3 mrtvě narozené. Z čes
ké obyvatelstvo v pohraničí a
kých dětí: Sevcovic Miroslav, Bouška Litoměřice
uvádí ve zmatek řady německých
Zdeněk, Fiala Jiří, Vlček Valerie, Pospoluobčanů, majících kladný poměr
stránecký Milán, Vyhnálek Rudolf, Naše sdružené katolické spolky po k našemu státu.
Janeček ?, Růžičková Hanička, Růžič řádají v neděli, dne 6. února v přední
ková Věra, Kačanová Libuše, Hlou místnosti Národního domu masopust- \ sem kompetentním činitelům, zejmé
šek Jindřich, Čadek Václav. Do církve ní večírek, k němuž všichni naši čle na naší vládě, je zajisté dobře známo,
se vrátily 4 osoby.
nové, ale i hosté co nejsrdečněji jsou co je a c o c h c e s u d e t o n ě m e c k á
strana
Proto české obyvatelstvo
zváni.
v pohraničí by nikdy nemohlo pocho
Úraz. Kominický mistr a velitel ha
sičského sboru p. Rudolf Sirůček utr Městská rada se usnesla postavili no pit. proč by bylo v zájmu státu vy
pěl při vykonávání své služby váž vou budovu pro umístění svých úřa svobozovat i stranu S d P. z n ený úraz. Chtěl právě čistili komín dů. Novostavba bude provedena ve p ř í znivé situace n e p 1 o d n é oparního mlýna, když nahoře se uvol dvou etapách. Nejprve bude posta posice právě v době, kdy se nachází
nilo několik cihel a jeho zasáhly, ven dvoupatrový dům čelem do ná v m r a v n í m ú p a <1 k u. způsobeném
dříve než mohl uskočili. Byl převe městí nákladem 2,500.000 Kč, ve kte aférou Ruthy a spol.. jakož i počínající
zen do nemocnice, kde lékařskou rém budou umístěny důchodkový a nespokojeností a rozvratem ve straně.

Rada Společnosti národů zasedala

Postavili jsme se do šiku, přišel ve
litel kapitán a národník od sanity,
některé poslali hned na soby (do
světnic) k nemocným a ostatním vy
(Pokračování).
kázali několik od Bulharů opuštěných
Asi za 2 hodiny měli jsme před se domů k obývání. Byl jsem v malé
bou krásnou rovinu, byly zde ještě místnosti s osmi kamarády. V okně
zákopy po druhé srbskobulharské nebyla ani tabule skla, takže jsme
bitvě (první byla o Veles, třetí o Štíp). zde měli dosti čerstvého vzduchu a
Po dlouhém pochodu 40 km přišli málo tepla a zařízení pozůstávalo z
jsme pozdě v noci do Slipu a zbytek několika starých slamníků na zemi,
noci přespali v kasárnách mezi vo v nichž byla místo slámy řezanka a
jáky kteří zde tněli ohníčky jako něco obtížného hmyzu. Stravu dostali
venku a kouře zde bylo, že nebylo ani jsme dobrou a dosti. Druhý den ráno
viděli, ač unaveni nemohli jsme přišel desátník od sanity a vzal nás
usnouti.
dva na práci.
Dne 6. února 1916 ráno předávali nás Otevřel dveře do malé místnosti, ja
na zajateckém komandě, tu jeden čí ko sklípek, v němž leželo asi 20
ča hlásil veliteli: „Jeden Švába na mrtvol naházených přes sebe, někte
půtu umrel." Pak zavedli nás do bol- ré i s nosítky, až mně vstávaly
nice (nemocnice), kde jsme měli dě vlasy na hlavě. Měli jsme mrtvoly
lali bolničary (ošetřovatele). Nemoc svlékali (neb byly úplně oblečeny),
nice jest dům v zahradě o poschodí. dáli jim bílou košili a položili do při
Již v zahradě viděli jsme plno ne pravené truhly. Vymlouvali jsme se,
mocných, taktéž na schodišti.
ale nebylo to nic plátno.

Z Rakouska ke Slovanům

Nacisté v Rakousku
se nevzdávají podkopné práce

Byl zde hrozný zápach, zavázali jsme
si šátkem ústa a nos a dali se do prá
ce. Šat mrtvol byl hrozně znečištěn
a musili jsme vyjiti několikrát na
vzduch. Pak nám desátník přinesl ma
lou láhev koňaku a tak jsme jich pře
vlékli deset, neb více rakví nebylo,
ostatní mrtvoly zůstaly na druhý den.
Rakve pak zavezly povozy na hřbi
tov.
Třetí den zemřel první z našich lidí,
bylo mu již cestou špatně a několik
jich onemocnělo.
Asi pátý den cítil jsem, že mám ho
rečku, stálou žízeň a nechuť k jídlu.
Vedle mne ležel Mezera, který před
pokládal, že jsme polámáni od těch
ruksaků. Namazali jsme jeden druhé
ho lihem a ulehli. Ráno cítil jsem jen
slabost, týž den zůstal jsem leželi a
druhý den vyšel jsem na sluníčko.
Jednou o půl noci vzbudil nás ná
rodník, abychom šli odnášeli nemoc
né, které přivezli na šesti vozech. Ně
kteří byli již polomrtví. Nemocnice

byla přeplněna, takže nemocní leželi
na chodbě, ani jsme projiti nemohli,
v pokojích bvli i po zemi, na dvou po
stelích leželi čtyři, všichni oblečeni.
Byli to po většině rekruti, všichni ne
mocní iýfem.
V tom čase zařizoval již americký
Červený kříž v městě novou nemoc
nici v bývalé bulharské škole, a cho
dili lam naši lidé na práci, říkali, že
tam přijde asi 20 bolničarů. Nato ne
chal si nás desátník nastoupili, i na
padlo mně, že bude vybírali, proto
postavil jsem se na levé křídlo. De
sátník odpočítal nás 16, zapsal jmé
na a řekl, že přijdeme do nové bolnice, podle toho, jak budou přibý
vali nemocní. Druhý den šli tam
první dva zajatci.

Abych nebyl poslán oblékali mrtvo
ly, utekl jsem ráno s Bartůňkem, vlast
ně na jeho návod do města a zašli
jsme do kafany, kterou již Bariůněk
znal.
Pokračováni.

Ústí n. Lab.
Ústí n. Labem.
Dle sdělení purkmistra Pólzla ve schů
zi městského zastupitelstva bylo po
schválení ministerstvem vnitra zapo
čato se stavbou nové budovy pro
městskou spořitelnu. Jak mohutná ta
to stavba bude, viděli z toho, že bylo
potřeba zbourali již na náměstí sta
rou policejní budovu, hostinec „u
Černého Koně", dva domy na Dlouhé
třídě a další ještě budou následovali.
Samozřejmě ujistil starosta, že při
stavbě budou zaměstnáni především
místní domácí živnostníci a dělníci.
Naše městské divadlo bylo usnese
ním zastupitelstva na novou sezónu
1938/1939 pronajato dosavadnímu ná
jemci Alfredu Hutiigovi. Na divadel
ní provoz věnovalo město během po
sledních 17 let celkem 12,154.999 Kč,
na vydržování městského orchestru
8,470.468 Kč, na česká představení od
roku 1927 511.437 Kč. Státní subvence
od r. 1919 obnášejí celkem 293.500 Kč.
Protože provoz přes to byl pasivní
obnosem 150.000 Kč, usneseno na pří
slušných místech, žádati o zvýšení
subvencí.
Plenění a drancování krámu v popřevratové horečce r. 1918 má ještě dnes
svoje dozvuky. Jelikož obec se zdrá
hala zaplatili poškozeným živnostní
kům náhradu, která obnášela celkem
4,2 mil. Kč, podali tito stížnost až
k nejvyššímu soudu, která teprve ne
dávno příznivě byla vyřízena. Obec
odsouzená k náhradě škod, vyjedná
vá nyní s jednotlivci o výši jejich
požadavků. Bylo by záhodno k zod
povědnosti volali také ty, kteří se
tenkráte plenění zúčastnili. Obci na
každý pád šeredné posloužili
Čsl. strana lidová ve své práci a úko
lech je název brožury, kterou od ústi’,
sekretariátu obdrželi místní i okresní
důvěrníci. Doporučuje se \ i ele. abv
každý adresát si ji ponechal. Jakož i
aby místní organisace si ji zakoupili
pro knihovny. Kniha jest velmi cenná
a zejména u nás v pohraničí lze její
obsah uplatnili.
\ stupujíc za cleny Spolku pro podpo
rování lidového tisku, jakož i do Jed
noty přátel katol. legionářů, a kte
rýchžto spolcích platí se přispěvkv
v dobrovolné v vši a oba pracu jí skut
ky a tiskem pro naše hraničářské zá
jmy. V ěrnost za věrnost budiž naším
heslem!
Karel Štekbauer ml. okr.
důvěrník.

Lom u Mostu
Místní organisace čsl. strany Lidové
koná v sobotu dne 5. února i. r. v sá
le p. Scheinpfluga svůj již IX. representační nles pod protektorátem vdp.
Nyvarda Fr. Krákory, administrátora
v Mar. Radčicích. Těšíme se, že ne
jenom místní Lidovci a naši přátelé,
ale i z okolí nás poctí svoií návště
vou, a přičiníme se, aby se jim u nás
hodně líbilo.

Roudnicko-Libochovicko
1 čiňte něco pro mravní záchranu mlá
deže! Před časem uváděli jsme v kra
jinském našem tisku zoufalé výkřiky
rodičů nad mravní zkázou, která se
u nás šíří zaměstnáváním děvčat jako
číšnic a hostinských služebných. Jest
zjištěna spousta případu, kdy pod
rouškou těchto zaměstnání sváděni jsou
mladí lidé k marnotratnicí a í a hříchům
proti šestému přikázání. V olání naše
dosud vyznívalo na prázdno. Překva
puje proto, když dočítáme se. že okresní úřad v Písku upravil veřej
nými vyhláškami obsluhu v hostincích
tak že smí obsluhovati toliko přísluš
níci domácnosti majitele neb nájemce
,a z cizích ženských osob jen ty. které
jsou starší 50 let. Nešlo by něco po
dobného i u nás na Roudnicku? Což
není okr. úřadu známo, co se dějo
v některých hostincích, kde lidé utrá
cejí na úkor svých rodin, žen a děti
těžce vydřené peníze a upadají tak
do úplne mravní zkázy? V < dáme proto
znovu okresní úřad k zjednání nápra
vy. Když to jde na okrese jednom,
proč ne také v Roudnici ?

Pohřební pojištění
Přívrženci spalování mrtvol agitují tvr
zením, ze spalování jest nejlacinější
způsob pohřbívání, jelikož člen, spol
ku nepatrnými příspěvky za živa za
jistí si úplně bezplatný pohřeb. Že loto
tvrzení neodpovídá pravdě, ví každý,
kdo již někdy pohřeb žehem prodělá
val. Na vedlejších poplatcích takové
ho pohřbu vydal jistě tolik, co u nás
stojí celý pohřeb do hrobu.
Ale i my katolíci můžeme si podob
ným způsobem za živa zajistit laciný
pohřeb. Naše Národní pojišťovna za
vedla zvláštní odbor, ve kterém každý
rovněž jen nepatrnými příspěvky vý
hodu bezplatného pohřbení získá.
Nejjednodušším způsobem však tuto
otázku řeší někteří vkladatelé naší
sběrny záložny „Hermes". Vyžádali si
od sběrny malou vkladní knížku s po
čátečním vkladem 5 Kč a kovovou
střádanku, do které dle možnosti vklá
dají své nepatrné příspěvky. Knížku
vinkulovali pod heslem „pohřeb" a
dali do úschovy našemu Katolickému
Sdružení. I staří členové Sdružení uloží si včas a třebas po částech po
třebný obnos a jsou bez starostí. Vědí,
kdyby umřeli, že se jim Sdružení po
stará o slušný křesťanský pohřeb. Do
poručujeme k následování i jinde.

Z legionářského života
Dvacetileté jubileum jadranského od
boje oslaveno bude Obcí bývalých ná
mořníku a účastníku odboje na Jadra
ne a prvých dnech měsíce února.

Kurs branné výchovy pořádán jest
a přednáškové síni stud, ústavu Stu
dium Catholicum na Jungmannově
nám. 20 vždy ve středu a \ pátek
od 19. do 20. hod. Jak patrno, ka
tolická veřejnost, instituce a korporace
přímo závodí ve výchově k branné poa innosti.
Jubileum posly a těplušce na Sibiři
bude oslaxeno letos a rámci všeobec
ných legionářských slavností a Praze.
Zřízen b\ I již přípravný a a bor. mi
nistři pošt a NO akri slibují podpořiti
a rovněž poštovní správa oslaA y vítá,
čsl. pošta na Sibiři I»a la uznávána jako
spojenecká pošta a dostalo se jí od
spojenců také četných uznání.

Na Nový rok 1913. \ Čsl. Legionáři
vzpomíná br. J \. Dostál dvacátého
a vročí sibiřské anabase a o Noaciu
roce 1918 píše: ..Starostlivě a s oba
vami pohlíželi jsme na prahu Nového
roku na tu cestu trnitou, která nás
ještě ocekáiA á a dobroAolci jako |>a se
chtěli ještě posilnili na ni usmířením
a odevzdáním se do rukou Prozřetel
nosti. žádali Aeliteh* pluku pluk. Leontěva. al>A jim doAolil návštěvu boho
služeb a kostele Novoselickém. které
měl sloužiti český kněz Němeček. \ 1(1
hodin pochodoAal pluk Jana Zižky
z TrocnoA a a cele se samu velitelem a
plukoAiií hudbou po prA'é tak sLia nostnč do kostela.
Sdružení italských legionářů uspořádá
oslaAa 20. výročí povolení čs. armády
a
Itálii a letošním roce a současně i
zájezd do Itálie na památná místa
boju za svobodu. Zájezd není drahý
a doporučujeme i našim členům, aby
se k zájezdu u Sdružení ital. legionářů
přihlásili.
20. výročí založení jízd, pluku Jana
Jiskry z Brandýsa bude vzpomenuto
5. a 6. června t. r. v Terezíně při plu
kov nich oslavách a sjezdu všech pří
slušníků pluku, založeného na Rusi.
I střední jednota čs. legionářů-katolíku

Knihařstvi

ANTONlN BAUTZ
provádí veškeré práce zakázko

vé, obchodní a nakladatelské.
PRAHA li.. Podskalská 46.
Teieton 459 82.

požádala voj. duchovní správu, aby do
oficiel. programu zařazena byla mše
sv. za padlé a zemřelé legionáře to
hoto pluku

í nirtí legionářů. \ Chicagu zemřel
<lr. Jan F. Smetánka, gen. konsul ČSR.
který za války vykonal velmi mnoho
pro naše osvobození i legionářstvo.
\ Llier. Hradišti zemřel br. podpluk.
Jos. Menšík, který by I na Rusi u 8.
pluku jako kapitán.
Z ruských le
gionářů zemřeli v minulých dnech: Fr.
Novák od 4. pluku ve 40 létech. Ed.
Elbrecht od I. jízd, pluku ve veku
48 let. Ed. Horák od I. pluku v 46
létech. \ ácl. Svoboda od 2. pluku
v 47 létech Jan Hudec od I. zál. plu
ku v 60 létech. Jos. Škodný od I.
líder, praporu ve stáří 46 let. Jos.
Herold od II pluku v 52 létech. E.
Hrabík od 2. pluku v 49 létech. Petr
Ocácek. Jos. Slezák od 7. pluku v 45
létech. Jan Fila od 3. pluku ve 42 lé
tech a Jos. Bláha od Stráž, praporu
a 57 létech.

Pěší pluk 6. Hanácký v Olomouci při
pravuje na 12. a 13. března t. r. oslavu
dvacátého výročí založení pluku na
Rusi. Slavnostnímu v sboru stojí v cele
br. gen. Červinka.
Povýšení a generalite. Dekretem presi
denta republiky byli povýšeni na divisní generály brig, generálové: Rudolf
\ iest. Jiří Hudeček Sergej Ingr. Jan
Šipek. Miloš Zák. Mikuláš Doležal.
Brigádníky generály byli jmenováni
plukovníci: Fr. Laně. R. Hošek Fr.
Kravák. Roli. Dvořák. J. ( ihák a Fr.
Fabián. Na generála zdravotnictví bv I
povýšen pluk. Ml Dr. \|fr. Pazdernik
a na generála just, službv Fr. Machá
lek.
I místění legionářských drtí na zota
venou do Krkonoš. Na čtvrté školní
čtvrtletí, t. j. od 16. dubna do 29.
června t. r. bude přijato do Masarvkova detského domova v Novém SvětěHarachove .>() školou povinných drv <at-dětí legionářů ve stáří od 8 do 15
let. Ústavní zaopatření bezplatné. Při
jímány budou především děti nema
jetných a nezaměstnaných legionářů a
zbudou-I i volná místa, též děti čás
tečně zaměstnaných s nepatrným pří
jmem a s velkým počtem dětí. \ miste
je česká obecná a iněšť. škola. Při
hlášky zašle na požádání Kancelář čs.
legií Dejvice-Bajkal. Termín přihlá
šek do 20. března t. r.

Biair Josef Šimek, vrchní oficiál
v Hostivaři byl jmenován Ústředním
ředitelstvím čsl. tabákové režie prv
ním představeným úřadu prodeje ta
báku ve Zvoleni. Blahopřejeme.

Sjezd Pětatřicátníků a oslav 20. výročí
založení 35 pěšího pluku italských le
gií ve Folignu v Itálii bude se konati ve dnech 13.-15. srpna v Plzni.
Informace u br. J. Brudy, úředníka st.
drah v Plzni, Čermákova 10.
Ve městě Segni v Itálii udal se výbuch
v továrně na střelný prach. Prvé zprávy
mluví o 100 mrtvých a 1.000 zraněných. Je
to největší katastrofa, jakou Itálie dosud
zažila.
U příležitosti jmenování 5 kardinálu přinesl
jeden anglický list tuto anekdotu: Ve stře
dověku nosívali židé červené klobouky, je
jichž barva měla naznaěiti zločin, kterého se
židé dopustili, ukřižovavše Ježíše. Kardiná
lové nosili rovněž rudé klobouky. Jednou
se večer setkal v ulicích římských jeden
kardinál se židem a objal ho v doměnce,
že potkal svého spolubratra. Po této přího
dě bylo prý rozhodnuto, aby židé nosili na
příště klobouky žluté a kardinálům zůstaly
červené.

PRO DOBRÉ BYDLENÍ

DOBRÝ

Zprávy ve zkratce
V radě společnosti národů podal čín
ský delegát ministr Koo, návrh, aby
proti Japonsku byly uplatněny sankce. Ale
sotva pochodí, poněvadž po nezdařeném
pokusu o sankce proti Itálii sotva budju
míti velmoci chuť k dalším. Ostatně nikomu
se nechce přilévat ohně do požáru na vý
chodě.
V Zenevě byla též na přetřesu otázka ru
munského židovstva. Nuže, Rumunsko svou
věc vyhrálo a osud milionů rumunských
židů je nejistý. Bylo kýmsi navrženo, aby
byla na Madagascaru reservována pro židy
část země a tam odstěhováni. Ale když oni
židé mají tak rádi Evropu.
Za několik dnu po sestaveni nové vlády ve
Francii dochází zpráva, že ministerský
předseda Chautemps mini rozšířit vládu o
členy středu a pravice. Je to následkem ro
stoucí nespokojenosti s komunisty a nálady
v radikální straně, ve které většina se staví
proti lidové frontě za podpory s komu
nisty.

Napjeti mezi Ruskem a Japonskem se stal
stupňuje a není proto divu, že sovětské
Rusko uspišuje válečné přípravy na da
lekém Východě. Bude mit na východních
hranicích 500.000 vyzbrojených vojáku a
odpovídající počet letadel
Gogova vláda v Rumunsku je složena z čle
nů křesťanské strany a chce vzkřísit úctu
ke krásným tradicím. Oznamuje se, že je
rozhodnuta učinit přítrž rozvodům a rozlu
kám manželským a vydá i dekret, jimž
budou anulovány občanské sňatky, po nichž
nenásledovaly sňatky církevní.

Do chystaného nacistického puče v Ra
kousku je zapleteno, jak ukazuje dosa
vadní vyšetřování, hodně sudetskoněmeckých příslušníků.
Páté výročí Hitlerovy vlády bylo oslaveno
v celé Ríši velice hřmotné, jak sluší na
Němce. Bylo proneseno hodně řečí, ve
všech městech se předháněli vůdcové
v nadšení a ze všeho plynulo, že hakenkreuz osvobodil německý národ.

Organisační
Strahov. Členská schůze strahovské sku
piny koná se v neděli 6. února o 10.
hodině dopoledni v restauraci na Strahov
ském nádvoří. Na programu přípravy na
ples.
Bratře, vyplnil jsi už členský dotazník? Le
gitimace budou rozesílány příští týden po
dle došlých vyplněných přihlášek. Do sku
pin budou zaslány hromadně. Vydají je po
kladníci proti zaplacení členských příspěv
ku. Kdo nevyplnil dotazník, neobdrží člen
skou legitimaci.

Každý čtenář súčastni se II. společenského
plesu katol. legionářů, pořádaného pod pro
tektorátem sekčního chefa br. Fr. Danielovského, přednosty Kanceláře čsl. legií; dne
19. února 1938 ve dvoraně paláce Charitas.
Reklamace pozvánek u br Jos Křiklavý.
Praha 1 . Masarykovo nábřeži 18.

Legionářský ples v Krouně dne 27 února t
r. stane se dostaveníčkem a přátelskou spo
lečenskou zábavou celé katolické veřejnosti
z Krouné a širokého okolí na důkaz, že si
našich hrdinů vážíme. Protektorát převzali
bři štkpt v z. Dr Th. Novák, poručík Ital
legii Jos. Skroch a přítel P. Josef Vorlička.
farář v Krouně. Hudba p J. A Havla ze
Skutče za spoluřízení př Bohuše Rabana,
hud. skladatele z Prahy. Čistý výnos plesu
bude věnován na pořízení pamětní desky
předčasné, následkem válečných útrap ze
mřelému franc. legionáři br. Aloisů 2bánkovi z Martinic, který při krvavém sjezdu
v Luži r. 1920 nesl v čele katol. průvodu
prapor.

TISKOPISY

NÁBYTEK

od fy R. BUKÄČEK Praha-Karlln,

Královská tř. 47.
Odborné zařizování ústavů, vil, obcho
dů. Bohatý výbér, kvalitní výroba,

levné ceny. — Teieton číslo 61705.
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