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Události posledních tří neděl byly
Sukového rázu, že je lze nazvat vý
znamnými. V Rumunsku padla vláda
Gogova, byl proveden, nekrvavý sice,
ale důležitý převrat v Německu, pak
došlo ke schůzce Hitlera s rakouským
kancléřem drem Schuschniggem, v
Berchtesgadenu, v neděli pronesl
svoji řeč Führer Hitler, v pondělí od
stoupil zahraniční ministr anglický,
Zden a pravděpodobně přijde ještě
ěco znepokojujícího. Bylo toho tedy
na krátkou dobu víc než dost.
Změny provedené v Německu zna
menají, že
náiodně-socialistická
strana a její hlava Hitler jsou sku
tečně stoiožněni a jedině předsta
vují stát a jeho vůli. Změny, pro
vedené v armádě, znamenají, že
i ona je zapjata v tento stav, což
se až dosud zdálo neproveditelné.
Je pravděpodobné, že právě změna,
která byla provedena v armádě, je
příznakem největší moci, i odvahy
Hitlerovy. R. 1934 padl Röhm, nejdů
věrnější spolupracovník Hitlerův a
v řeči, kterou poicm promluvil Führer
členům parlamentu, uváděl za hlavní
důvod, že Röhm chtěl smísit stranu
a armádu. A když na to povstával
Blomberg, který byl jmenován mini
strem říšské obrany, ovace neznaly
konce. A dnes je vidět, že smrt Röh
rn ova byla marnou. A lze právem
tvrdit, že Hitler se odvažuje mluvit
jako naprostý pán Říše proto, že je
si vědom ne toliko podpory, ale
upřímného souhlasu celé armády,
z níž odstranil i ostatně bez veliké
ho odporu lidi nepohodlné a nahra- ,
dil je vyznavači národně-socialisiic- |
kého kréda.

Dnes není rozporu, mohl prohlásit,
mezi národem a národně-socialisíickou stranou a mezi oběma a armádou.
A když známe německou mentalitu,
domyslíme, co to znamená pro Hiileovu autoritu a moc. A jistě u vědomí
léto jednotv mohl si dovolit dosud
neslýchaný útok, Mussoliniho nevyjí
maje, proti Anglii a jejímu zahranič
nímu ministru, útok tak prudký, že
by byl málem přivodil krisi lon
dýnského kabinetu a přivodil od
stoupení zahraničního anglického
ministra lorda Edena, který byl do
sud považován za největšího od
půrce Itálie a Německa.
Hitler opíral oprávněnost svého úto
ku ještě o několik jiných věcí. Je si
totiž vědom toho, že nynější Francie
jest silně oslabena, a že i Anglie má
veliké starosti, jednak doma s Irskem,
jednak v koloniích, kde propaganda
r.acionalisticko-komunistická pozdvi
huje proti ní veliké národy, uvědo
mující si, že je pod jejich důstojnost,
aby sloužili a dřeli se na druhé. Je
sice pravda, že kolonie, které mělo
dříve Německo, nedělaly nic jiného,
ale to už je minulost. Jisto je však, že
Hitler dobře zná
slabiny Anglie, a že je zná dobře
i Mussolini a proto se odvažuji mlu
vit řečí tak neúprosnou proti ní.
A i přes veliké zbrojení budou tak
mluvit dále.
Reči Hitlerově předcházela jedna ve
lice významná událost, na kterou se
sice již dlouho čekalo, ale nemyslilo

V Praze dne 25. února 1938

Číslo 9

Na pomoc chudým a přestárlým legionářům
Předsednictvo Ústřední Jednoty če
skoslovenských legionářů se sídlem
v Brně, pojednavši ve své schůzi, ko
nané dne 18. února 1938, o neutěšené
hmotné situaci velké části legionářů,
usneslo se předložití k dalšímu řízení
všelegionářskému výboru, který v té
to věci bude zřízen, a kdyby se tak
nestalo, samostatně kanceláři pana
presidenta, vládě republiky Česko
slovenské a případně všem poslanec
kým klubům českých státotvorných
stran, toto

MEMORANDUM
Legionářům nelze přejiti přes bolest
nou skutečnost, že ještě v dvacátém
jubilejním roce republiky mají legio
náři podstatné žaloby do bídy ve
svých řadách, jejíž velikost zejména
u těch, kteří nejsou pensijně zajištěni,
příchodem stáří a nezpůsobilosti
k práci vzrůstá. Legionáři právem uvádějí, že republiku budovali svojí
krví a zdravím a že mohou proto od
ní požadovali potřebnou podporu,
jaká byla státem poskytnuta i jinde
bez jakýchkoli zásluh, na př. zadlu
ženým bankám a družstvům.
Navrhujeme proto, aby v jubilejním
roce 1938 byl vydán „legionářský zá
kon", který by odstranil podstatné
bolesti legionářů a právní formou realisoval tyto požadavky legionářů:

kladu budiž užito výsledků úřední
ho šetření o sociálních poměrech le
gionářů, jež by bylo vhodno urychliti, aby včas příslušná položka moh
la býti do státního rozpočtu na rok
1939 pojata.
Ženám nezaměstnaných neb existen
čně slabých legionářů, vyhovují-li
fysicky a mravně, budiž dávána
přednost před všemi ostatními uchazečkami o místa umývaček, posluho
vaček a podobná ve státních úřadech
a podnicích.

Bez viny zadluženým legionáiůxn-zemědělcům buďiež deporuvány daně
za léta 1934 a následující.

VI.

Le gi o náři-živnc stníci.
Legionářům-živnostníkům budiž opa
třen levný a dlouhodobý úvěr jako
legionářum-zemědélcům. Bez viny
zadluženým budiž daňový nedopla
tek podstatně sleven neb odepsán.
VII.

II.

Legionáři - veřejní zaměstnanci.

Pro legionáře invalidy.

V kategorii úřednické při obsazování
vedoucích misi ve verejné siatni, zem
ské, okresní a obecni služné jest dá
vaná precmost legionářům se siejnym
sluzeonim siarim, určeným vpocienim vaiecne a íegionarsxe doby, ja
kož i siuzoy vojenské v čsl. armádě,
maji-ii kvaimkaci aspoň dobrou. Le
gionáři mohli se vránu do vlasti te
prve, když všechny veřejné služby
byly saiurovany.
V kategorii znzenecké a podúřednické necnt jest oonovena výhoda do
sazeni denniiivy po jednoroční uspo
kojivé siuzoe a io se zpětnou plat
nosti. Výhoda tato byla zrušena pla
tovým zákonem z roku 1926 a odbou
raní tělo vynody pokládají legioná
ři za hrubý nevděk.

I.

Invalidní renty a výhod z invalid
ního dekretu plynoucích, nechť se do
stane všem legionářům, kteří svůj ná
rok do 30. listopadu 1925 neuplatnili.
Při tom budiž invalidita považována
za získanou ve válce neb v důsledku
válečných útrap, nebude-li opak kon
krétně během úředního řízení jasně
prokázán.
Legionářům-invalidům budiž procen
ta, přiznaná lékařskou úřední prohlíd
kou, nadlepšena o 10%, aby nebyli
naroveň stavěni těm, kteří své zdraví
případně věnovali nepřátelské monachii.
Uprázděné trafiky a tabákové sklady
buďiež zadávány legionářům-invali
dům přede všemi ostatními uchazeči.

Legionáři nezaměstnaní.

III.

vin.
Oddluženi legionářů.

Pro fysicky a duševně zdravé legio
náře - uchazeče o místa ve veřej
ných službách budiž posunuta věko
vá hranice do 50 let a v kategorii
pomocných zřízenců a v nižších ka
tegoriích vůbec buď jim dána dispens
od požadavku vyššího předvzdělání,
než jaké podává obecná škola.
Nezaměstnaní legionáři, vyhovují-li
zdravím a mravní i státoobčanskou
zachovalostí podmínkám, buďiež při
jímáni před všemi ostatními žadateli
na místa pomocných dělníků, sezón
ních zaměstnanců a podobná místa
ve všech státních neb státem doto
vaných neb provozovanvch podni
cích, na př. vojenská skladiště, povo
zové pošty, traťové odbory ČSD, stát
ní hospodářské správy, siáiní stavby
atd., jakož i ve všech závodech zbro
jařského průmyslu, kde stát vykoná
vá kontrolu.
Legionářům přestárlým, t. j. přes 60
roků věku, práce neschopným a ni
jak ve stáří nezajištěným, budiž po
skytována státní starobní renta 300 Kč
měsíčně, případně nižší renta jiná
buď jim do této výše doplácena. Za
základ pro vypočtení příslušného ná

Legionářům zemědělcům budiž zvý
šena a zlevněna úvěrová pomoc z po
zemkového fondu při Kanceláři čsl.
legii. Úvěr nebudiž dražší nad 2%
úrokovou sazbu a budiž dlouhodobý.
Ve státních rozpočtech nechť jest pa
matováno dostatečnou částkou na
tento pozemkový fond, aby se legio
náři nemusili zbavovali půdy.

C. Meiyš m. p., předseda,
JUDr. D. Polanský, I. místopředs.,
J. K r p á 1 e k m. p., II. místopředs.,
JUC. J. H u d e c m. p., jednatel,
J. Vykydal m. p., pokladník.

se, že k ní dojde lak brzy. Postavení
Rakouska bylo cd r. 1919 nejisté. Stál,
který se ocitl rázem v těžkém posta
vení, a který za nových poměrů ne
mohl žiti jen ze slávy své minulosti,
byl odkázán na podporu jiných. Již
několikráte se mluvilo o jeho připo
jení k Německu od r. 1933, kdy se
ujal moci Hitler, a teď asi od toho
není daleko. „Anšlus" je na obzoru.
A proč si mohl Hitler dovolit pozvat
k sobě dra Schuschnigga, diktovat mu
podmínky, které tento musil přijmout
a proč si mohl dovolit neříci ve své
nedělní řeči

ani slova o lom, že zaručuje ne
závislost malého Rakouska? Proč?
Inu proto, poněvadž viděl, že ani
Anglie ani Francie nejsou dnes s lo
něco, kromě snad, a to je ještě ne
jisté, diplomatického zákroku, nic
pro Rakousko udělat.
Můžeme čekat na řeč dra Schuschnig
ga, který, bude-li moci mluvit upřím
ně, to potvrdí. Tedy je jisto, že Hitler
si proto tolik dovoluje, poněvadž zná
jednak oslabenost velmocí, jednak je
jich nezájem na Střední Evropě. Snad
by se mohlo namítnout, že to se bě
hem doby změní, ale naděje je vždy

jen naděje. Sotva se Hitler spokojí
s řešením dosavadním. Napověděl
dvě věci a je je třeba bráii vážně.
Prvou jest otázka kolonii, druhou
právo, které si vyhrazuje Hitler,
a dokonce se dovolává na sebeurčení národů, chránit - zatím na
pcčáiku a pak přiviělit k Páši Němce na hranicích Říše. Tyto dvě
věci mají určitou souvislost a právě
proto musíme býti na stráži.
Tedy Německo chce kolonie a hrozí.
Když je nedostane, tedy si bude dě
lali ve Střední Evropě, co bude chtít.
Ale ty kolonie zabraly z největší

Legionáři-dělníci.

Legionářům zaměstnaným v soukro
mých nižších službách, budiž legio
nářská služba a služba vojenská v čsl.
armádě vpočiena do sociálního po
jištění trojnásobně.

Doporučujeme, aby pro legionáře bez
sve viny zadlužené byl znzen zvlášt
ní úvěrový lond pn Kanceláři čsl. le
gií v Praze, dolovaný státem částkou
aiespoň 5 milionu Kc, z něhož by byl
poskytován 27© dlouhodobý úvěr.

IV.

IX.

Legionáři - soukromí zaměstnanci.

Legionářský dorost.

Legionářům zaměstnaným v soukro
mých službách vyššího druhu budiž
legionářská služba a služba vojenská
v čsl. armádě vpočtena do pensijního
pojištění trojnásobně.

Synům a dcerám legionářů, vyhovuji-li jinak všem podmínkám požado
vaného místa, budiž dávána přednost
při přijímáni do veřejných služeb.
Resortní ministerstva nechť na to obéžnikem upozorní všechny podříze
né úřady.

V.

Legionáři — zemědělci.

V Brně, dne 18. února 1958.

Za Ústřední Jednotu čsl. legionářů
v Brně:

části dva státy; Anglie, Francie a ko
lonie ve Východní Asii Japonsko.
Německo by tudíž chtělo kolonie, ze
kterých má dnes užitek někdo, kdo
by měl, a komu bv mělo záležet na
tom, chránit malé středoevropské stá
ty, které bv mohlv přicházeli v úvahu
v řeči o německé invasi, ať již se jí
říká jakkoliv. Ostatní si může každý
čtenář domyslit sám.
Hitler nebere vážně,
jak ukazuie případ s Rakouskem,
nevměšování se do vnitřních zále
žitostí jiných států. Ale Hitler se
může přepočítat, nehoř tohle isme
věděli i mv a spoléháme hlavně na
sebe. Naši Němci si nemohou stě
žovat že bv se s ními špatně zachá
zelo. Ale šilhání části z n«ch za hra
nice jim neprosoěie a náš stát bude
dosti silnv. abv je tomu odnaučil.
V každém nřínadě. jsou poslední udá
losti po této stránce vvstražnvm hla
sem i nám. a musíme věnovat co nej
větší pozornost

hraničářskému problému.
Shrneme na konci v několika větách
nvměiší st«v: V Analii odstounil Eden,
v Německu z toho maií radost ale
nás to neořivedlo z rovnováhv. Itálie
chce neníze od A^olje a dostane ie.
nro nás bv to mohlo bvti ien důvo
dem к tomu, abvchom ie chtěli
rovněž Ale celv vvvoi nám přika
zuje. abv všichni se zasadili,
аЬт’г'Ьпш měli stát, ve Ь»етёт vlád
ne řád a láska a cnvavAdlnnst. A nak
<;<» yiemucímo háfj pe«lnuchat v rozr»ředn á§kn Hitlerovu. Ani
všelijakých hrozeb.
Čtenáři, isi

vkladatelem

záložny

Hermes?

Ne? Proč své úsporv ukládáš v ne
přátelských ústavech?

Náš ples
Druhý nás společenský ples, kterv se
konal v sobotu 19. února ve Dvoraně
naláce Charitas bvl přátelskou besedou
legionářů a členů Jednotv přátel bez
škrobeností. Družná zábava udržela úča«tníkv do pozdních hodin ve veselé
náladě a družné no«nolitosti. Protektor
plesu br. sekční sef F. Danjelovskv
kterv se na nás ples velmi těšil nemohl
se bohužel pro svou chorobu, která jej
unoutala na několik tvdníi do sanatoria
pl^ii zůčastniti. Omh»*v
* »li se dál*' kan
celář presidenta republiky. br. noslanec
štknt. v z. Kašpar Hintermfdler. br.
ministcrskv rada v. v. Dr Novák, před
seda Zemského svazu Jednotv přátel
br. P. V. Mlejnek. br. Palín, br. kap.
v. v. A. Cimr. br. Dostál br stkpt v.
▼. J. Holanec. br. Kolář, br. stknt. Pe
trů. br MVDr Vvšinka. př. P. F. An
děl, děkan z Holic, př. pnlk. v. v, Tng.
K. Joachim. př. prokurista J. Šeda a
iiní. Mile nás potěšila účast mní. Žáč
kové vdow no plukovníku kterv bvl
iedním ze zakladatelů Ústřední iednotv.
Plesu zúčastnili se dále: předseda zem
ského svazu Ústřední iednotv č«L le
gionářů br. PhDr. a JUDr. D F Po
lanský s rodinou, generální vikář čsl.
branné moci plk. Msgre Kubáň, ředitel
br. Winkler. za Sdružení italských le
gionářů br. A. Hošek, za Nezávislou
jednotu čsl. legionářů br. Dr. Mander.
za Svaz národních <rard maíor Kosteč
ka. za Všeodborové Sdružen« křest, děl
nictva městský rada J. Uhlíř, př. gener.
tajemník L. Sole s chotí, a z Orelské
jízdv br. Pekař. Mezi hosty jsme dále
viděli br. stkpt. Pospíšila, velitele le
gionářského domova, př. P. A. Dra
gouna, faráře ze Slivence, stkpt. J. Opaska s chotí, př. disponenta záložny
Hermes J. Kuděje s chotí, br. hosp.
inspektora Zábranského, br. stkpt. J.
Sušku s chotí, prokuristu Klimeše,
přednostu Svobodu, leg. stařešinu br.
Matějku, atd., atd. Plesu hodně ublí
žily hockevové zápasy, takže mnoho
přátel a bratří šlo buď na stadion, ane
bo sedělo doma u přijímačů, aby sle
dovalo zápas Československa s Anglií.
Legionáři tarokářl,
scházeli “e v restauraci
U HORTÍKÚ, (př Otto Špírelc),
v Praze II., roh Moráně
a Václavské ul. - Doporučujeme.

Josef Obr:

20 let Estonska
Na 24. únor letošního roku připadá 20.
výročí estonské samostatnosti. Tohoto
dne r. 1918 bylo prohlášeno Estonsko
zatímní estonskou vládou samostatnou
a nezávislou republikou.
Svou samostatnost si Estonci vybojovali
obdivuhodným způsobem: udržováním
myšlenky národní pospolitosti a vědo
mím. že dotud žije národ, dokud žije
jazyk. Ani v dobách nejosudovější po
roby, kdv jim byly zavírány školy, kdy
jména měst a vesnic byla porušťována,
kdy buditelé národa estonského byli
posíláni do vyhnanství a žalářů, nepozbývali Estonci naděje na budoucí sa
mostatnost.
Svou samostatnost pozbyli Estonci
již v dávné době — roku 1219,
kdy se dostali pod nadvládu Dánů.
V této době byli pokřesťaněni, o čemž
svědčí ještě dodnes bývalé křesťanské
kaple, a chrámy, kláštery a množství
katolických literárních dokladů. V do
bě reformace se stali Estonci luterány,
ale katolíci nevymizeli nadobro. I dnes
jsou v Estonsku 3 katolické kostely a
pracují v Estonsku také české sestry
z kongregace Neposkvrněné Panny Ma
rie z Přerova. Pro zajímavost uvádíme,
že v době dánské nadvlády byl v Estonsku uctíván český patron sv. Václav,
jenž měl také v Estonsku
v hlav
ním městě Tallinnc — svou kapli i ol
tář. Kult svatováclavský přinesli Dá
nové do Estonska prostřednictvím Dag
mary, manželky dánského krále Valdemara, jenž byl tehdy vládcem Estonska.
Dánové vládli společně s řádem mečo
vých rytířů, a když jim r. 1346 Dánové
odprodali svou část Estonska, vzniká
v Estonsku řádový stát, o jehož výstav
bě pracovali sami Estonci. Když se ne
mohl Rád ubrániti neustálým nájezdům
se strany ruské, zejména Ivanu Hroz
nému, tu přichází Estonsko pod vládu
švédskou. Z této doby se datují první
estonské školy, knihy a založena byla
roku 1632 estonská universita v Tartu
(dříve Jurjev-Dorpat), která trvá do
dnes. R. 1721. po míru nystädtském, se
stávají pány Estonska
Rusové, kteří
tu vládli až do 24. února 1918. Toť
v kostce historie Estonců. Cizí nadvlá
da trvala tedy 700 let, z nichž léta rus
kého panství náleží k létům nejsmut
nějším. I po dobytí samostatnosti mu
seli Estonci bojovat za své bytí s bol
ševiky a s německou okupační armá
dou. Ani vnitřní poválečné politické
poměry nebyly vždy utěšené. Několi
krát byl učiněn pokus o státní převrat

poslední 12. března 1935, po jehož zdo
lání byla nastolena autoritativní vláda
v čele s nynějším presidentem Konst.
Pätsem a generálem Laidonerem, při
čemž byly také rozpuštěny všechny po
litické strany jako hlavní příčina ne
klidu vnitropolitického. Klidného ob
dobí (1935—1938) se použilo k vypra
cování nové ústavy, která vešla v plat
nost 1. ledna 1938.
Československému vojsku na Rusi a
československým legionářům není Estonsko neznámé, ba lze říci, že mezi
nimi našel jsem nejvíce znalostí o Estonsku a Estoncích. Estonci bojovali
společně s našimi legiemi na Sibiři. Pa
mátka na československé legionáře je
velmi živá, a leckde se o nich mluví
v poválečné literatuře estonské, a to
vždy s úctou.
Styk} Estonska s naším národem jsou
již od středověku. V Estonsku se našly
stříbrné mince z doby Boleslavovy, o sv.
Václavu jsem se již zmínil, a připomí
nám ještě, že v Tallinně Na dóme je

pochován Matyáš hrabě z Thurnu. Do
kladů pro styky z doby pozdější je s do
statek. Od r. 1925 pěstuje kulturní sty
ky s Estonskem Společnost Ceskoslovensko-estonská v Praze.
Estonsko je země turistiky a lázeňských
míst, je zemí tak lacinou jako žádná
jiná země. Proto každého roku od jara
až do zimy se hemží Estonsko turisty
všech národností. Jsou to především
starobylá města středověká, kostely a
kláštery, zejména klášter v Petseri (Pečora), města Tallinu (hlavní), Tartu (universitní), Narva, pohraniční se sovět
ským Ruskem. Dále lázeňská místa
Narva-Joesu, Parnu a mnohá jiná.
I z Československa se konají do Eston
ska skoro každého roku zájezdy, které
pořádá Csl.-eston. společnost.
Své výročí dvacetiletého trvání samo
statnosti oslavuje Estonsko způsobem
slavnostním. Je to 20 let obnoveného
státu, který svou dosavadní činností a
prací přesvědčil ostatní evropské vetší
státy, že si svou samostatnost udrží, že
chce pracovati pro mír a pro šťastnou
budoucnost svých sýnů a dcer. K této
práci přejeme všeho dobra a nejkrásnějšícn výsledků jak představitelům
státu, tak i národu estonskému.

J o s. V. Křiklavá;

Budování organisace Ústřední,
jednoty čsl. legionářů v Čechách
Jestliže organisace Ústřední jednoty
v Cechách není tam, kde by bvti mohla
a měla, musíme si také u vědomi ti
všechny obtíže, za kterých se organi
sace v Cechách vyvíjela. Každé začátky
organisační práce vyžadují značných
finančních nákladů a naši katoličtí le
gionáři jsou většinou chudáky, kteří
i při své dobré vůli a snaze nemohli
tolik obětí přinésti a buďme upřímní
— v katolickém táboře málo pocho
pení. 1
Vždyť i dnes zaslané brožúrky „Vá
noční pouť do československého vojska
na Rusi", vydané ve prospěch sociál
ni podpory přestárlých, nemajetných
legionářů, vdov a sirotků jsou zasílány
zpět lidmi, kteří by mohli ne Kč 3.—,
za kolik se knížka prodává, ale něko
likráte tolik věnovati. Nebylo pocho
pení. nebylo peněz, nebyl sekretariát,
kde by se všechna práce soustřeďovala,
nebylo prostředků na schůze, na tisk
a bratři stárli. Nevděk ve vlastním
táboře často byl příčinou mnohé zatrpklosti a práce vázla. Na legionářích
se jen žádalo, aby přišli v uniformách
dělat parádu a když z různých důvodů
to nešlo, bylo zle.

Dr. D. F r. Polanský:

Stanovisko k sokolskému sletu
Nahodilá shoda okolností, že po uplynulém mezidobí připadá sokolský slet na
letošní rok, který jest současně jubilejním rokem našeho státu, dopřává tomuto
sletu obzvláštního významu a ohledu a způsobuje, že tento slet — byť byl i jindy
imposantní a měl vždy mezinárodní význam, jakožto významná ukázka českoslo
venské bytnosti, přece, však nepředstavoval československý celek a úhrn — j.e
zamýšlen letos jako zlatý hřeb proponovaných celostátních oslav.
Tento stav věcí vyžaduje obzvláštního taktu diktovaného vyššími zřeteli, jež
musí respektovati jak Sokolstvo samo, tak i nesokolskc složky československé.
Není příčin, proč by daná příležitost nebyla kýmkoliv stoprocentně uvítána, již
proto, že dává novou a to velmi významnou možnost demonstrovali českosloven
ský smysl pro demokratičnost, snášenlivost, a vzájemnou lásku a úctu mezi nej
různějšími složkami našeho národního a státního celku Jsou různé demonstrace
možnými, ale zajisté na př. ani bratrská Jugoslávie nám nezazlí. ukážeme-li jí
takto, že ideál který kdysi měla na zřeteli nadiktovaným postátněním svých
tělovýchovných organisaci, může býti dosažen jinak a lépe bez oktroje, který
se nikdy nemůže obejiti bez bolestí a bez újmy svobodného ducha.
Letos zajisté nebude konkurenčních podniků ve stejné době, nebude kritisujicího
chladu, nýbrž všestranný zájem a přání, aby se věc zdařila. Pokud se týká
katolíků a jejich Orclstva, bude jejich zájem obzvláštní již k vůli zkušenostem
pro vlastní podniky a zejména pro chystaný všeorelský slet příštího roku. Bylo
by všestranně dobře, kdyby se tento zájem o letošní sokolskou akci projevil co
nejintensivněji a aby se mu též se sokolské strany vyšlo co nejvíce vstříc. Zajisté,
že by na př. ani nebylo neuskutečnitelným neb nepřijatelným vystoupení orelske
vzorné jednoty jako hosta na tomto sokolském sletu. Naopak byla by to velmi
dobrá prejudice pro příští konsolidaci celostátních poměrů a vztahů. Techničtí
pozorovatelé orelští při letošních sletových podnicích a též při přípravách k nim
by jistě rovněž ku vzájemnému prospěchu mohli býti delegováni a připuštěni.
Jiné a jiné náměty toho druhu mohly by přijití v úvahu. Peče o náboženské
potřeby katolických účastníků sletu by rovněž mohla býti uskutečněna bez ja
kékoli újmy sokolských tendencí a opět jen na,prospěch naší celostátnosti.
Ovšem nutno k tomu všemu předpokládat! vzájemnou dobrou vůli a přítomné
poměry dávají pevnou naději, že tak lze učiniti plným právem. Drobnější věci,
jako na př. byla vytýkaná národní písnička „Katolík, katolík“, jež byla sokolstvu vytýkána jakožto znevažující, nebo zase sokolské účtenky v restaura
cích, jež tvoří jakousi nedobrovolnou všeobecnou dan ve prospěch sletu, to ještě
nemusí býti vykládáno ve zlé a lze v dobrém a k vzájemné spokojenosti urovnati.

Nikdo se však nestaral o to, že unifor
ma stojí peníze a že chudý legionář
si ji koupili nemůže, protože na ni ne
má a zřídka kdy jí potřebuje. Loňský
sjezd a slavnost svěcení praporu však
stala se mezníkem nového života a prá
ce v organisaci. Provádíme dotazníko
vou akci a celá řada nových bratří hlá
sí se za členy, stovky nových adres legionářů-katolíků máme v evidenci, za
loženy nové skupiny v Krouně, Hrad
ci Král., v Teplicích-Šanově, obnovu
je se Plzeň a České Budějovice, připra
vuje se založení skupin v Pardubicích,
Chocni, Poličce, v Kolíně, Táboře,
Něm. Brodě a i na jiných místech.
Agenda jest řádně vyřizována, dělány
intervence zvláště br. poslancem stkpt.
Kašparem I Iintermúllerem, který s o
chotou snaží se pomoci bratřím, kteří
skutečně pomoci potřebují a zasluhují.
Organisace jest zvána ke všem pora
dám a vysílá tam také své zástupce.
Leč to vše nestačí. Jest nutno okrojovati celé řady bratří, aby se mohlo vystupovati v historických uniformách a
to vyžaduje značných nákladů a bratři
na to nemají. Připravujeme proto vy
dání dalšího čísla Knihovnicky Svato
václavské Stráže, jejíž výtěžek bude
této akci věnován, abychom alespoň
části mohli pomoci kroje opatřiti. Br.
Dostál připravuje histo.i ký spis ke
dvacátému výročí naší samostatnosti,
ve kterém bude shrnuta svatováclavská
tradice v legiích a význam její pro náš
stát.
Chtěli bychom ke spolupráci zaintere
sovali celou katolickou veřejnost. Ka
tolíci jsou dnes důležitým činitelem ve
veřejném živote a byli také platným
činitelem v zahraničním odboji. Poně
vadž velmi mnoho clenu máme ze zbo
rovských hrdinů, byli tedy katolíci me
zi prvními, kteří šli nasadit život za
osvobození národa. Katoličtí občane
měli by se všichni stati členy Jednoty
přátel a pomoci v práci. Legionáři stár
nou, stopy války a prožitých útrap
projevují se v různých chorobách a
přestává chuť ke spolkové práci, ale
idea, s kterou šli do bojů, musí bvti
národu zachována do daleké budouc
nosti. Pomozte nám proto v organi
sační, sociální a národní práci. Staňte
se členy, propagujte naši organisaci,
pořádejte přednášky a schůze o kato
lické účasti v práci osvobozenecké. Ne
dopusťme, aby jednou po letech zkre
slená historie vyřadila katolíky ze spo
lupráce a zásluh o vydobytí samostat
nosti. To se musí dělati dokud jsou le
gionáři živi. Nevěrci a jinověrci to pro
nás dělati nebudou. U Ústřední jednoty
tvoří se sekce italských domobranců,
druhé to československé armády a sek
ce orelských dobrovolníků z r. 1918
až 1919. V’ Jednotě přátel pak můžeme
utvořiti další sekce frontovních vojáků,
vojáků v záloze atd., atd. Nebojte se
práce, ie vděčná, je to práce pro náš
stát, pro církev a pro výchovu dobrých
demokratických republikánů-katolíků

HRANIČÁŘ
Své přátele zveme ještě jednou srdečně
k našemu masopustnímu večírku, který se
koná již tuto masopustní neděli v Lázeň
ském domě. I masky jsou vítány, ale pro
síme, aby se u pokladny vykázaly pozván
kou nebo naší legitimací. — Na rozloučenou
s masopustem pořádá odbor katolických
služebných a pomocnic v domácnosti zá
bavní večírek o masopustním úterku v Li
dovém domě. Snaživý tento odbor zaslouží
právem podpory, které se mu od našich
stoupenců zajisté dostane a tito v hojném
počtu navštíví jejich večírek.
V klášterním kostele bude o masopustních
dnech po celý den vždy vystavena Nejsvětěiší svátost k veřejnému uctívání. Účel této
pobožnosti jest dáti Božskému Spasiteli dostiučinění za všecky urážky, kterých se mu
při nevázaných masopustních zábavách do
stává.
Němečtí katolici otvírají v tyto dny svůj
spolkový dům v Papírové ulici číslo 11. Ná
jemcem nově zřízené restaurace bude dosa
vadní vedoucí kuchař z hotelu „Stará rad
nice“ p. Schóninger. Budou-li všecky složky
německé katolické akce svorně svůj dům
podporovali, pak o jeho prosperitě nepo
chybujeme.

Novínv sr předplácejí a nikoliv doplá
cejí. Proto předplatné nutno zasílali
předem!

Papežský prelát Dr. W. Feierfeil, profesor
teplického gymnasia v. v., do nedávna vůd
ce křesfanských sociálů v Cechách, jejich
poslanec a později senátor, slavil dne 22.
února 70. narozeniny. V neděli před tím měl
slavnostní kázání a mši sv. na Valentinské
pouti v Novosedlicích, kteréžto příležitosti
použili četní jeho ctitelé z celého okolí
k srdečným ovacem a blahopřáním pro oblíbeného jimi kněze. V pondělí uspořádali
mu křesťanští sociálové v Teplicích slav
nostní večírek.

Vlast volá! V nejbližších dnech budou vo
láni k vojenské službě branci ročníků 1918,
1917 a 1916. V našem kraji konají se letošní
odvody v Teplicích od 25. března do 4. dub
na, v Mostě od 6. do 23. dubna, v Ústí od 9.
do 22. dubna, v Chabařovicích od 23. do
26. dubna, v Bílině od 14. do 17. března,
v Duchcově od 19. do 24. března, atd.
Dětské oddělení teplické nemocnice
je přeplněno dětmi, které spí po dvou
na lůžku a i po chodbách. Záškrt, kte
rý v minulých létech zdál se polevo
vali, stává se letos zase obávanou
eoidemií, které již podlehlo několik
dětí.

„Jsme na vás hrdí a silami
celého hnutí budeme vám pomáhati“
Tato vřelá slova předsedy csi. strany lidové v CSR. a ministra Msgre I)ra Šrám
ka, upřímného přítele katolických legionářů, adresovaná loňskému zemskému
sjezdu v Praze, tanula mi na mysli v sobotu 19. t. m. ve dvořané paláce Charitas, kde byl konán II. representační ples zemského svazu naší L střední jednoty.
Shromáždil se zde značný počet obětavých a nadšených našich zahraničních bo
jovníků. z nichž mnozí již klesají pod tíhou let a následkem prožitých útrap
válečných, ba přišlo i hodně přátel a příznivců z blízka i zdáli, aby tak v druž
né zábavě dodali více chuti k práci a nadšení těmto obětavým hrdinům.

Jedna věc vsak zamrzela jak legionáře samé, tak i přítomné jich přátele: téměř
zarážející neúčast předních pracovníků a representantů katolického lidového
tábora jak ze složek pražských, tak i zemských ústředí. Jak hrdi by ti bráškové
byli na to. kdyby jejich společenský podnik navštívili alespoň někteří z represen
tantu katolického života politického, kulturního, odborového či orelského. neb
z kruhů poslaneckých, jak s jinou chutí k práci a láskou ku katolické věci byli
by odcházeli do svých domovů, kdyby bývali se přesvědčili, že mohutný ka
tolický tábor dle slov vůdce strany p. ministra Šrámka je na ně nejen hrdý,
ale že také silami celého hnutí chce jim pomáhati.
Katolické legionářstvo jest si vědomo zájmu a velikého přátelství, které k němu
chová p. ministr Šrámek, jest si vědomo, jak katolický tábor na Moravě dovede
podpořit, posílit a vynést každý legionářský podnik pořádaný ku př. na Vele
hradě, v Brne a pod., zaráží jej však zřejmý nezájem našich kruhů českých.
Maně přirovnávali jsme k našemu, ples Nezávislé jednoty nedávno v Praze po
řádaný, na němž se téměř předháněli representanti různých politických stran,
kde brala účast řada poslanců a senátorů různých směrů, že celý sloupec ča
sopisu „Legie44 nestačil na jich vyjmenování.
A u nás ? Chlad a nezájem! Všechna čest katolickým drobným pracovníkům
z Velké Prahy, kteří ač těžko situovaní přišli, aby projevili lásku a zájem za
hraničním našim bojovníkům, aby podpořili podnik, jehož výnos použit bude ku
podpoře zchudlých bratří a vdov a sirotků po zemřelých legionářích.
Naši bratři legionáři nedovedou již býti výbojní, oni nemají již povětšině tolik
energie, aby s elánem mohli státi v popředí jednotlivých složek našeho katol.
hnutí a tak si získávali sympatií, jsou to však dobří hoši, upřímní věřící katolíci,
a se svými rodinami oddaní straníci a poctiví voličové katolického tábora, kteří
nechtí nic více, než aby se jim občas projevil zájem, trochu lásky a konečně
i uznání a vděčnosti za jejich národní práci a obětavost.
Nelze se mnohému vymlouvat na nedostatek času, na to. že o podniku nevěděl,
že nebyl delegován neb pod. Chodí se na jiné, méněvýznamnejší podniky, chodí
se na zábavy menšího druhu a proč právě legionářské podniky jsou tak přehlí
ženy a neuznávány?
Jak těžko se bratřím a delegacím zpřátelených organisací věc omlouvá, jak
nesnadno vyvracíme jim domněnky, že katolické kruhy a vůdčí osoby našeho
katol. veřejného života bv hnutí tomuto snad nepřály, on neměly zájem, neb
vůbec snad jej nerady viděly.
Neříkejme, že je to maličkost, neříkejme, že je to náhoda, katoličtí legionáři
a jich přátelé v posledním roce pořádali podniků více a významných a po této
stránce pokaždé dožili se zklamání. Nedávný projev ..pro svatováclavskou re
publiku a její armádu44 byl by si také zasloužil většího zájmu a morální pod
pory. nehledě k tomu, že při trochu dobré vůle vždy by se našla osoba, která
by oficielní kruhy mohla alespoň zastoupiti.
Bratři legionáři a přátelé jejich, neztrácejte proto snad lásku ku katolické věci,
zůstaňte vzdor všemu věrni své myšlence, snažte se státi silnými a soběstačnými,
pak snad vynutíte si respekt sami!
B. Klimeš.

Ústí n. Lab,

ještě veliký nezpracovaný kádr svých stou
penců, a neděle nám dala plně za pravdu.
Katoličtí hraničáři děkují straně, že se tak
horlivě ujímá jejich zájmů, vyslovují vůdcům
strany, ministrům, poslancům i senátorům
plnou důvěru a slibují věrnost za věrnost

Naše nedělní schůze katolických hraničářů
se vesměs plně zdařily. Zvlášť slavnostní
průběh měly schůze v Mostě a v Ústí n. L.,
kde řečnil sám předseda strany msgre. Boh.
Stašek, ale i na jiných místech byli naši
řečníci srdečně vítáni a jejich referáty s na
pjatou pozorností přijímány. Tvrdili jsme
vždycky; že lidová strana má v pohraničí

Obecní dluhy v ústí nad Labem do
sáhly loni sumy 218,000.000 Kč. Snad nyní
bude žádána vláda, aby sanovala „aktivism“, jinak pojedou naši Němci si stě
žovat do Berlína a ovšem také do Pa
říže a Londýna na „utiskování“ německé
menšiny v ČSR!

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování).

Asi za měsíc přišel větší oddíl sa
mých landšturmáků přímo z Bitolje
a s nimi četař Slajs, obchodník z Vi
nohrad, tento v Bitolji měl partu tak
zvaných hrobařů a přinesl úplný se
znam všech zajatců v Bitolji pochova
ných. I tam zemřelo mnoho našich li
dí týlem.
Dostávali jsme též plat, podle práce,
3-4 groše denně a mineři měli 1 di
nár a výplata bývala za 14 dní. V ne
děli jsme nepracovali, každý si hle
děl vyprati a vykoupali se v Tymoku. Tymok je řeka mělká, jenom pod
naší boudou byl starý jez a před ním
větší nádrž vody.
Jednou při koupání dostal jsem se na
jakýsi spodní vír a málem bych uionul před zraky dvaceti kamarádů,
kteří mysleli, že dělám žerty. Hned
druhý den utopil se zde jeden Chor
vát, teprve pak bylo zakázáno se zde
koupali, ale záhadnou příčinu nevyšetřil žádný.
V srpnu pracoval jsem v pískovně,
kdež byl parťák také náš krajan Dvo

řák, který byl v Srbsku již 30 roků
a byl známý na celém úseku jako
křikloun,- v jeho partě bylo nejvíce
Maďarů. Se mnou byl zde Vítů, rol
ník od Boleslavě, takto dobrá kopa
a děda se s námi rád bavil, ale mu
seli jsme mu stále přisvědčovati a
tak čas utíkal. Hlídaly nás zde srb
ské stráže, ale v noci spaly, a tak
mnozí využili příležitosti k útěku do
Bulharska. Některým se to povedlo,
ale běda těm, které chytili, obyčej
ně na hranicích. Viděl jsem jednou
takovou výplatu, kde desertér - Ně
mec, nějaký učitel s brýlemi, byl po
ložen přes obrácené kolečko a ná
rodník, maje v ruce slabou ale dlou
hou ohebnou hůl, vyplácel hodně
z vysoka, tak jsem si nepřál býti na
jeho místě.
V září 1915 již zase hřměla děla na
Sávě a Dřině, Bulhaři se chystali
vpadnouti Srbům do týla.
Poslední večery viděli jsme na hra
nicích různá světla, srbská vojska za
ujímala zde nové posice.

Ústup Srbskem a cesia přes Albánii.

Dne 30. září 1915 dostal jsem dovolen
ku a druhý den ráno, kdy chodily
stráže do města s marody, měl jsem

Bílina
Československá strana lidová a jednota čsl.
Orla v Bílině pořádají v neděli dne 27. února 1938 ve dvoraně hotelu „Londýn“ ma
sopustní veselici. Při levném vstupném
5 Kč a dobré hudbě p. Vachalce příjemně se
pobavíte. I masky mají přístup. Navštivte
nás, nebudete litovati.
Rodina německého profesora hledá pro jedenáctiletého chlapce přes prázdniny místo
za plat v dobré katolické rodině, ve které
jsou děti a dobře se mluví česky. Laskavé
nabídky sprostredkuje administrace „Strá
že“.

jiti s nimi na poštu pro 40 korun, kte
ré jsem měl již dávno z domova po
slané. (Poštu v Kněževaci vedli tři
poddůstojníci, všichni Češi.)
Večer ale přišel rozkaz, připravili se
k odchodu. Nastalo balení a zpívalo
se při tom, jako bychom šli již do
Cech. Mně nebylo do zpěvu, tušil
jsem, že přijdou ještě horší časy a
měl jsem obavu, že již nedostanu svo
je peníze. Vyšli jsme o půlnoci a za
stavili u samoty, kde bydlel náš no
vý velitel, srbský poručík. Zde jsme
dostali několik nových dek od Ame
rického Červeného kříže. Jelikož
jsem neměl plášť, dostal jsem též no
vou přikrývku.
Časně ráno stáli jsme na velkém tr
žišti v Kněževaci. Vše bylo již na od
chodu, jely povozy s naší poštou a
komandem. Ptal jsem se po penězích,
ale marně. Také páni podnikatelé za
pomněli dáti nám výplatu za druhou
polovici září, ač již bylo prvního říj
na a tak jsem měl všeho všudy 1 di
nár a dva groše. Každý dostal 3 chle
by a šálek povidel (to snad bylo mís
to výplaty).
Před desátou hodinou jsme vyšli z
Kněževace a první noc přespali jsme
na trávníčku, druhou na zahradě, kde

Zprávy ve zkratce
—. Rumunská vláda vypracovala novou ú
stavu, která bude předložena 24. února li
dovému hlasování. Celkové lze říci, že zna
mená odklon k diktatuře. Nás ještě bude
zajímat, že je v ní prohlášena pravoslavná
církev za církev vládnoucí, řeckokatolická
má pak přednost před ostatními kulty.
—. Po Varnavovi byl zvolen patriarchou
v Jugoslávii dosavadní černohorský metro
polita, Dr. G. Došič, který má oblibu i v du
chovenstvu i u vlády, jejíž předseda se vol
by zúčastnil. Jak je zjevno, nastalo mezi
pravoslavnou církví a vládou usmíření, což
znamená zmaření nadějí na konkordát.

Boj o Teruel trval několik měsíců, pa
dlo v něm na obou stranách mnoho lidí.
Podle posledních zpráv se podařilo toto mě
sto dobýt Francovi. Jen kdyby to aspoň
bylo znamení konce hrozné občanské války.
—. Ministr Zajíček, německý křesťanský so
ciál, mluvil ve Vranově o posláni sudetských Němců. Pravil: My jsme mostem, kle
noucím se od německého národa, jenž obývá Německo a Rakousko, k národům slo
vanským a na Balkán. Milujeme německý
národ při Rýnu a na Dunaji. Toto smýšlení
je dobře slučitelno s věrností českosloven
ské republice, v níž je naše domovina.

—. V Rumunsku to již začíná. Vůdce Želez
ných gard Codreanu, rozpustil svou politic
kou organisaci a odjede do Ríma. Která
strana bude následovat jeho příkladu?—. Výsledky jednání mezi Schuschniggem
a Hitlerem se již dostavuji: Neklid v zemi,
vzniknuvší manifestacemi hakenkreuzlerú,
neklid v řadách vlastenecké fronty a v děl
nictvu, a zrušeni konsulátú ve vládním Špa
nělsku? Co bude následovat? Pújde-li to
tak dál, pak jedno: Odstoupení dra Schuschnigga.
—. Osa Rím — Berlín se utužuje a je prav
děpodobné, že s tím nějak souvisí návštěva
Bečka, polského zahraničního ministra v Ří
mě, která se uskuteční v březnu. Dochází
k ní po okázalém zájezdu Horthyho do Pol
ska, a to je příznačné.
—. Anglie dostává nyní ve své mezinárodní
politice ránu za ránou a nemůže příliš se
vzpínat, dokud nemá řádně připravenou ar
mádu a loďstvo. Nepřekvapuje proto, že
rozpočet na rok 1938 dosáhne asi 14 miliard
Kč. Velice rychle zbrojí i Amerika, ale stej
ně Německo. Zkrátka, jsou to pěkné vy
hlídky!
—. Maďarsko zbrojí již delší čas, ale teprve
nyní se rozhodlo prohlásili svo l vojenskou
rovnoprávnost s ostatními s‘á y. Tím budou
zrušeny některé články Trianonské mírové
smlouvy.

—. Sovětský chargé d’affaires v Bukureští
se ztratil a jest prý v Itálii. Napřed se my
slilo, což by nebylo při nynějších metodách
Stalinových nic divného, že byl prostě od
straněn členy Ceky. Sověty ovšem tvrdí,
že byl zavlečen nepřátely Ruska. Butěnko
asi cítil tento svůj osud a u‘ekl sám, dříve
než by čekal na „milosrdenství“ Moskvy.

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ
nás ale probudil prudký déšť, který
P?!™3! celý den. Jsouce promoklí na
kůži, přenocovali jsme ve vesnici.
V bytě nebyla kamna, nemohli jsme
se usušili. Cestou měl jsem přes sebe
deku místo pláště, tato byla namoče
na jako houba. Čtvrtý den před po
lednem byli jsme v Kruševaci a za
tři dny v Králové, kdež nás ubytovali
v kasárnách a bylo zde již hodně za
jatců.
Dva dny. nosili jsme pytle a bedny
„cvibachů" z nádraží do novostavby,
kde měl býti ukryt před nepřítelem.
10. října 1915 sestavili z nás trans
port asi 1500 mužů a na konci města
zůstali jsme státi. Doprovázeli nás tři
inženýři a tři vojáci s holí v ruce.
Byl jsem vzadu v předposledním čtyřstupu. Od předu šli po několika čtyřsiupech na nádvoří a vycházeli s lo
patami, pak přišly krompáče a na nás
zbyla kolečka. Ke každému jsme byli
přiděleni dva, voják si nás zapsal a
řekl: jak se nám kolo ztratí, že dosta
neme 25 holí. Pak dostal každý celý
pěkný chléb. Při dalším pochodu nám
kotouče u koleček vesele pískaly a
do vrchu ten trapič dosti unavoval.
Pckzač. přišlé

V čem nutno hledati nápravu
Před krátkým časem byla rozšířena
různými statistickými přehledy otáz
ka populace, podkládána ciferným do
ložením pomeru našeho státu k zemím
ostatním. V těchto úvahách jsme se
dočetli; že naše republika je mezi stá
ty. ve kterých porodnost značně klesá
a úmrtnost naproti tomu stoupá. Proto
hledají se příčiny a důvody, které
zavinily tento stav, bvlv založeny ně
které instituce, podporující vzrůst po
pulace početné rodiny byly odměňo
vány soukromými firmami a pod.
Myslíme, že těmito opatřeními se po
pulace asi mnoho nezvedne. Hlavní
příčinu nutno hledat jinde. Poslechnete-li si zprávy o trhu práce, denně vy sílané naším Radiojournalem. uslyšíte
velmi často, že ta a ta zprostředkova
telna práce hledá toho neb onoho za
městnance a přednost že obdrží za
městnanci svobodní, neb ženatí, ale
—. bezdětní. To jsou volná místa, na
která jsou veřejně hledáni zaměstnan
ci a když na takováto místa mají před
nost zaměstnanci bezdětní, zajisté na
místa, která rozhlasem hlášena nejsou,
a kterých je jistě mnohem více, tako
véto podmínky jsou častější.
Dokud budou kladeny takovéto pod
mínky na uchazeče o volná místa, do
tud nebude problém populace nikdy
detailně rozřešen. Vždyť každý, ať úredník či dělník si bude rozmýšleti.
aby zakládal rodinu, která v budouc
nosti při ztrátě starého a hledání no
vého zaměstnání mu bude stát v cestě
k získání obživy. Jistě by bylo sociálně
spravedlivější, aby při obsazování byla
dávána přednost ženatým — a v prvé
radě otcům. Čím více by měl dítek
tím vetší možnost výdělku. Ovšem
prakse je jiná a nezmění-li se. bude se
její v li v obrážeti na populačních pří
růstcích.
Proto nejvyšší čas. aby zaměstnavatel
ské kruh)
a v prvé řade stát šel
příkladem
škrtl)' podmínky, které
denně jsou hlášeny naší veřejnosti,
jinak by nás budoucnost mohla přivést
do svízelné situace, z níž by bylo se
pozdě dostat.
-jsm.-

Vsdp. \ áclav Buřil. zasloužilý farář a
biskupský notář v Českém .Meziříčí, náš
vzácný příznivec a přítel byl jmenován
osob, děkanem. Blahopřejeme. Kéž
Milostivý Bůh dopřeje mu ještě dlou
há léta hojně zdraví a sil v jeho práci
pro církev a vlast.

Zajímavé drobnosti
Náboženské poměry našich Němců
se v poslední době utvařují s ohle
dem na okolnost, že Henlein je pro
testantem. Tak v r. 1936 přestoupilo
u nás k evangelické církvi 4557 Něm
ců, z nichž 3691 z římsko-katolické
církve a 679 z bezvyznání. Do kaiol.
církve v stejné době vstoupilo toliko
372 osob.
Na Královédvorsku byl před nedávném
parcelován velkostatek Žirec. Ze dvou
třetin připadl — Němcům.
V Československu není zněmčené území, nýbrž toliko německé území.
Tvrdil tak alespoň člen vůdcovské
rady Dr. Sebekovsky ve čtvrtek mi
nulý týden na schůzi sudetoněmeckó
strany v Opavě. Řečník rovněž ne
uznával, že by se mělo Čechům po
volovali v německém území v našem
státě domovské právo. Co by se mu
asi za podobné výroky stalo v Ně
mecku?
Záložní poddůstojníci hlaste svoje
jméno, odvodní ročník, hodnost, pří
slušnost k útvaru a adresu ve vlast
ním zájmu Svazu čs. záložníků a bý
valých vojáků v Praze II., Sokolská
č. 9-11. Bude vás použito jako instruk
torů pro výcviková střediska při pro
vádění zákona o branné výchově.
Ti, kteří se včas přihlásí, budou pů
sobit v místě svého bydliště.
Životní pojištění, lakové pojištění jc
důležitá věc, ať kdo jakkoliv o něm
soudí. Někdo nemá důvěry k pojiš
ťovně. myslí, že na prémiích zaplatí
více, nežli pojišťovna jednou vyplatí,
že nebude-li moci premie splácet, po
jistka propadne a mnoho jiných více
méně bezpodstatných obav. Na druhé
straně uznáváme, jak jest to dobré
míti v záloze takový pojištěný obnos
10.000 Kč nebo i více, který nám
přijde velice vhod, dožijeme-li se ho.
anebo který pojišťovna vyplatí po naší
smrti dědicům, na výlohy pohřební, na
zaplacení dloužku atd. Poradíme vám
životní pojišťovnu doma, levnou a bez
pečnou. Dojděte si do sběrny záložny
..Hermes”, učiňte základní vklad 65
Kč a vyžádejte si takový pojišťovací
budík. Krásný a elegantní, přesný a
spolehlivý, ale jde a budí vás jenom
tenkráte, vhodíte-li do něho denně 1
Kč. Koruna denně, levná pojišťovací
premie. která vám nepropadne a která
vám ponese úroky. Spočítejte si. jaký
obnos vám vyplatí záložna, budete-li
tyto premie platit 20 až 30 let. Ne
otálejte a učiňte zkoušku!

Znáte život a charakter vzácného vlas
tence, zdatného vojáka a přesvědče
ného křesťana
MARŠÁLA FERDINANDA FOCHE?
V březnu vyjde první český životopis
o tomto skvělém vzoru muže milují
cího vlast a věrného svým nejsvětějším povinnostem k Bohu a k Církvi.
(Napsal dr. Sl. Špůrek.)
Pro ty, kdo se přihlásí do 15.
března, bude rozsáhlá kniha
s četnými ilustracemi, za 21 Kč.
Později za 24 Kč. (Vázaná v plátně
o 10 Kč více.)
Objednávky adresujte hned na adresu
EDICE SALUS, Obořiště č. 1, p. Dobříš.

Z legionářského života
Br. generál Oleg Svátsk, velitel 12. divise
dožil se ve zdraví padesátky. Taktéž br.
Jan Mynář, správec legionářské záložny
překročil padesátku.

Vyhodili legionáře na dlažbu, protože se
mu narodila dvojčata — 2 synkové. Staveb
ní družstvo „Náš krov" na Vinohradech,
jehož ředitelkou jest pí. Gabrielová, místo
předsedkyně Národní ženské rady, zaměst
návalo po 3 roky jako domovníka fran
couzského legionáře, který konal i všech
ny potřebné práce řemeslnické atd. Dne
4. ledna t. r. dostal výpověď následovně oduvodněnou: Teď, když máte dvě malé děti,
mohli byste těžko práci domovníka zastá
vat. A konečně máme nového člověka, kte
rý to bude dělat zadarmo.“ O populaci se
u nás stále jen žvaní a žvaní. Uvedený
bratr má 4 syny, jeden právě koná vojen
skou službu a to jest důvodem k propu
štění. Jest už nejvýš na čase, aby byl vy
dán zákon, který by otce četných rodin
chránil a zaručoval jim přednost při práci
před druhými. Kam bychom dospěli, kdyby
se to provádělo jako v tomto družstvu. Není
té funkcionářce před čsl. veřejností hanba.
-jvkV obci přátel legionářů sorganisovala
Čsl. obec legionářská za I rok 20.000
členstva. Mezi členy jsou všichni repre
sentanti levých směru, poslanci a sená
toři obou socialistických stran, atd..
atd. Kdy naši lidé najdou kladný po
měr k osvobozeneckému boji? Každý
katolík by měl býti členem a podpořit
tak morálně ty. kteří jako katolíci po
máhali národu k jeho svobodě.
Vojenská správa připravuje na květen vo
jenské dny.
Při těchto dnech vystoupí společně s voj
ském naše miádež, aby ukázala výsledky
branné výchovy a výcviku. Tyto manifesta
ce budou zakončeny slavnostními přehlíd
kami. — V Praze vykoná přehlídku sám p.
president.

Nový pochod katolických legionářů.
Př. Bohuš Raban složil nový pochod,
který byl zahrán poprvé na našem II.
plesu, ťř. Raban věnoval tuto skladbu
našemu pracovníku br. Jindřichu Šuš
koví a nazval ji: „Kapitán Suška“.
Desky na partituru vypracoval velmi
vkusně br. štáb, rotmistr Prácheňský.
Pochod se velmi líbil a br. Suška * si
při jeho prvním zahrání zatančil solo.
Doporučujeme našim hudbám a spol
kům, zvláště Orelstvu.
jvk—

Naše děti mají malou vkladní knížlru
záložny Hermes s darem Kč 5.- a
zdarma půjčenou kovovou sžžádanku,
do které si střádají. Učíme je lak
spořivosti od mládí.

20 lei od založení italských legií
Odboi italských legionářů odehrál se
celý r. 1918. Začátkem r. 1918 měl dobrovoinický sbor v Padule asi 500 členů
a \ prosinci téhož roku vracelo se v 6
plucích asi na 30.000 dobře vyzbroje
ných a nadšených dobrovolců.
Italští legionáři přinesli velkou dan
krve ve prospěch osvobození národa.
Oběti popravených bratří rakouskou
soldateskou budou \ ždv vykřičníkem
svědomí národa.
Připravované oslav) jednotlivých plu
ku. jakož společné oslavy a zájezd na
památná místa boju do i talie stanou
se jistě skvělou československou mani
festaci pro naši republiku a její ar
mádu.

Vydávání Čs. revoluční
medaile
Jak již bylo oznámeno, bude ministerstvo
národní obrany vydávati v letošním jubilej
ním roce všem legionářům Cs. revoluční
medaili, kteří tuto ješié neobdrželi, úplně
zdarma.
Upozorňujeme však, aby bratři, kteří Cs.
revoluč. medaili dosud nemají a budou
o tuto žádali, aby žádosti nezasílali MNO.,
kanceláři čs. legií, ale správné zasílali a
adresovali na tuto adresu: Ministerstvo ná
rodní obrany — Pres. 1, odděleni — referát
vyznamenání, Praha XIa., Bubeneč.
Na tutéž adresu nutno zasílali všechny žá
dosti o jiná, jakákoliv vyznamenání, nebo
přináležející dekrety a dotazy.

Organisační
I. společenského plesu katol. legionářů a
jejich přátel, pořádaného 27. t. m. v hostinci
u Sochárku v Krouně zúčastní se jak bratři
legionáři, tak i katolická veřejnost z celého
okolí. Na shledanou.
Na schůzi legionářů v Krouně dne 27. února
o 3. hodině odpoledni promluví br. JUC. Hu
dec, ústř. jednatel a br. F. Suška.

Pravideiné schůze předsednictva Zemského
svazu Ústřední jednoty čsl. legionářů konají
se každý pátek o 6. hodině večerní v re
stauraci u Hortíku (Otto Spirek), v Praze
II. , Na Moráni - roh Václavské ul.

Konkursy
Ve veřejné nemocnici obsadí se místo po
mocného zřízence. Vyhraženo legionářům.
Žádosti do 15. března 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 39.
Obecní zastupitelstvo v Nepomuku obsadí
místo městského policejního strážníka. Žá
dosti do 8. března 1938. Bližší v Úředním
listě č. 39.
Městská rada Dačice obsadí 2 mista smluv
ních mést, polic, strážníků. Žádosti do 15.
března 1938. Bližší v Úředním listě č. 42.

Ve všeob. veř. nemocnici v Ces. Budějovi
cích obsadí se místo elektrotechnika. Žá
dosti do 5. března 1938. Bližší v Úředním
listě č. 42.

Prapory, stuhy, vlajky
1

Příbramská strojírna a slévárna

SMOLÍK A SPOL,
společnost s r. o. Příbram
dodává:
smaltované sporáky a kamna, lit.
vany smalt., dřezy a pod.
Peněžní a organisační jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I., Masarykovo nábřeží

18

TISKOPISY
CENTRÁLNÍ drogerie
VŠECH DRUHŮ. MODERNĚ

„KRÁLÍK“

PROVEDENÉ, V DOBĚ NEJ-

ROUDNICE ■ HUSOVA

KRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA
VLAST-A. DANĚK,PRAHA II.,ŽITNÁ26

Strojírna

Slévárna

Smaltovna

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukáček,
Praha - Karlín,

Královská 47. — Telefon 61705

A. Liiurgica A. Mestková,
Pra.'ta li., Ječná 2,

Navštivte
nově zřízenou restauraci

v »Panském domě«
v Roudnici n. L. Karlovo nám. 18.

Dobrá vyleželá piva
Levná výborná kuchyně

Levné noclehy
Stáje pro přespolní povozy

Doporučujeme

Redakce, administrace a expedice v Praxe II., U Půjčovny č. 4. Telefon č. 377-83. Předplatné Kč 24.— ročně, jednotlivé číslo po 50 hal. Vychází týdně v pálek. Kdo si ponechá dvě čísla
a odebíráni písemné nezastaví, považuje se za odběratele.Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemné oznámí. Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů v Praze p. čú.
175742/Illa/1937. Dohlédací pošt, úřad Praha 25. Vydavatel a majitel Jednota přátel katolických legionářů, Praha II, U Půjčovny č. 4.Cis. pošt, spořitelny 210.512 (Záložna Hermes v Praze).
Odpovědný redaktor Bedřich Klimeš. Tiskne tiskárna Vlast, n. A. Daněk v Praze II., Žitná 26. Ridi redakční kruh.
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