Svatováclavská

Stráž
O vývoji za poslední 4 neděle lze
skutečně užiti slov: udáiosx letí za
událostí. A není divu, že tato překot
ná rychlost zanechává znepokojení
na všech shanách. Ale nicméně se
zdá, že stará Evropa má ještě slušné
nervy, které snášejí i tuto nezvyklou
rychlost.
Můžeme, sledujíce vývoj událostí, ří
ci, že diktátorské státy projevily čin
nost opravdu udivující, nespokojují
ce se jenom akcí doma, nýbrž vystu
pujíce s ní na mezinárodní fórum.
Platí to nejen o Německu a Itálii, ný
brž i o Rusku, o každém ovšem v ji
ném směru. Ale kdežto u těchto států
řídili osudy země a zasahovali citelně
do vývoje celkového výrazni jednot
livci, ve státech ostatních — mluvím
zde o velmocích - takových postav
scházelo. Dnes se sice tvrdí, že jí je
anglický zahraniční ministr Eden, kte
rý se bránil vyhovět požadavkům
lialie a Německa a proto musil odejít,
ale zde běží spíše o diplomata než o
vůdce.
Každým způsobem lze však soudit, že
poslední události změnily značně
tvářnost Evropy, a doufejme, že ve
prospěch budoucnosti a hlavně mí
ru. Obavy z války po světové hrozné
válce se v posledních měsících stup
ňovaly, a to tím spíše, že se mluvilo
c divisích připravených již na hrani
cích a čekajících bez vypovězení vál
ky, aby vtrhla do cizího státu. Chvála
Bohu, nedošlo k tomu a jistě nedo
jde. Neboť se stalo, co se obyčejně
uskutečňuje po silném napjetí, že to
tiž ustoupila do pozadí ulpělosi na
několika principech toho onoho a
dává se přednost hledání cest, které
spojují.
Nemusíme zatajovat skutečnost, že
nejen Německo a Itálie, nýbrž i Soěfské Rusko jsou strůjci neklidu v
ľ/ropě. Prvé dva státy mnoho potře
bují, Rusko zase svou snahou po svěíové revoluci a rozleptávání přilévá
oleje do chně. Anglický ministerský
předseda Chamberlain si to obojí u- ědomil. Nuino vyjednávat s Itálií a
Německem. Prvá potřebuje uznání
Kabeše za italskou državu a ka
pitál, Německo zase suroviny, kieié zatím ve značné míře dostává ze
Španělska. Tam je však silně zúčast
něn anglický kapitál, stejně jako v Ci
ze, na kterou se tlačí Japonsko. Osa
Rím-Berlín-Tokio existuje a bylo by
neprozřetelným ji uiužovat naprostým
odkladem. Snad měl Eden pravdu,
ale neposloužil by ani Anglii ani ji
ným menším mocnostem. Chamberlain s ministrem zahraničí Halifaxem
budou tedy jednat. Malé státy ne
mohou nic čekat od Společnosti ná
rodů, ale tyto státy, jako třeba Rakou
sko a Československo se dovedou a
mohou spolehnouii na sebe a uhájí
si své, jen aby velmoci nehrály o ně
va banque. Tato jistota po odvážné
řeči rakouského kancléře, dr. Schuschnigga, rozladila III. Říši, jejíž tisk při
chází s pravidelnou výtkou: Komu
nismem. Je neoprávněná, jako nepla
tí o naší republice, má jen podlomit
jistotu a důvěru.
V pařížské sněmovně byla pronesena
mužná slova pro věrnost spojenec
kých smluv a není důvodu jim nevě
řit. Zlepšením vzájemných poměrů
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Orgassxsační nástup
katolických legionářů a jejich přátel
ve Velké Praze — v jubilejním roce 1938
V dvacátém výročí dobyti svobody
našimi chrabrými legionáři, kdy zno
vu ocitá se republika v nebezpečí
nápciů s několika stran, voláme veškeren katolický lid pod prapory osvobozeneckých ideí!
Dnešní vážná doba žádá, aby všichni
opravdoví přátelé legionářů, kteří
jsou si vědomi velikého jejich díla,
vyznavači pravé křesťanské demokra
cie, sociální spravedlnosti, hadice
svatováclavské a cyrilometodějské
se- spojili s katolickými legionáři v
jednotu a pracovali s nimi na legio
nářském programu a díle/
Osvobozenecká činnost, hrdinné činy
bojovníků za svobodu v zahraničí,
musí býlí stále oživovány a připo
mínány, abychom si byli vědomi to
ho, že svoboda národa se nedostává

daiem, že musí býti o ni bojováno a
že musí býti vždy, všade a do všech
tůsledků hájena.
Voláme Vás proto všechny do Jed
noty přátel katolických legionářů, vo
láme Vás do bratrské spolupráce k uhájení naší tisícileté národní tradice
do daleké budoucnosti.
Za tou příčinou uspořádáme ve všech
čtvrtích Velké Prahy schůze katolíků,
na nichž budou ustaveny místní sku
piny Jednoty přátel, kde bude o naší
činnosti a zahraničním odboji pro
mluveno a historicky dokázáno, že
osvobozenecký boj byl veden všemi
- tedy i katolíky. Tylo schůze bu
dou náborem do Jednoty přátel, aby
chom dokázali, že katoličtí legionáři
nejsou osamoceni, ale že za nimi sto
jí celý katolický tábor. Že si váží je-

V březnu před 20 léty
Březen před 20 léty byl bohatý událostmi, většinou ovšem smutnými. Začneme
v pořadí. Koncem února a počátkem března v panské sněmovně vídeňské bv Iv
vedeny prudké útoky proti malým národům v monarchii. Cechům. Rumunům:
Slovincům. a žádáno, aby se proti nim postupovalo s největší příkrostí jako
proti v lastizrádnemu živlu. Četníci měli plné ruce práce s podezřelými. Bída
rostla. 3. března bv I podepsán v Brestu Litevském ponižující mír mezi trojspolkem a Ruskem a německé vojsko táhlo do hloubi Ruska, všude rekvírujíc.
co sc dalo. Rusko bylo zmenšeno o milion km a 43 mil. oby v. Některé /.těchto
území, jako Estonsko. Lotyšsko, Finsko, se již k Rusku nevrátily. Většina ně
mecké armády byla již přepravena na západní bojiště, kde se čeká rozhodnutí
válkv. vítězné pro Německo, jako se věřilo v Berlíně a ve Vídni. \ ilém pro
hlašuje. že již brzy dá ...Německo světu mír svým mečem . Paříž byla bom
bardována těžkými děly a byly v ní způsobeny těžké škody. Byl dán rozkaz
prorazit frontu dohodovou u Calais a Amiensu. .Mezi \rrasem a Saint Gobain
bylo soustředěno na milion německých vojáků, na straně dohody asi 300.00(1.
tento počet byl ovšem stále sesilován divisemi, přijíždějícími z Ameriky.
21. března ve 2 hod. v noci zahajují německé baterie nesmírně prudké bom
bardování posic francouzských. Angličané, kteří bvli v plných řadách, jsou
sráženi a otravováni plyny. Francouzská fronta dostává stále více záhybu, kle
generál Foch nezahálel a posílal na frontu čerstvé vojsko a sesílil dělostře
lectvo. Ale přes to musil někde ustoupiti 40 100 km. i ento pekelný boj
trval do 30. března, kdy francouzské vojsko s anglickým a americkým zaráží
v nových posicích nepřítele. Tehdy se stala věc ze všech nejdůležitější: Ge
nerál Foch byl jmenován vrchním velitelem všech dohodových armád na
návrh Clemenceau.
Konec měsíce byl pro Francii i jinak smutný: ..Berta . umístěná 120 km od
Paříže, chrlí znovu střely vážící 124 kg. a jednou / nich při obřadech bylo
zabito v kostele Saint-Gerv ais 88 věřících a jinou v mateřinci na boulevardu
Port Royal 20 novorozeňat.
Na italské frontě zahájilo Rakousko novou ofensivu na Soci a chystalo se
vtrhnout, do Itálie přes Piavu.
Alois Navrátil:

Společné zájmy
Všichni jsme si vědomi toho, žc nyní
jest opravdu vážná doba. Sotva vlád
ni a politické kruhy v Evropě vyšli
z prekvapení, z neočekávané schůzky
kancléře Hitlera s dr. Schuschniggem,
již na to následovala sebevědomá a
hrozivá řeč Hitlerova, dále v vnucená

demisc anglického zahraničního mi
nistra Edena. přepjaté požadavky Itá
lie vůči Anglii, potvrzení politické ne
mohoucnosti Společnosti národu za ny
nější organisace a kdož ví. co všechno
přinesou ještě nejbliz-í dny. Poslední
řeč Schuschniggova. která nalezla tak

mezí Anglií, Francii na jedné a Itálií
a Německem na druhé straně, nasta
ne vyjasnění i všude jinde. Již dnes
je vidět, že tlak z Berlína povolil, ne
boť je patrno, že i ostatní státy, a řekl
to Schuschnigg, se mohou vykázat
prací a úspěchy.
Není třeba se ustrašeně třást. Nikdy
se nejí polévka tak horká, jak se uva-

ři. Osud jedněch je spjat s osudem
a osudy druhých, to platilo vždycky
a platí nvní v míře ještě vvšší. A je
dnes zřejmo, že soběstačností, o kte
rou dosud stály tolik usilovaly, si ne
může být jist ani jeden stát. Snad prá
vě nynější vývoj, který tento fakt to
lik ověřil, bude východisko k přátel
štějšímu soužití všech.

jich obětí, že je ctí a je připraven
s nimi i v budoucnosti až jich tu ne
bude, jejich dílo hájili do posledního
dechu.
Pojďte s námi všichni a dokažte
zvláště v letošním jubilejním roce, že
Vaše láska k republice a legionářům
je opravdová.
A proto v každé čtvrti semkněte se
v místní skupinu Jednoty přátel kalol.
legionářů, kde spolu s místními bratry
legionáři budete hájili naše nezada
telná práva.

Jos. Svoboda,
předseda okrsku Vel. Prahy

Jos. Kíiklava,
akční referent V. Prahy-

Bed. Klimeš,
organ, referent V. Prahy.

příznivý ohlas nejen ve státech s námi
spřátelených, ale což jest důležitější,
mezi samými Rakušany. byť jsou to
též Němci, ukazuje, že tito chtějí si
sami rozhodovat o svých věcech bez
poručníkování z Třetí říše. Tím více
jsme toho vědomi my. že tak učiní i
naše československá republika. My.
jsme totiž upravili svůj poměr k na
šim Němcům hned při tvoření naší
ústavy, kdy o Hitlerovi ještě žádný
Němec nevěděl. My legionáři jsme
zvláště překvapeni, že u nás se přes to
někdy vyskytují novinářské zprávy, že
bychom měli s Německem jednati o
našich Němcích, abychom měli pokoj.
Ovšem ona hrozivá slova Hitlerova o
domnělém útisku Němců, žijících mi
mo hranice Hitlerova Německa, musí
nám býti pobídkou k největší ostra
žitosti
Proti tomu se naše republika zabez
pečuje silnou armádou a smlouvami
se spřátelenými státy. Na jedné strano
jsou to obranné smlouvy se státy tak
zv. Malé dohody, které se ovšem
v první řadě týkají případného pře
kvapení z Maďarska, ač pro nynější
dobu jest nepravděpodobné, něčeho se
odtud obávali. Spojenectví Malé do
hody jest pevné, ac nedávno při pře
dešlé vládě v Rumunsku se zdálo, že
toto kolísá mezi Francií a Itálií. Dále
máme obranné smlouvy s Francií a
se sovětským Ruskem, které jsou v ny
nější politické situaci pro nás zvlášť
důležité. Na Francii můžeme jistě
v každém případe spolehnouti. jak
jsme byli svědky při poslední debatě
ve francouzské sněmovně. 1 my si
Francouzů vážíme, jak pro jejich vlast
nosti hrdinské, tak po jejich snaze osobní svobody, ale i proto, že tito
jsou národem katolickým. Tedy ani
my Francii nezklameme.
Jako katolíci a Slované želíme toho, žc
není možno pro nynější dobu usku
tečnit těsnější součinnost politickou
s bratry Poláky. Snad zůstalo mezi ni
mi a námi mnoho trpkostí z doby ješ
tě před světovou válkou, kdy Poláci
měli pramálo sympatií k carskému
Rusku a my na druhé straně zase jsme
nenáviděli císařskou říši Rakousko-l herskou. K prohloubení přátelských
styku nebyly ovšem prospěšné ani ně
které události v dobr poválečné, což
zav inily částečně události na Těšínsko
v době vpádu bolševických vojsk k

\ arsavě a kapkou pelyňku bylo nám
legionářům známé nedorozumení mezi
naším a polským velením na Sibiři
\ době našeho odjezdu z Ruska.
\ připomínce našich obranných smluv
se sovětským Ruskem, jistě všichni u
nás si přejeme, a zvláště my legionáři,
aby Rusko bylo opravdu státem silným
a aby se zkonsolidovalo. V nynější
evropské politické situaci, chtíc nechtíc. nelze stqle přemýšleti o tom,
jakou by si kdo přál vládu \ Rusku.
Nyní jde hlavně o to. aby Německo
nemohlo podniknouti nic. proti jiným
státům a ohroziti případně jejich sa
mostatnost a hranice. Jest na pi. po
chopitelné. že naši katolíci těžce ne
sou náboženskou nesvobodu ruského
lidu a mnohý jistě jest toho mínění,
že diplomacie naše a francouzská mo
hla by se pokúsi ti x tom směru k ně
jakému kroku. Jsou i u jiných směru
míněni a přání. Doufejme, že během
let mnohé se obrátí. Vidíme z procesu,
který se má odehrávat i. že sovětská
vláda považuje za důležitější zabývat i
se jinými vnitřními věcmi.
Náš národ ode dávna byl rusofilskx.
I na př. ten Havlíček, třeba psal satyry na carskou vládu, měl ruský lid
rád. Do Ruska putovala později celá
rada našich význačných osobností. My
katolíci můžeme vzpomeiiouti čin
nosti našeho nezapomenutelného arci
biskupa dr. Stojana, jeho myšlenek
pro spřátelení ruského národa s naším

na poli náboženském, při světozná
mých unionistických kongresech na
Velehradě, které se jevili Němcům ja
ko panslax istické rejdy. Naše rusofilství se nejlépe pak projevilo v době
světové válkv. Náš národ miluje rus
ký lid. ať jest tento již pod kterou
koliv vládou. Nyní jde jistě též o to,
aby ona pohnutá doba našla nás vel
kými. My nesmíme zapomínati. žc
ruský lid se častokráte obětoval a kr
vácel pro Slovany, třeba že zároveň
šlo i o zájmy vlastního státu.
Konečně my legionáři bychom chtěli
připomenouti, že legionářská literatu
ra. ať její tendence jest husitská, neb
svatováclavská, či sokolská, ba i ko
munistická. bude vždy důkazem zvlášť
velkých sympatií legionářů k Rusku.
Z legionářské literatury příští gene
race budou jistě čerpali příklady ná
rodního hrdinství, dle kterého jsme
dokázali, žc náš národ nejen přál si
svobody, ale uměl pro tuto i bojovati.
.Jest jistě našim přáním, aby to spo
jenectví mezi naši čsl. republikou a
státem ruským bylo ještě těsnější, aby
každý výpad proti našemu státu byl
ještě citlivěji v Moskvě přijímán. My
jistě též nezklameme. Za těchto před
pokladu bude Německu zatarasena ces
ta k výbojům jak do střední Evropy,
tak i na východ do Ruska. Jest to
v první řadě zájem našeho státu a
ruského a pak teprve ostatní Evropy.
Proto čím těsnější budou naše svazky,
tím lépe pro oba slovanské národy.

Staroboleslavské slavnosti
vyvolávají vzpomínky ruského legionáře
Starou Boleslav poznal jsem jako ak
tivní voják, když jsem v roce 1911
sloužil několik měsíců v Milovicích u
Lysé n. L.. a přirostla mně k srdci
jako žádné jiné poutní místo. Krásné
toto poutní místo vynořuje před ocima vzpomínky na moje mládí, s ja
kou radostí cekali jsme svého otce r.
1903, který, ač churav, vydal se
s procesím ze zdejšího kraje jako vůd
ce na pouť do Staré Boleslave, a to
byla jeho poslední pouť; na podzim
o Všech svátých rozloučil se s námi
navždy.
A jestliže rád vzpomínal jsem na toto
krásné a posvátné místo v době míru,
kde sv. Václav svojí krví posvětil na
ši zemi, jak teprve tiskl jsem obrázek
Matičky staroboleslavské se sv. \ áclavem ke svým rtům, který mně daro
val na památku lesně před válkou
tehdejší kaplan staroboleslav ský v ldp.
Ervin Cyrus. nynější děkan v Brandýse
n. L., když r. 1914 hned na začátku
války v prvních bojích granáty a šrap
nely praskaly nad našimi hlavami na
ruské fronte u Zámoště, Tamavatky,
Lublína a Ruské Rávy a kdv se nám
kolikráte zdálo, že není možno vyvá žnouti z tohoto nebezpečí se zdra
vými údy.
Trvalo to sice jen několik neděl, kdy
při velkém ústupu rak. armády <lo
Karpat přišli jsme do ruského zajetí,
ale i to bylo dostatečným dokladem,
že Matka Boží dovede ochránit, což
potvrdí i mnozí, kteří dříve na mod
litbu snad málo vzpomněli a zde
vroucně se modlili, jak mnohý, který
růženec ani dokonale neznal, zbožně
jej nosil na krku a vážil si jej proto,
že byl bud' od jeho ženy nebo matky.
Bohužel, že na dobrodiní se však brzy
zapomíná a tak i mnozí z těch, kteří
ve chvílích nebezpečenstv í se v roucně
modlívali, když byli za větrem, rádi
tropili si z podobných věcí i různé vti
py a co ještě smutnějšího, že i mno
ho z těch, za než se jejich zbožné že
ny i matky doma modlily, když se
šťastně navrátili domů, aby nekulhali
za pokrokem, vystoupili z církve. Než
i tento nevděk úctu k P. .Marii nezmě
nil a mnohý přece s vděčnosti rád
vzpomíná na její ochranu v dobách
těžkých, kdy vyvázl Šťastně z nebez
pečí. jemuž takřka díval se již do očí.
Často vzpomínám na různé příběhy
svých kamarádů, kdy záchranu svého
života přičítali bezprostredne ochraně
Matky Boží, a byl to zrovna můj dob
rý přítel, jemuž střela ponechala ži
vot jen tím. že se mu vryla do modli
tební knížky s obrázkem P. Marie,
kterou měl v levé náprsní kapse.
A že Matička Boží vyslyšela i li las v
našich žen. mohu potvrdili z vlastní

zkušenosti. Když na jaře před válkou
v r. 1914 byli jsme na poslední pouti
ve Staré Boleslavi, tu jako bychom
snad tušili, že posvátná místa více než
6 roku neuvidíme, koupili jsme si
krásný plastický obrázek Matičky sta
roboleslavské — v téže velikosti, jako
je originál našeho Palladia
který
moje manželka častými slzami při
modlitbách skrápěla za muj šťastnv
návrat a nebyla oslyšena.
A vzpomínáme-li na strastiplné chvíle
v zajateckých táborech na Sibiři, kdy
ve studených podzemních barácích
strašně řádil skvrnitý tyf. který z fron
ty vyhladovělé a v nezvyklé sibiřské
zimě nachlazené zajatce kosil tak, žc
denně jich až několik desítek umíralo,
tu v těch takřka beznadějných chví
lích, kdy smrt nám hrozila neustále,
byl to obrázek Matičky staroboleslav
ské se sv. \ áclavem, který- jsem peč
livě střežil a který byl jedinou mojí
oporou a útěchou v těchto těžkých
dobách.
V když potom jako čsl. vojáci ruských
legií byli jsme nuceni probíjeti si
vlastními silami cestu do Vladivostoku
mezi bolševiky, kteří chtěli z nás na
dělat nových zajatců, a kteří poškozo
vali nám železniční trať, shazovali mo
sty, zavinovali umělé srážky \ laku, ba
dokonce zbytky carské armády, po
většině důstojníci, měli v úmyslu za
sypat nám i bajkalské tunely, jimiž
vede dráha, jen aby nám znemožnili
cestu na Dálný Východ — tu i zde
po strastiplných chvílích, kdy zazpívali
jsme si ..Kde domov můj . .
byla
to Stará Boleslav, na niž rád jsem ne
jen sám. ale celá řada bratři vzpomí
nala. aby ten náš sv. Václav, který
Starou Boleslav tolik proslavil a byl
věrným ctitelem Matky Boží, šťastně
nás provázel a nedal nám zahynouti.
Po ukončení naší trnité cesty po Rus
ku a Sibiři zvlášť, kdy unášely nás
obrovské lodní kolosy k zaoceánským
břehům Ameriky a odtud do Evropy,
tu na té nepřehledné vodní poušti
zvláště večer, kdy měsíc svým stříbrolesklým kouzlem odrážel se od hladiny
mořské, často na palubě vzpomínal
jsem a tím více za bouře, kdy mo
hutné vlny lodním obrem jen pohrá
valy, na krásná slova inodlitbv mari
ánské: ..Hvězdo mořská — oroduj za
nás!”
Ryli jsme rádi, když jsme 30. čer
vence r. 1920 přistáli u pevniny ev-

\ Štěpujte dětem zásadu: ..l č se šetřit
v mladil, abys v stáří nemel hladu."
Záložna Hermes vyjde vstříc i venkov
ským vkladatelům, kteří mohou své
úspory ukládali složenkami poštovní
spořitelny.

Rytířská povaha Otce vlasti
Dncó dokončujeme líčení rytířských
činů Otce Vlasti Karla IV. od roku
1351 do jeho smrti.)
Karel výborně postihl, že je potřebí
v samých Cechách krotiti zpupnost
velmožů, nemá-li chátrati ústřední
vláda a český lid mnoho trpěti. R.
1351 celé jižní Cechy byly uvedeny
vinou Rožmberku a jiných pánu do
krvavých rozbrojů. Karel vytrhl r.
1352 proti svárlivcům osobně, ochro
mil zbrojně moc Rožmberku a soky
smířil. R. 1356 pokořil odboj Rožm
berků proti koruně a zkrotil vzdor
ného Jindřicha z Hradce. Tak obnovil
úctu k ústřední vládě a zastrašil du
chy svévolné, kteří chtěli ohrožovati
zemský mír.
Též Otec vlasti energicky potlačoval
povážlivé spory notabilit v rozháraném
Německu. R. 1354 v ozbrojeném prů
vodů podnikl cestu do Itálie, kdež úspčŠně provedl obranu utiskovaných
území proti násilníkům. Jeho vojsko
na cestě do Ríma silně rozmnožili sami
Vlachové. Když byl Otec v lasti v Ří
mě, přijal korunu císařskou, za svého
návratu propustil většinu vojska. Ale
potměšilí nepřátelé právě nyní zosno
vali spiknutí. Vlákali císaře do Pisy,
kamž vjel jen s dvanácti sty jezdci.
V noci z 20. na 21. květen zapálili
radnici, kdež dlel císařský dvůr. Roz
trousili lživou pověst, že král (který
sotva polonahý život svůj zachránil)
schválně sám dal dum podpáliti. Tu
díž hned časně ráno veliké vzbouření
horkokrevného lidu! Ale překvapený
Karel, obklopen svými věrnými, bo
joval statečně, až revoluci zdrtil.

K opětov aným žádostem papežovy' m
Karel vydal se na novou římskou vý
pravu 2. dubna r. 1368. Voje Kar
lovy cestou vzrostly na 40.000 mužů.
Císař pokořil rychle v severní Itálii
mocné Viskontv. Veronu a jiné nepo
kojné živly. Na zpáteční cestě pře
mohl r. 1369 v lednu veliké spiknutí
v Sieně. Část jeho v ojska pak ve ve
liké bitvě u Rieti potřela lupičské ro
ty. které páchaly na papežském území
veliké škody.
Otec vlasti jako nejmocnější panov
ník evropský měl žárlivých nepřátel
s dostatek, takže různé aliance jiných
vladařů někdy silně ohrožovaly celou
jeho moc. Karel nepřátele odzbrojoval
nejraději důvtipem, vlídností a někte
rými koncesemi. Když však sokov é
zbrojně proti němu vytrhli, osvědčil
vždy ráznost rytířskou. Když s ozbro
ropské. v německém přístave Cugshafen, nedaleko Hamburku, kde nás
Němci ..přivítali” tím. že dříve nežli
jsme vystoupili z lodi, museli jsme
— chtějíce se vyhnouti konfliktu. všechny patrony naházet do moře-, ješ
tě nás cestou přes Německo zbytečně
zdržovali, takže teprve prostřednic
tvím našeho vyslance v Berlíně byla
nám jízda přes jejich území do vlasti,
od níž jsme byli přes 6 roků odlou
čeni. uspíšena.
Srdce nám opravdu zabušila, když dne
3. srpna vstoupili jsme na půdu své
drahé osvobozené vlasti, jíž jsme byli
tak dlouho odcizeni.
Svaty' Václav nedal nám zahynouti!!
Matka Boží — Palladium české země
- chránila naši vlast!! — Nesluší se
proto, bratří, abychom letos při slav
ném jubileu přišli korporativně v zdáti
hold Matce Boží a sv. Václavu? Díky
Bohu, že právě letos se dotýkají dvě
významná jubilea: 20tileti republiky a
3001etá památka přenesení marián
ského obrazu staroboleslav ského. Nuže,
1. května zahájíme s Orly jubileum
ve Staré Boleslavi! Ať je nás hodně!
Bratří, na shledanou!
J. Spryňar.

jenou mocí byla ohrožována práva
Karlova r. 1371 v Braniborsku, vy
táhl náš panovník osobně do té země
a dobyl Múncheberka. Zatím však část
vojska krále uherského, spojeného se
soupeři Karlovými, vpadla do Mora
vy. kterou pustošila. Rozv ážný Karel
uzavřel se soky 16. října 1371 dlouhé
příměří. Když lhůta 29. května 1373
vypršela. Otec vlasti vyrazil do Bra
mbor s velikou mocí. Zatím Bavoři
vpadli do Cech a na Domažlicko pu
stošili. Byli však zahnáni s velikými
ztrátami za hranice. České houfy na
odvetu poplenily Bavory. \ tom čase
padlo v Braniborsku do Karlových ru
kou několik měst a hradu, takže se
nepřátelé pokořili. To bylo v čase,
když Karel již citelně trpěl dnou.
Takto jsme zhruba ukázali naší ve
řejnosti aspoň část velice častých bojů
Karlových. Každý se podiví, jak nás
panovník za tolikerých válečných zá
pletek mohl vykonati v Cechách tolik
velkolepých prací míru, takže naše
vlast slynula rozvojem kultury a hos
podářství nad všechny země okolní!
Zvláště zajímá, žc císař i ve starším
věku vždy nejraději se účastnil boju
osobně, neposílaje za sebe náměstky.
Je veliký div. že z tolika nebezpečných
zápasu v v vázl životem a že neutrpěl
ani zmrzačení. Byl pokládán v současné
společnosti za předního ry tíře v Evro
pě, což tehdy bylo zvláštní slávou je
ho jména.
By I by tedy ve velikém omylu člověk
ten. který by si představoval Karla
výhradně sedícího nad diplomatickými
listinami, podpisujícího nová založení
a obracejícího největší pozornost ke
kněžstvu, vědě a umění. Panovník
příliš mírumilovný v tehdejší době
by byl zavinil obrovské škody národa
českého, takže by se byl i kulturní
rozvoj zastavoval. Osvícený Karel vždy
uhodl pravou chvíli, kdy se chopiti
pera a kdy meče. Je skvělým příkla
dem i nynější české generaci, jak
chránit i posvátné odkazy předků. Za
slouží si vřelou úctu našich legionářů
jako jejich chrabrý předchůdce.

\ kladní knížka jest zárukou bezsta
rostného stáří. Záložna Hermes daruje
\ ašim dětem tuto knížku s počáteč
ním vkladem Kč 5.— zdarma. Vy
žádejte si ji přímo v centrále: v Pra
ze I.. Masarykovo nábř. 18 anebo
v nejbližší \ aší sběrně.

ných služeb. Jistě spravedlivý poža
davek a my se všemi leg. složkami
budeme spolupracovali o jeho usku
tečnění. Mají-li býii však tyto poža
davky náležitě uplatňovány, mají-li i
v příštích generacích býii zachovány
legionářské osvobozenecké idee, jest
nutno soustředili tyto mladé li
di a sorganisovati v přátelské sdru
žení, které se bude o tyto záležitosti
starali, které bude propagovali tradi
ci svých hrdinných oleů, vychová
vali k lásce k národu v svobodném
státu, pěstovali legionářské bratrství,
pospolitost v duchu katolickém a sva
továclavském. Je nutno i společensky
vystupovali, pořádali ušlechtilé zába
vy a podniky, sbírali památky na legionářstvo, a zhodnotili náležitě to,
co otcové ve své skromnosti anebo i
jiných příčin nemohli, nechtěli ane
bo nedovedli. Tito mladí lidé dove
dou také dáii do spolkové činnosti
svěžího ducha, elán a nadšení, mo
derní způsob orqanisační a spolkové
práce a všechna tíže spolkových pra
cí nebude leželi na bedrách stárnou
cích a málo aktivních otců. Svoláme
proto v nejbližší době v Praze usta
vující schůzi legionářských dětí od
16 let stáří k utvoření a založení Jed
noty katol. legionářského dorostu a
spoléháme, že tito mladí lidé přijdou
všichni a že je otcové do této schůze
V memorandu Ústřední jednoty čsl. pošlou. Ve Stráži pak můžeme zavěsti
legionářů, otištěném v minulém čísle pravidelnou hlídku leg. mládeže a
„Svatováclavská Stráže" jest předlo doufáme, že mladí chopí se péra a
žen požadavek, aby synům a dcerám budou své tužby a nřání, jakož i myš
legionářů, vyhovují-li všem podmín lenky a názory svěřovali našemu ča
kám požadovaných míst, byla dává sopisu.
na přednost při přijímání do veřej
- jvk —

Legionářský dorost

HRANIČÁŘ
Karlovy Vary
Kabaret na ulici. Dne 17. února i. r.
svolala strana něm. sociál, demokratů
v Karl. Varech schůzi do Střelnice,
na které promluvil poslanec této stra
ny De Witte na théma: „Čtyři roky
S. D. P." Již několik hodin před zapo
četím projevu shromáždili se stou
penci obou politických směrů a mno
ho zvědavců před Střelnicí, aby za
jistili si místo, takže o osmé hodině
večerní byla dvorana Střelnice při
bližně naplněna asi 2000 stoupenci
něm. sociál, demokratů a 1000 stou
penci strany S. D. P. Kromě toho ne
přehledné davy stoupenců obou smě
rů tísnili se na prostranství před bu
dovou. Poslanec Wollner strany S. D.
P. vymínil si odpověděli na vývody
soc. dem. poslance De Witteho a
byv uveden členem státní unifor
mované stráže bezpečnosti do dvo
rany, byl udeřen tupým, železným
předmětem do hlavy a zhroutil se
k zemi. Fáma tvrdí, že udeřen byl
mužem uniformované, dobrovolné po
řadatelské služby strany soc. demo
kratické, ačkoliv přesné vyšetřování
do dnešního dne nepotvrdilo tuto
zprávu. Okamžikem tvrdilo se vše
obecně, že poslanec strany S. D. P.
Wollner jest bodnut a zpráva tato
byla podnětem k menším pouličním
demonstracím. Výsledek tohoto kabareiního vystoupení zhodnotili asi takloj „Jeden z poloviny vytrhaný dře
věný plot u Nového mostu, jedna
vytlučená velká výkladní tabule u fy
Kraus & John, čtrnáct lehce zraně
ných členů státní uniformované strá
že bezpečnosti a necelé dvě desítky
předvedených na policii.” Poslanec
strany S. D. P. Wollner byl po svém
zranění převezen záchranným autem
do městské veřejné nemocnice a po
nechán tam v ošetřování. Předseda
této strany Konrád Henlein po svém
projevu dne 20. t. m. v Teplicích-Šanově, zajel do Karl. Varů a navštívil
svého poslance Wollnera u kterého
byl delší dobu. Po svém odchodu
z nemocnice byl spontánně pozdra
ven davem asi 300 stoupenců čeka
jících u vrat.
Pamětník padlým v Rybářích u Karl.
Varů. V Rybářích u Karlových Varů
nastala vojna mezi německými spol
ky. Jedny hodlají postavili pamět
ník padlým ve světové válce na pro
stranství před kostelem, kdežto druzí
za tímto účelem přejí si upravili lak
zvaný „Urbanikirchlein". Těžko se
věru rozhodnouli pro len či onen
skutečně pěkný a působivý námět a
tak bude snad nejlépe, kdvž se vy
hoví oběma skupinám.

Veřejný projev Čsl. stany lidové.
Československá strana lidová konala
dne 20 i. m. o 2. hodině odpol. ve
řejný projev v místnosti restaurace
„Dolního nádraží", který byl velmi
dobře navštíven. Poslanec Dr. Stani
slav Hůla promluvil přesvědčivě o
veškerých časových otázkách národDominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování).
Každou hodinu jsme se střídali. Sil
nice vedla do Rašky a Miirovice.
K večeru přišli jsme k samotě, kdež by
lo též skladiště nářadí, dostali jsme
velká kladiva na tlučení kamene. Noc
přespali jsme v kukuřici na poli a rá
no nás rozdělili na tři sekce, každá
sekce měla čtyři čety, vybavené po
třebným nářadím. Každé sekci velel
jeden inženýr a voják s holí dělal
popoháněče. Též jeden povoz měla
každá sekce a ten vozil kotle na va
ření. Předem bylo nám řečeno, že bu
deme dostávati jen půl chleba den
ně. Naše první sekce začala hned
pracovali na rozbité silnici, snášeli
jsme kámen, vyplňovali hluboké ko
leje a pomalu postupovali. Pak jsme
přišli k místu, kde po levé straně tek
la řeka a z pravé strany byly vysoké
skály. Na silnici v délce as 10 km by
ly hromady kamení, které voda snes
la časem se skal, takže povozy mohly
sotva jedním směrem projížděli. Vše

Zhodnoťme hraničáre
Titulní slova nejsou míněna jen naší
katolické veřejnosti, nýbrž všem ob
čanům jakýchkoli kategorií a všem
činitelům, jejichž úhrn tvoří českoslo
venskou státní bytost v jejím celku.
Legionářstvu to zřejmě ani netřeba
říkali, neboť jemu jest hodnota hrani
čářského živlu známou samozřejmostí.
Také jest mezi československými le
gionáři a československými hraničáři
mnoho obdob a mnoho společných
znaků, jak s hledisk dějin tak i co do
současných potřeb, požadavků, přá
ní a úkolů. Pro nejširší veřejnost však
platí co nejvýraznější zdůraznění, že
hraničářská složka československého
lidu musí býti považována za vše
stranného exponenta státního celku a
že všechny míry života a síly našeho
národa - ať kulturní či hospodářské
neb jakékoli jiné - musí vydatně
kolovali též v jeho hraničářských Li
dech. Naprosto by nestačilo pone
chali hraničáře samým sobě. Ne snad
z obavy, že by jinak měli méně zá
jmu o úsilovné splnění svých národ
ních a státních úkolů. Tu jsou právě
naopak ostatnímu národu příkladem
až zahanbujícím. Ale jde o to, aby
byli ušetřeni zbytečného plýtvání si
lami a energií na věci, které jim mo
hou býti opatřeny od ostatního cel
ku. Zabezpečme je existenčně, ať hra
ničářským přídavkem zaměstnanectvu, či přiměřenými daňovými výho
dami tamnímu poplatnictvu, zvláštní
podporou jakéhokoli podnikání po

hraničního, systematičtějším zdůraz
něním turistického ruchu, příkladnou
paušální péčí, zejména o nezaměstna
né, atd. aid. Jest celá řada možností,
jejichž uskutečnění našim hraničá
řům nejen vydatně dodá potřebného
sebevědomí, nýbrž zejména uvolní
jejich latentní národní sílu a dá jim
příležitost a možnost k jejímu rozvoji
a uplatnění. Vždyť nejde tu ani tak
o nějakoi nronagaci a representaci
vůči sousední cizině jako o vlastní
zájem celého národa a státu. Jeho
jádro nacházející se uvnitř tohoto
hraničářského obalu bude tím hut
nější, čím pevnější bude tento obal.
Praktické řešení tohoto úkolu přiro
zeně není žádnou maličkostí a nelze
očekávali, že se v celém rozsahu pro
vede obratem ruky nebo pouhým
nějakým volontérským způsobem. Je
třeba systematického propracování
československého hraničářského plá
nu za účasti všech velmi různých po
volaných intereseniů, ale ovšem též
současného energického rychlého uskutečňování těch částí plánu, jež bu
dou shledány za potřebné. Vždyť za
demokracie to také jde, zejména za
demokracie československé. Hrani
čářský program jest pro nás jednou
z neivhodnějších příležitostí, abychom
dokázali, že veliké věci celému svě
tu velmi inponující mohou býti wivářenv též jinak, než jednostrannými
dekrety vládnoucího diktátora.
Dr. D. F. Polanský.

nich a hospodářských. Z jeho řeči na
čerpali jsme další vzpruhu a většího
odhodlání hájili spravedlivou a do
brou věc křesťanského solidarismu.
Jednota čsl. Orla v Karl. Varech koná
výroční valnou hromadu dne 6. břez
na t. r. o půl 3. hod. odpolední v míst
nosti restaurace „Dolního nádraží”.
Na valné hromadě promluví známý
hraničářský pracovník dp. děkan Mlejnek z Teplic-Šanova o vývoji katolic
ké tělovýchovy v našem pohraničí.
Účast pro členstvo jest samozřejmě
povinna. Zveme každého upřímného
katolíka srdečně a prosíme, povzbuď
te nás svojí účastí k další práci. Člen
stvo, dorost, žactvo cvičí každou stře
du od 4 do 8 hod. v tělocvičně Něm
chlapec, ref. reál, gymnasia v Karl.
Varech a přijímají se tamtéž přihláš
ky cvičících jakož i přispívajících zá
jemců. Katolická matko — otče, po
sílej své dítko pouze do orelské jed
noty, Orelská tělovvchova zabezpe
čuje jeho zdárnou budoucnost.

Ústí n. Lab.

Zřídili jste již ve Vaší orelské jednotě
strada telský kroužek na lil. všeorelský slet? Vyžádejte si informace od
záložnv Hermes v Praze I.

Nemecké divadlo v Ostí nad Labem
je velmi pasivní, jako celá řada němec
kých divadel v různých městech. Od
roku 1919. tedy za 17 let. doplatilo
město Ústí nad Labem na německá
představení 12.154.999 Kč a na or
chestr, převzatý v r. 1936 do městské
správy. 8,470.468 Kč! A to ještě po
bírá toto divadlo subvence od minister
stva školstx í a nár. osvěty a od země
České!
Poplachové letecké cvičení konáno
bylo koncem ledna v Kuncíně a Maršo
vě u Bohusudova ve večerních hodi
nách. Nutno konstatovati, že poplach
byl proveden vzorně, veškerá světla
zhasnuta, takže dozorci orgány neměly
nejmenší příležitosti ku stížnostem neb
zákroku. Obyvatelstvo obou těch
to obcí z velké většin} patří dosud
k něm. aktivistickým stranám. — Str.—Přílišné mládi na tancovačkách. Den
ní listy poukazovaly v letošním masopustě. že zejména \ menšinových kra
jích bylo pozorov ati na tanec, zábavách
mnoho nedozrálých tanečníků a taneč
nic. Není tomu lépe ani u nás a bylo
by dobře, abv četnictvo a policie si
zjevů těchto všímala a proti provinil
cům zakročovala. Nejedná se jen o ple
sy. je třeba všimnouti si návštěvníků
na odpoledních i večerních čajích, ja
kož i společného nocování mladých li
dí v chatách v našich Krušných horách.

chny tři sekce pracovaly zde celý tý
den. Automobily a oovozy jezdily je
den za druhým a při práci nám pře
kážely.
Několik dní nám vařili, pak několik
dní jsme kuchyni neviděli a posléze
ani tu půlku chleba na každý den
nedali. Pak přišli jsme do vesnice a
přespávali jsme ve velké pile. Násle
dující den měli jsme před sebou pří
krý vrch, silnice tvořila několik zá
hybů a my jsme šli pěšinou přímo
nahoru, tak jsme ani neviděli, že v
prvém záhybu je jakýsi močál a sil
nice rozbitá.
Týž den k večeru došli jsme na ná
vrší, odkud bylo již viděti Rašku. Zde
byly o samotě hezké baráky, kde
jsme se ubytovali. Čtyři dny nás na
práci nevolali a také chléb jsme ne
dostali, jely prý povozy pro chléb
do Rašky a přijely teprve čtvrtý den
večer. To byl náš první větší půst,
teprve večer dostal každý půl chle
ba. Ve vůkolí nebylo možno ani za
peníze něco sehnali.
Tak zase dva dny jsme pracovali a
dostávali vařenou večeři. Druhý den
piávě při večeři přijel na kole starý

inženýr od druhé sekce a na jeho
rozkaz musili jsme jiti 2 čety zpět na
onu pilu 15 km. Za tmy s kolečky
byla cesta obtížná a v polovici nás
zastihnul prudký déšť, takže v půl no
ci přišli jsme na pilu úplně promoklí
a marně hledali jsme kousek suché
ho místa k přespání. Ležela zde celá
druhá sekce a střecha pily byla cha
trná. Nezbylo než lehnouti si na mokiou podlahu a přikrýii se mokrou
dekou. Ráno dali nám půl chleba a
počali jsme pracovali pod vrchem.
Silnice byla tak rozbouraná, že jsme
museli ji překládali od základů a to
po půlce v délce asi 150 metrů. Tři
dny byli jsme zde o hladu a sbírali
kukuřici, kterou koně od trénu zašla
pali do země, prali jsme ji a vařili
za noci. Pak mně odešel kamarád Ví
tů, tak jsem se přidružil ke kamarádu
Boušovi, mlynářskému a Válovi, rol
níku od Tábora.
Naposledy nás mořili na práci blíže
Rašky, štěrkovali jsme silnici, ač to
ho nebyla potřeba. Povozy jezdily
jeden za druhým a také jízda a dě
lostřelectvo bylo již u předu. Gene
rál, který druhý den tudy jel, nařídil,

Osvětová škola Čs. Orla koná se vždy
ve středu po cvičební hodině o 8.
hodině večerní v místnosti hostince
„Evropský Dvůr", počínaje 9. březnem.

Liberec
Také u nás konán byl 21. m. m. pro
jev katol. hraničářů, na němž referoval
přísedící zem. výboru Fr. Smejkal.
Schůzi řídil p. prof. Seč, účast byla
velmi pěkná. Po referátu rozpředla se
zajímavá debata, která všechny pří
tomné povzbudila ku další práci ve
prospěch katolické české věci. Projev
zakončil tajemník Bursa z Turnova apelem pro podporu katol. tisku. — Ctě
te proto a předplácejte hraničářskou
Svatováclavskou Stráž.
—a.

Jablonec n. L.
Velmi důstojný hraničářský projev
uspořádán byl u nás 20. m. m. za velmi
pěkné účasti v ..Merkuru". Po Svato
václavském chorálu promluvil nadšeně
ku přítomným místopředseda posl. sně
movny \ . Košek, za stálého souhlasu
všeho publika. O hraničářských potře
bách dále referoval předsedající pan
ofic. Fantyš, důvěrník p. Poloprutský
a státní hymnou byl velezdařilý podnik
zakončen. Jest třeba, aby podobných
schůzí bylo v našem pohraničí konáno
více a častěji. L nás byl to prvý podnik
toho druhu a zdařil se. Vítáme proto
každou dobrou akci a snahu, která na
šemu pohraničí muže pomoci. —K.—

Lovosice
Oslava 60. narozenin předsedy vlády
v Lovosicích. V pátek dne 18. února
1938 uspořádal Český okresní osvětový
sbor a české spolky, korporace a poli
tické strany v Lovosicích slavnostní akademii s přednáškou k oslavě šedesá
tin dr. Milana Hodži. Slavnostní před
nášku o životě a díle dr. Milana Hodži
přednesl legionář br. ing. Vnt. Pavel,
načež následoval zdařilý program zpěv
ní a hudební. Tohoto neobyčejně zda
řilého večera se zúčastnili kromě širo
kých vrstev občanstva z města i okresu
lovosického také zástupci státních a sa
mosprávných úřadů a delegace četných
korporací českveh i německých.

•
Pojedete do Lublaně na slet jugo
slávské katol. mládeže (Orelstva)?
Střádejte si u záložnv Hermes.

Teplice-Šanov
K uctěni památky ý presidenta Osvoboditele T. G. .Masaryka pořádají
spojené okresní osvětové sbory, český
a německý, společně s městskou radou
v neděli dne 6. března t. r. o 10. hod.
dopol. ve velkém divadelním sále oslavu s vybraným uměleckým progra
mem za účinkování městského lázeň
ského orchestru a předních uměleckých
sil. \ stupně od 1 Kč do 15 Kč. Čistý
výtěžek bude věnován fondu pro po
stavení Masarykova pomníku.
Plesy v poste. Letošní masopust bv 1
jistě dost dlouhý a k pořádání plesu
v íce než postačitelný. Zvláště české
spolky, kterých není tak veliký počet,
si mohIv pospíšit a svůj ples ještě před
začátkem postu pořádati. A přece ještě
tuto sobotu pořádá svůi ples spolek
českých střelců v Trnovanech. Pro vě
řící katolíky jest doba postní dobou ka
jící. zapovězenou a proto tanečních zá
bav se v poste nezúčastňují.

abychom šli ku předu. Náš inženýr
nedbal rozkazu a ještě druhý den
jsme pracovali. Asi o desáté hodině
přijel generál zpět od Rašky a ten
tokráte to řekl inženýrovi řádně po
srbskú. Hned jsme nechali práce, kaž
dý dostal kousek kozího masa, polév
ku čistou, neslanou a půl chleba
(před tím 3 dny nic) a večer dorazili
jsme do Rašky, kde byly již dvě dru
hé sekce.
Dne 8. listopadu vyšli jsme z Rašky
a dva dny pracovali na menších opravách tak hodinu a šli jsme zase
dále. Teprve zde zbavil jsem se ko
lečka a dostal lopatu. Kolečko dostal
jeden zajatec za to, že se vzdaloval
od práce. Ráno 11. listopadu ještě za
spánku přepadl nás prudký déšť,
snědli jsme maso, které v noci uvařili
a šli po silnici stoupající do vrchu.
Brzy proměnil se déšť v sněhovou vá
nici. K polednímu byli jsme na vrchu,
kde byl jakýsi hrad a pod ním v údo
lí rozvodněný potok, valící se přes
silnici. Musili jsme přebrodili valící
se proud, tak jsem si uvázal deku, kte
rá mne nahrazovala plášť kolem krku.
Pokračováni.

Opatření proti rozšírení slintavk) a
kulhavky vyhlásená okres, úřadem te
plickým práve v posledním masopusinír.i týdnu a zakazující všecka divadel
ní i lanová představení, plesy a všecky
taneční zábavy těžce postihla pohranič
ní obce našeho okresu a finančne citel
né je poškodila. Také naše masopustní
mcrenda. kterou chtěla pořádati naše
Lidová organisace v Bchánkách u Du
bí. musila býti odřeknuta. Na žádost
obecních představenstev zákaz byl
zmírněn a konání zábav i jiných pod
niku za určitých podmínek se dovoluje.
Také přechod přes hranice jest, jak
jsme již, v minulém čísle oznámili, do
volen v našem okrese jen u celních úřadů v Cinvaldě, v Moldave a v Mohel
nici a každý, kdo přechází, musí se po
drobit i předepsané desinfekci.

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukátek,
Praha - Karim,

Královská 47. — Telefon 61705Jen česky. Poplatníky, kteří činí ja
kákoliv podání u berní správv. upozor
ňujeme na přesné dodržování ustano
vení jazykového zákona, dle kterého
berní správa od příslušníku českého ja
zyka přijímá daňová přiznání a všecka
písemná podání jen na jednojazv čných
českých tiskopisech. Dvoujazyčné tisko
pisy od českých lidí důsledné odmítá.
Mnozí z poplatníků musí pak svoje při
znání přepisovati a podávali znovu, což
ovšem není dvakrát příjemno. Někteří

zálohu u církevního úřadu, a čekat, až
úředník v ministerstvu školství, kterv
každý měsíc přesné prvního dostane
sv ůj plat jisté ne o mnoho menší než
pololetní remunerace učitele nábožen
ství. tomuto podepíše poukaz k výpla
tě. Nyní už je zase 6. března. Proto jen
si dovolujeme skromný dotaz: ...Jak
< Houbo budeme čekat i letos?"

Roudnicko-Libochovicko
Bio Koruna, družina válečných poško
zenou v Roudnici, zahájilo 25. února
první představení, při němž byl promí
tán český film ,.Děvčátko z venkova“. Na
toto představení byly pozvány všecky
spolky, korporace, úřady, záložny i po
litické strany. Představení bylo zahájeno
fanfárami a promluvou předsedy Druži
ny válečných poškozenců p. Mareše, kte
rý zdůraznil dlouholetou práci invalidů
pro získáni vlastního kina. Mezi řeči
prosil, aby veřejnost pochopila význam
nového podniku, který má býti pod
porou zvláště v sociální otázce pro ty
nejpotřebnějši. Po proslovu a promítnutí
obrazů obou presidentů byli zahrány
státní hymny. Pak následoval film Děv
čátko z venkova. Reprodukce filmu, ja
kož i čistý zvuk mluvy i velikost a jas
nost obrazů překvapilo mile obecenstvo
a bez přehánění možno říci, že bio
Koruna v Roudnici n. Lab. může se po
stavili po všech stránkách na roveň kaž
dého pražského biografu.

CPO v Roudnici n. Lab. začíná tyto dni
plně chápati se povinností zákonem jim
uložených. V pondělí 28. února bylo
provedeno za dozoru příslušných odborů
CPO zatemnění města, které až na ne
patrné chybičky celkem dopadlo dobře.
Taktéž i samaritánské odbory pracují
přesně dle programu. Dnem 1. března
počínaje budou se konati pravidelné kur

Razitka jen u Pete r k y WASSsS'»:
na tuto praksi berní správv žehrají a
pokládají t<> za zbytečné chikanování
poplatníku, jiní si ji pochvalují a vidí
\ ní hájení práv státního jazyka a dů
sledné dodržování zákonu republikv.
jež pluiti jest povinen každý občan.
Jak dlouho letos? Každého roku po
ukončení školního pololetí cekají učite
lé náboženství na výplatu remunerace
a cestného. Podle zákona má býti vý
plata provedena během jednoho mě
síce. Ale ministerstvo školství na stát
ních hraničářských školách příliš s vý
platou nepospíchá. Zatím co naši ko
legové na německých školách dávno již
svou odměnu obdrželi, my hraničáři ať
knězi ať laičtí učitelé náboženství mu
síme na ni čekati dva až tři měsíce. Ta
kový laický katecheta, který mívá až
třicet hodin týdně a spoustu cest, a při
tom obyčejně je úplně nemajetný, musí
sedm až osm měsíců běhat do škol za
darmo, žít na dluh nebo si vyprosit

sy každého týdne a sice v úterý, ve
středu a ve čtvrtek. Tyto kursy budou
trvati do 10. května t. r. a jako velitele
těchto samaritských cvičeni byli jmeno
váni pp.: Frant. Levý, úředník, Veltruský,
mistr holičský, a Chroust, ředící učitel,
vesměs z Roudnice n. Lab. Z roudnic
kých lékařů pak na nácvik mužstva CPO
jsou delegováni pan MUDr. Jesche, p.
MUDr. Brožek, pan MUDr. Beran a pan
MUDr. Kouba. I ostatní odbory velmi
pečlivě se připravují.

Předběžné oznámení. Dne 6. března t. r.
konati se bude v Roudnici přednáška p.
redaktora A. Fuchse z Prahy, na kterou
se již dnes všichni katolíci těší. Dne 3.
dubna budou opětně v Roudnici n. L.
v hotelu Řip sehrány Pašijové hry. Tyto
Pašijové hry sehrají kročehlavští ochot
níci, kteří již jednou v Roudnici s veli
kým úspěchem účinkovali. Katolíci, ja
kož i celá veřejnost se na tyto hry již
nyní upozorňují.

Prapory, stuhy, vlajky
Oslava Bachmače v Praze uspořádána
bude dne 10. března o 20. hodině ve
Smetanově síni Obecního domu hlav,
města Prahy. Oslava jest pořádána pod
protektorátem presidenta republiky. Pro
mluví na ní ministr nár. obrany F. Machník a br. dr. Fr. Seidler. Účinkuje or
chestr České filharmonie, řídí Rafael
Kubeiík. Členové Ústřední jednoty čsl.
legionářů dostaví se ve stejnokrojích. —
Oslava je konána výborem legionář
ských organisací pro oslavy 20. výročí
republiky.
V úterý 1. března konala se ustavující
schůze pořadatelského sboru pro oslavy
dvacetiletého trvání republiky. Pořadatel
ský sbor jest složen ze členů všech le
gionářských organisací

Příbramská strojírna a slévárna

SMOLÍK A SPOL,

společnost s r. o. Příbram
dodává:
smaltované sporáky a kamna, lit.
vany smalt., dřezy a pod.

Strojírna

Slévárna

Smaltovna

í,““”*'

0 rozšíření koalice
Bude rozšířena vládní koalice? jest
otázka, kterou čteme v posledních tý
dnech ustavičně. Pomalu se zapomí
ná na výměnu resortů pro problém
rozšíření vládní většiny. Věc není tak
lehká, jak se zdálo. Nejde totiž jenom
o to, že nynější vládní strany nebu
dou chtíti přistoupili ke zmenšení po
čtu svých ministrů, nýbrž i o poža
davky stran, které by měly rozšířit
koalici. Tak Národní Sjednocení by
rádo obsadilo ministerstvo obchodu,
které však nechtějí zase pustit živ
nostníci. Ľudáci na nedělním proje
vu v Růžomberoku kladou jako po
žadavek vstupu do vlády uznání Pitsburgské dohody, což ovšem naráží na
odpor ostatních stran. Jistě by se luďáci uspokojili ministerstvem bez
portefeuille. Bylo by tedy současně
třeba rozšířit ministerstva o 2 nová,
nacož se zatím nepomýšlí. Jak je vi
dět, obtíží je dost a Dr. Hodža má těž
kou práci.

Organisační

Zprávy ve zkratce

Orelstvu. Ve všech jednotách pořádá se
cyklus přednášek osvětové orelské ško
ly. Na programu jest i brannost atd.
Kde byste si přáli přednášku legionáře
o účasti Orelstva v zahraničním odboji,
která by mohla býti do cyklu zařazena,
požádejte Zemský svaz Ústřední jed
noty čsl. legionářů v Praze II., Národní
tř. 30, který vám řečníka vyšle. Před
náška má pro Orelstvo velký význam a
historickou cenu.

—. Ministerský předseda dr. M. Hodža
byl jmenován čestným doktorem filoso
fické fakulty Karlovy university a práv
nické fc kulty Komenského university.
Při slavnostních promocích pronesl vý
znamné řeči.

I. společenský ples katolických legionářů
v Krouně 27. února t. r., připravovaný
našimi bratřími s velkými obavami, vždyf
to byl prvni podnik nedávno založené
naší skupiny a první legionářský pod
nik v Krouné vůbec, se skvěle vydařil.
Srdečné přátelství oživované vzpomín
kami na dálné kraje bojů za naši svo
bodu, animovalo všechny účastníky k
družné a veselé zábavě do pozdních ho
din ranních. Plesu zúčastnili se za Zem
ský svaz bři. Suška a Křiklavá, za Jed
notu přátel br. Raban, kteří odnesli si
nejkrásnějši vzpomínky upřímného přá
telství krounských horalů. Plesu dále
zúčastnili se protektoři br. poručík Jos.
Škroch a př. P. Jos. Vorlička, četnictvo
se svým velitelem, bratří z okolí a celá
katolická veřejnost Skladby př. Rabana,
af už pochod legionářů, pochod „Suškův“
aneb „Orelská dědina“, se tak líbily, že
musely býti až 7 krát opakovány. Zvlášt
ní pozornosti těšil se legionář-stařešina
br. Novák, který ač 71 letý si vesele se
ženou zatančil solo. Skvostné vydekorovaný sál restaurace „U Sochůrků“ v na
šich národních barvách, s legionářskými
znaky, obrazy obou presidentů v čele a
nápisy všech míst hrdinných bojů ověn
čených lesní zelení, svědčil o jemném
vkusu př. Žďánského. I finanční výsle
dek byl dobrý a bude základem fondu
pro pořízení desky br. A. Džbánkovi.

— Odpoledne konala se schůze členů
krounské skupiny, na které promluvil
výstižně o významu katol. legionářské
organisace a poměru ke druhým organisacím bři Suška a Křiklavá. Přihlásili
se 4 noví členové. — Starejme se, aby
členy Ústřední Jednoty byli všichni katolíci-legionáři.
- jvk -

Pořad a dala ustavujících schůzí míst
ních skupin Jednoty přátel katol. le
gionářů ve všech 19. okresech Velké
Prahy uveřejněn bude v některém
z příštích čísel. LeoiOitářské organisace v Hlinsku zří
dí Památník osvobození, který má
býti otevřen 28. října t. r.
Uctění památky popraveného iial. le
gionáře Václava Komáda v Kouřimi.
V neděli 22 května t. r. bude odha
lena na škole v Kouřimi pamětní
deska tomuto hrdinovi-legionáři.

Proč já zrazuji katolický tábor a své
peníze dávaní do ústavů katolíkům ne
přátelských? Proč pomáhám nepřá
telům k jejich moci a síle? Každý si
odpověz sám. Katolické peníze do
Záložny Hermes. Praha I.

Konkursy
U obce Litovice obsadí se 2 místa obec
ních zřízenců pro obor služby strážní.
Žádosti do 31. března 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 49.

Radiojournal v Praze vypisuje konkurs
na místa v orchestru pro německé pro
gramy pražské rozhlasové stanice: I. a
II. housle, 1 violoncello, 1 kontrabas, 1
flétna, 1 hoboj, 1 klarinet, 1 trubka,
1 pozoun, 1 hráč na bicí nástroje, 1
pianista, 1 hráč na harmonium. Žádosti
do 15. 3. 1938. Bližší v Úředním listě č. 49.
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—. V neděli byla vyhlášena v Rumunsku
nová ústava. Král prohlásil, že tím splnil
přání celého národa a zbavil zemi ne
bezpečných stranických bojů.
—. V Karlových Varech se má obsadili
místo ředitele lázní, na které si činí ná
rok Češi. Nárok jisté oprávněný, ale
za nynějších poměrů bude sotva splněn.
—. Rakousští nazisté se již viděli pány
země a spojení s Německem, ale ne
počítali při tom na energii jednoho mu
že, dra Schuschnigga, který s nimi ve
Štýrsku a Korutanech nedělal dlouhých
řečí a jejich rozpálené hlavy shladil.

—. Místopředseda sněmovny rudého Špa
nělska, Gil, utekl k Francovi, poněvadž
prý ve vládním Španělsku vzrůstá anar
chie a není tam již ani republiky ani
republikánů. O to se postarali sovětští
emisaři a anarchisté již dávno.

—. Balkánská dohoda, kterou tvoří Tu
recko, Jugoslávie, Řecko a Rumunsko,
se rozhodla uznat anexi Habeše Itálií.
Je vidět, že Mussolini má na Balkáně
stále větší úspěch.
—. Hitler odjede do Itálie v první polo
vině května a zdrží se tam celý týden.
Do té doby má býti skončeno jednání
mezi Itálii a Anglií a bude se pravdě
podobně jednat o blok čtyř evropských
velmocí, Anglie, Itálie, Francie a Němec
ka, pro jehož uskutečnění pracuje Chamberlain.
—. Americký velitel ve světové válce,
generál Pershing umírá. Byl to zname
nitý voják a důvěrný přítel generalissi
ma dohodových armád, Focha
—. V Moskvě byl zahájen monstreproces
se 22 obžalovanými, mezi nimiž jsou dů
věrni přátelé Leninovi i Stalinovi, kdysi
vedoucí lidé v sovětském Rusku, komi
saři atd. Je mezi nimi Rykov, Bucharin,
Jagoda, Krestinskij a j. Inu, stává se,
co se stávalo v každé revoluci: Jedni
požírají druhé. Obžalovaní prý nebyli
jen vlcstizrádci a sabotážníci, ale chtěli
zavraždit Lenina i Stalina.
Legionáři tarokáři,

scházejí se v restauraci
U HORTÍKŮ, (př. Otto Špírek),
v Praze II.. roh Moráné
a Václavské ul. - Doporučujeme.

Legionářské průkazy
Mnozí naši bratří nemají ještě legio
nářského potvrzení (průkazu), ač,
chiějí-li použiti výhod legionářského
zákona a uplatnili svoje práva zvlá
ště při žádostech o místa, trafiky atd.
atd., potřebují toto bezpodmínečně.
Každý si musí o toto však žádali sám
a nelze žádali hromadně od organi
sace pro své členstvo. Žádost se po
dává M. N. O. kanceláři čs. legií Evidenční úřad Praha-Dejvice, Bajkal.
Kolkuje se Kč 5.-. Nezaměstnaní
mohou žádali o prominutí kolkovné
ho. K žádosti se přikládá křestní list,
domovský list a vysvědčení zachova
losti. V žádosti jest nutno uvésii: jmé
no a příjmení, datum a místo naro
zení, příslušnost, místo posledního po
bytu v zajetí, kdy, kde a komu se ža
datel přihlásil do zahraničního voj
ska, jméno emisaře, důvěrníka a svěd
ků, kdy byl do čs. vojska zařaděn
(pluk, prapor, rota, oddělení), u kte
rých částí sloužil později, kdy a kde
byl povýšen, evakuován (transport)
dne, demobilisace nebo suberarbitrace, nynější zaměstnání a přesná adre
sa. Žádosti můžete zasiati buď přímo
anebo prostřednictvím Ústřední jed
noty v Brně anebo Zemského svazu
v Praze. Podobným způsobem žádají
o vydání potvrzení příslušníci II. za
hraniční armády (italská domobrana),
uvedou kdy a kde byl zajat a u kte
rých útvarů (praporů-částí) sloužil.
Legionářský průkaz měl by míii kaž
dý bratr.
- jvk -
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