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Konec svobodného Rakouska
Dnes tedy není již samostatného státu rakouského. 700 let trvalo Rakousko,
hrálo v historii lidšti a velice významnou úlohu, s jeho osudem byl spjat
po staletí i osud našeho národa a ta říše, nad kterou kdysi slunce nezapadalo,
která velice často dávala směr evropské politice a evropskému vývoji, mizí
náhle a ;zbývá po ní jen jméno a pak historie. Pravda, čekalo se od ukončettií
svět, války několikrát, že se blíží konec Rakouska, ale nikomu jistě ani ve snách
tienapadlo. že k němu dojde tak neočekávaně, náhle a že k němu dojde právě
ve chvílích, kdy se zdál zatím odvrácen.
Slovy: anšlus bylo vyslovováno od r. 1919 nesčetnckrátc. jednak v důsledku
rozpadu rakousko-uherské monarchie, po němž se ocitlo malé Rakousko
v postavení málo záviděníhodném. jednak vlivu z Německa. Jako v Rakousku
‘tak i v Německu se střídaly u vlády dvě strany: křesťansko-sociální a sociálně
demokratická. Poněvadž Rakousko prožívalo stále těžkou hospodářskou krisi
a poněvadž nebylo možno pomýšlet na dosazení Habsburgů. ozývaly se stále
častěji hlasy o připojení k Německu, o anšlusu. R. 1931 rakouský kancléř
Schober se na něm již domluvil s nemeckým Curtiusem, a nebyla-li dohoda
provedena, stalo se to proto, že se proti tomu postavily velmoci. Itálie. Francie.
Anglie a nepřály si toho ani státy Malé Dohody.
R. 1932 a 1933 přinesly změnu v Říši. Poslední kancléř koalice, opírající se
o centrum a sociální demokracii, dr. Rrúning. musil ustoupil a po krátké
době je povolán presidentem llindenburgem Hitler k sestavení nového kabi
netu : Národní socialism se ujímá řízení Německa. V Rakousku se rozrůstá
rovněž hnutí národně-socialistické. vnitropolitická situace je stále více ztěžo
vána netoliko — u vlády byl dr. Dollfuss — spory uvnitř země, zápasem o moc
(mezi křesťanskými socialisty, sociálními demokraty, postupujícími společně
a komunisty a národními socialisty, nýbrž i zásahy z vnějška. jako Itálie.
Vídeň a po ní jiná města jsou svědkem prolévání krve, padá i dr. Dollfuss.
oběť národních socialistů, a vlády se ujal dr. Schuschnigg. mladistvý, ale ener
gický muž.
Postavení jeho bylo opravdu obtížné. Chtěl vytvořili křesťanský stát, zbudo
vaný na zásadách sociálních encyklik papežských, ale začínal prováděli tento
úmysl v dobách málo příznivých. Kapitál se sice na oko stavěl k němu přá
telsky. ale smýšlel jinak. Dělnictvo bylo umlčeno a nazisté nezaháleli. Celkově

lze říci, že léta od smrti Dollfussovy byla nabita prachem, které hrozil každé
chvíle vybuchnout. Hitler utužoval svoji moc v Německu a každým jeho
úspěchem byl posílen nazistický tábor v Rakousku přes přísné opatření vlád\.
Velmoci se zmítali ve vnitřních krisích. jejich vliv slábl a zatím rostla moc
a váha Německa i Itálie. Byla konečně utvořena osa Řím-Berlín. do které
•bvlo zapnuto i Rakousko. Zdánlivě to zajišťovalo jeho svobodu, ale jen zdán
livě, ve skutečnosti, jak je dnes vidět, svobodu odbourávalo.
Nejistota rostla měsíc od měsíce a stupňovala se po řeči Hitlerově letošního
roku. Fůhrer se prohlásil ochráncem 10 mil. Němců žijících mimo Říši, z nichž
žije 6 mil. v Rakousku. Za několik dnů na to byl pozván dr. Schuschnigg
Hitlerem do Berchtcsgadenu. kde obdržel prvé ultimatum. Šlo již do tuhého
a rakouský kancléř mus.‘ couvat. Byli jmenováni do vlády dva národněsocialističtí ministři, prohlášena amnestie politických vězňů, vůdce nazistů
Seyss-Inquart byl jmenován vicekancléřem. Ovšem, tím nebyl zaručen klid
v zemi, odvaha nazistů stále stoupala. Dr. Schuschnigg se rozhodl k radikál
nímu řešení: Vyhlásil plebiscit na neděli 13. března. Bud* pro svobodné, ne
závislé křesťanské Rakousko nebo proti. Současně vyjednával se zástupci
sociálně-demokratického Rakouska. Vše nasvědčovalo tomu, že vítězství Schuschni"govo je nejen zaručeno, ale že bude vysoké.
‘lak vy padaly poměry od středy večer do pátku poledne, kdy přijel do Vídně
zplnomocněnec Hitlerův, Bůrkel. s ultimatem: Hned odvolat plebiscit, roz
šířit vládu o nazistické ministry, přerušit jednání se zástupci dělnictva. Posta
vení Schuschniggovo se stávalo hrozným, tím hroznějším, čím skoupějšími byly
na sliby velmoci: V pátek 11. března v 6.15 hodin Schuschnigg odvolává
plebiscit a od 7.45 do 8 hodin měl dát odpověď na Hitlerovo ultimatum
— podává demisi a svůj projev končí slovy: Bůh ochraňuj Rakousko! Za
hěkolik minut na to hlásí se již Seyss-Inquart. který byl jmenován kanclé
řem. Nová vláda je celá národně-socialistická. V neděli odstoupil i president
Miklas.
Rakousko bylo přičleněno k III. Říši: Jedna říše, jeden vůdce: \dolf Hitler,
lnšlus byl proveden. Není již svobodného, samostatného Rakouska. Německá
armáda je obsadila. Hitler prohlásil v Linci, kam zavítal v sobotu večer:
Splnil jsem svůj úkol přičlenit Rakousko, moji rodnou zemi, k Německu.

Náš stát po zrněné ve střední Evropě

žíme-li poměr Polska k naší republi
ce, pochopíme, že plným právem se
můžeme tázat, co bude dále?
Nuže, Hitler prohlásil, že Německo
chce s námi žiti v přátelském pomě
ru, jak bylo dojednáno úmluvou z r.
1925. Římské protokoly byly rovněž
smlouvou, bylo sjednáno mnoho ji
ných oboustranných smluv, a dnes
je po nich veta. Francie nyní prohla
šuje, že dodrží v případě nebezpečí,
kdybychom byli napadeni, spojenec
kou smlouvu do posledního písmene.
Dobře. A co by udělala Anglie? Část
našeho tisku chytá se každého slova
Chamberlainova a vidí v něm urči
té nápovědi. Kdepak, není v nich nic
v náš prospěch. Jsou tak kulatá, že
s nimi můžete točit jak chcete a všu

Pohled na Evropu v kritických chví
lích zanikání Rakouska bvl hrozný.
Francie bvla bez vládv, v Anglii byli
páni překvapeni a řekli si, že nebu
dou či lépe řečeno, že nemohou nic
dělat ve prospěch jednoho člena Spo
lečnosti národů, Itálie souhlasila s
anšlusem, Rusko se vnitřně zmítá. Tak
to vvnadá v současné Evropě a bvlo
skutečně odvahou za takového stavu
věcí dovolit si odporovat Hitlerovi.
No, ale přece se něco stalo: Anglie a
Francie protesteva1— v Berlíně a Ber
lín se zachoval k tomu protestu za
slouženě: Prostě ho nepřijal.
V Rakousku se hned hakenkreuzléri
zařídili, bvlo ostatně všechno pripra
veno a dnes není po minulosti ani
stonv. Armáda přísahala věrnost Hit
lerovi, tvůrci velikého Němerk^ i^ž
tak r. 19^8 obnovuje svoii předváleč
nou rozlohu. Se^ss Tnmiart bvl jme
nován nrvým rakouskvm místodržite
le™. takže dnes nemá Rakousky iiž
svého kancléře a Hitler prohlašuje:
Největší dílo mého života se splnilo.
V cizích státech byla zrušena rakous
ká vyslanectví a vyslanci odvoláni.
Poslední ministr zahraničních věcí
Dr. Wolf předal úřad říšskému zahra
ničnímu ministru Ribbentropovi s pro
hlášením: My, Rakušani, máme jen
jednu vlast, to je Německo. Říšská
policie provádí čistku. Byly rozpuš
těny všechny spolky vyjma národně
socialistické. Zlatý rakouský poklad
byl dopraven do Berlína. Nyní bude
následovat asi toto-. Budou souzeni ri,
kdož před 11. březnem řídili Rakous
ko, prý budou obviněni z velezrady,
nevyjímaje ani odstoupivšího presi
denta Miklasa.

Rakouský problém jest vyřízen a jest
otázkou, zda je tím trvale zaručen mír
ve Střední Evropě, a zda totéž, co
se nyní dálo na Dunaji, se nebude
jednou, dříve či později, provádět na
Labi. Jugoslávie, která za Stojadinoviče je Německu velice nakloněna,
nepřichází snad zatím v úvahu a ne
musí překvapovat, že vládní tisk ne
píše o Schuschniggovi přátelsky a ne
tají se uspokojením nad podobným
rozřešením rakouského problému. Ji
nak ovšem se na celou věc musíme
dívati my, jediný stát, který, jak ne
zapomněl konstatovali říšský tisk, má
orientaci francouzsko-ruskou. A uvá

de je to stejné. Anglie si nebude pá
lit prsty v žádném konfliktu, a po
něvadž se lze právem nadít, že její
postavení mezinárodní nebude růst,
soíše naopak, a poněvadž její zájmy
jsou velice ohroženy, nebude ani
chtít si znepřátelili ty, kteří ji ohro
žují.
To je střízlivý pohled na věci, jak se
ieví ve světle posledního vývoje a
na naše postavení. A to právě nás
nutí k tomu, abychom spoléhali sami
na sebe, na svoji sílu, na svoji jed
notu, na svoii odvahu a na svoji vlast
ní politiku. Proto jedinou řečí, kterou
lze dnes promluvit, není řeč pisálků
z různvch novin, ale taková řeč, kte
rou třeba proslovil armádní qenerál
náčelník generálního štábu Krejčí při

Zákon o anšlusu

Projev generála Krejčího
k legionářům

V neděli 13. března byl vyhlášen tento spolkový ústavní zákon o opětném
spojení Rakouska s německou říší: Na základě článku 3. odst. 2. spolkového
zákona ústavního o mimořádných plných mocích v rámci ústavy, sbírka zá
konů 1. č. 255/4, se spolková vláda usnesla:
1. Rakousko je zemí německé říše.
2. V’ neděli dne 10. dubna 1938 koná se svobodné a tajné lidové hlaso
vání německých mužů i žen Rakouska, starších 20 let, o opětném sloučení
s německou říší.
3. Při lidovém hlasování rozhoduje většina odevzdaných hlasů.
4. Předpisy, potřebné k provádění a doplnění tohoto spolkového ústavního
zákona sc provedou nařízením.
5. Tento spolkový ústavní zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Provedením tohoto spolkového ústavního zákona se pověřuje spolková vláda:
Seyss-Inquart. Glaise-Horstenau, Wolff, Hueber. Menghin, Jury, Neumayer,
Reinthaler, Fischbock.
Ústavní vznik tohoto spolkového ústavního zákona stvrzují svými podpisy:
Seiss-Inquart, Glaise-Horstenau, Wolff, Hueber, Menghin, Jury, Neumayer.
Reinthaler, Fischbock.

Bachmačský vítěz, tehdejší plukovník,
dnes náčelník hlavního štábu čs.
branné moci arm. generál Ludvík
Krejčí promluvil v neděli 13. t. m.
v Olomouci k legionářům, bývalým
příslušníkům šestého pluku. Pravil ze
jména: K našemu šestému pluku se
dnes hlásí hrdě již řada ročníků slav
né naší bojové minulosti. Bránili by
svůj stát s toutéž vůlí, odhodlaností
a rozhodností, s jakou jste vy mu jeho
samostatnost dobývali. A nastane-li
taková potřeba, my první příslušníci
pluku, pokud ještě budeme mít sílu
udržet v rukou pušku, budeme při
tom mezi nimi a v jejich čele. Tak je
připravena celá armáda!

bachmačských osikách. Pero namo
čené v rozředěném mkousiě a rozskripané, by mělob^ti zahozeno. Stálé
doprošo van! *T5onižu j e.
Třeba říci, že ve vážných chvílích se
daleko krásněji choval lid, než někte
rý povýšenecký tisk, a to chování
vzbuzuje do budoucnosti naději nej
větší. A lid čeká, že vláda - naši
Němci, aktivistů nevyjímaje, budou
jistě nyní ještě náročnější - bude
provádět politiku činů. Pryč se vším
ustrašenectvím a slabošstvím!

Voják naší armády necouvne
ani před největší přesilou
V neděli 13. i. m. vyvrcholily v Olo
mouci bachmačské oslavy vojenskou
přehlídkou a projevy jak šéfa gener.
štábu naší armády, tak i ministra Ná
rodní Obrany Machníka. Ministr
Machník při odhalení pamětní desky
hrdinům bachmačským prohlásil: Je
na nás, aby jména padlých v bitvě
u Bachmače, neshlížela na nás jako
němá výčitka, že oběť, kterou přinesli
pro nás, byla obětí marnou. U Bach
mače byl podán důkaz, že voják čes
koslovenské armády necouvne ani
před největší přesilou. Bachmačský
vítěz Ludvík Krejčí jest dnes náčel
níkem hlavního štábu naší armády.
Na jakékoliv ohrožování naší vlasti
a bezpečnosti ani zdaleka nikdo ne
pomýšlí. Říkám to také vzhledem
k posledním úředním prohlášením, jež
jsme v tomto směru slyšeli a vzali na
" ědomí.

Zprávy ve zkratce
—. V Celovci byl zatčen Dr. Cviter, redaktor
jediného slovinského listu, vydávaného v
Rakousku „Koroški Slovenec“. 2e by Slo
vinci, kteří mají již smutné zkušenosti s
Itálií, měli zažít nyní tytéž zkušenosti s
autoritativní Ríši německou? Je to možné.
—. Osud židovstva je stále hroznější. Rusko,
Německo, Polsko, Rumunsko a nyní Ra
kousko jich nechce a aby byla dovršena je
jich bolest, nechce jich ani Palestina, ne
boť od 1. dubna do 1. října smí se tam
vystěhovati pouze 2.000 židů, a každý musí
mít nejméně 140.000 Kč. Což, o ty peníze
by nešlo, ale když jich nechtějí! 2e by se
přece někde našlo pro ně místo...?

. Anglie prý hodlá zavěsti vojenskou po
vinnost. Bude prováděna postupně, nejprve
bude zvláštní výcvik povinný pro muže do
25 let. To je sice dobré, ale to nenaučí an
glické politiky a diplomaty dělat správnou
politiku a diplomacii. —
—. Von Papen bude pravděpodobně jme
nován velvyslancem ve Francii. Pohřbíval
Rakousko, dostal za to od Hitlera zlatou
medajli, teď má „asi“ přivádět k rozumu
lidovou frontu ve Francii. Ono lze všechno
dělat, přijde jen na to, jak dlouho?
—. Anglie prý zakročuje ve prospěch ra
kouských katolíku, židů a sociálních demo
kratů. Jen aby se Anglie intervencemi moc
neznavila! Katolíkům, židům a socialistům
by z toho mohlo být ještě hůře.
-. Franco vede ofensivu vítězně. V něko
lika dnech postoupil do hloubky 80 km v
šířce 90 km. Jeho vojsko stojí již jen 30 km
od katalánských hranic. Jen kdyby to již
znamenalo konec občanské války ve Špa
nělsku.

—. V Rusku mají zase po jednom procesu.
Dopadl po bolševickém způsobu skvěle. Z
21 obžalovaných bylo odsouzeno k trestu
smrti 18 lidí. Již se připravuje zase nový
proces. Chudák Stalin!
—. Pani Dollfussová, vdova po kancléři, za
vražděném r. 1934, byla přijata na našem
území, ale po 2 dnech, strávených s oběma
dětmi v Bratislavě, odjela do Budapešti, od
kud odcestovala do Itálie, kde se hodlá tr
vale usadit.
Evangelická církev v Rakousku ukazuje
svoji pravou tvář. Bude hakenkreuzlerská.
jak se patří. Rozhodli tak její vůdcové. Ne
potřebovali k tomu jistě velkého sebepřemáháni.

—. Českoslovenští vyslanci jednají, oznamumují denní listy. Tak přece!
—. Opatrnosti nikdy nezbývá. Mannesmannovy závody v Chomutově propus
tily v sobotu 150 zaměstnanců ve vyš
ších službách, vesměs to cizích státních
příslušníků, a zbývajícím 100 cizincům
u firmy zaměstnaným bylo doporučeno
opatření si státního občanství.

Stanovisko k sokolskému sletu
Orelská tisková služba vydala v mi
nulých dnech prohlášení, ve kterém
zdůrazňuje, že články, které na růz
ných místech vyšly a zaujímaly ur
čité stanovisko k sokolskému sletu,
jsou čistě soukromým míněním pisa
telů a nelze s nimi Orelstvo ztotožňo
vat. Čsl. Orelstvo znovu zde potvr
zuje, že důvody pro něž Orel vznikl
a jež určilv samostatnost jeho postu
pu jako kaiol. organisace tělovýchov
né stále trvají a že pro každého člena
orelského hnutí jest Tyršova sokolská
ideologie naprosto neslučitelná s kře
sťanským názorem světovým.
V našem listě stanovisko k sokol, sle
tu zaujal br. Dr. Polanský, jeden z nej
starších, již předválečných orelských
pracovníků, starosta orelské jednoty,
člověk Orlem vychovaný pro vstup
do legií, o němž jistě nelze tvrditi, že
byl by věci neznalý. Měl jistě nej
lepší úmysl, aby z obzvláštního taktu,
diktovaného vyššími zřeteli, s ohle
dem na letošní jubilejní rok a zejméra se zřetelem na potřebu jednoty a
spolupráce všech složek ve státě a
konečně z důvodů katolických pře
hlédl dosavadní přehmaty a dal pod
nět k úv ze, zda jest třeba, aby dvě
silné složky národa stály vedle sebe
cize a nepřátelsky, když mohly by
ne jedna druhou spolknout, ale za
stejným cílem pracovat na dvou různvch úsecích, jak bylo to ku př. sjed
náno o 28. říjnu na zem. val. hromadě
katol. legionářů mezi Čsl. Obcí le
gionářskou a naší Ústřední jednotou
Není vinou naší, že věc zneužil sku
tečně nevhodně a nešikovně denní
tisk a že u nezasvěcených a u těch,
kdož náš článek nečetli vznikla do-

mněnka, jako bychom souhlasili s tím,
aby Orel nadbíhal Sokolu, nebo jako
bychom pokládali Orla za organisaci
méněcennou. Nic takového nebylo
napsáno, ani myšleno.
Konečně Čsl. Obec Sokolská dosud
své mínění neřekla. Prozatím hovo
řili jen redaktoři denního tisku, kteří
jistě s Orlem necítí a s ním nesrosili a
ti nemohou býti směrodatní pro vý
sledky, které měl náš článek domně
le zavinit.
Budiž nám proto dovoleno, abychom
prohlásili, že s naší strany nestalo se
nic, co by Orla chtělo poškodit neb
poškodilo. Vždyť jsme v něm všichni
vvrostli a máme jej nejen rádi, nýbrž
v něm a v jeho prospěch pracujeme.
Podřídíme se kdykoliv každému usne
sení a přání orelských orgánů, ale
prosíme, aby nám nebylo vnucováno
a my podezříváni, že jsme vědomě
chtěli Orla poškodit. Že tomu tak ne
ní dosvedčuje řada souhlasných pro
jevů i od orelských pracovníků, kte
ré jsme po vyjití článku obdrželi.
To byli ovšem lidé, kteří nás pocho
pili a nehledali v nás hned najhor
ších úmyslů.
Rádi proto dáváme dnes místa pro
hlášení Ústřední rady Čsl. Orla, které
říká, že jedině povolaným činitelem
určujícím stanovisko Orla v podob
ných otázkách jest Ústřední rada a že
dosavadní postup Orelstva byl na
prosto správný a proto nesmí a ne
může býti nic měněno n? tom, zač po
tolik desítiletí bojuje. Ústřední list
„Orel” přinese v této věci směrodat
né stanovisko a my pokud nám místo
dovolí, rádi je v listě našem otisk
neme.
-Kšz

x •

Pani kan

z T.
Zvláštní odrůda lidí, které vynáší na
povrch mimořádně vzrušené poměry.
Snadno je poznáte podle vyjevených
očí, které vidí příšery, jež vůbec ne
existují, podle ustrašeného hlasu, kte
rý zřejmě ukazuje zbabělou úzkost
jejich srdce. Svůj strach přenášejí na
celé okolí, otravují své bližní, způ
sobují často nesmírné škodv, zkrátka
jejich řemeslem jest šířiti paniku. Byl
podnik průmvslový, dobře prospero
val, zaměstnával velký počet děl
nictva. Pracoval ovšem s úvěrem,
platil pomalu, ale spolehlivě. Stalo
se, že jeden úvěr nemohl býti ihned
snlacen, podnik žádal o poshovění.
Panikář se to dozvěděl, zbouřil ihned
všecky věřitele, že podnik jest v pla
tebních nesnázích. Věřitelé všichni
najednou vypověděli úvěr. Podnik
se zhroutil. Věřitelé svou ukvapenosfí
se připravili o 70% svých pohledá
vek, dělníci ztratili práci, a panikář
měl pravdu. Bylo zle, ovšem jeho vi
nou. Naše městská spořitelna před ně
kolika léty prožila také krušné chvíle.
V Ústředí německých spořitelen to
nechtělo klapat, panikáři strašili vkla
datele, „je zle, rychle vybírejte vkla
dy", a tito vybírali.
Za dva dni snad vyplatil ústav 3 mi
liony Kč, ale vydržel nápor, a vkla
datelé se zastyděli, že sedli na lep
panikáři, a nosili vklady zpátky. Ale
teď si pomyslete, že něco podobného
by se stalo menšímu ústavu, který
nemá pohotově tolik peněžních pro
středků, aby mohl zmoci podobný ná
val vkladatelů žádajících zpět svoje
vklady. Co by následovalo? Ústav
by se zhroutil, vkladatelé by přišli
o svoje úspory, ale panikář by se
chlubil „to jsem já věděl".
Máte-li k svému ústavu důvěru a
chcete-li, aoy prosperoval, nebudete

Orelstvo
Valný sjezd Orelské župy Pospíšilovy.
V neděli 14. i. m. konala svůj výroční
valný siezd pražská orelská župa Bed.
Pospíšila za velice četné účasti v před
náškovém sále v Emausích. Sjezd po
ctil návštěvou J. E. njdp. kardinál Dr.
Kašpar, který velmi krásně účastníky
nadchl pro další práci na poli kato
lické tělovýchovy. Sjezd sám byl na
výši doby, ačkoliv rychlejší tempo
bylo by umožnilo všem, aby setrvali
až do konce a nebylo by bývalo nut
no končití sjezd až v pozdních odpo-

plic
věřili panikářům, nebudete vybírali
vklady, ale spíše nové získávali, pro
tože jenom dostatečným přílivem
vkladů nejvíce ústav posílíte. — Nej
hůře řádí panikáři na burse. Tam tvoří
přímo organisovanou společnost na
vyssávání ubohých obětí bursovní
vášně. Nakoupíte si cenné papíry,
když jejich kurs je hodně vysoko, a
těšíte se, že něco vyzískáte. Ale běda.
Pojednou začnou pracovat panikáři.
„Je zle volají, kursy rapidně klesají,
zachraň se kdo můžeš." A ustrašení
lidé prodávají za každou cenu, pro
dělají těžké peníze, jen panikáři loví
v kalných vodách a shrabují své zis
ky. - Překotný spád událostí v Ra
kousku otevřel panikářům hlavně
v našem pohraničí jejich zhoubné čin
nosti volné pole. Jejich vyjevené oči
vidí již, jak německé vojsko mašíruje
přes naše hranice, jejich bystré uši
slyší rachot letounů, bomb a granátů,
jejich ustrašená ústa povídají tajem
ně, že bude zle, Češi že musí z pohra
ničí utíkat, že bude hlad a bída atd.
Dobře ještě, že naši vedoucí státníci
včas ujistili lid, že není příčiny k oba
vám, že máme skvělou armádu, hra
nice dobře opevněné, že máme
ochranné smlouvy se spojenci, kteří
by nám v případě ohrožení přispěli
na pomoc, jinak by tato panika mezi
českým lidem v pohraničí byla straš
ná. Proto jsme pokládali za svou po
vinnost naše čtenáře před těmito pa
nikáři varovali. Zvláště my hraničáři
katolíci, kteří přece také spoléháme
na řízení Boží Prozřetelnosti, zacho
váme za všech okolností důstojný
klid. Každý na svém místě budeme
plnili své povinnosti do posledního
dechu vždv ochotni pro blaho a obra
nu své milé vlasti přinésti každou
oběť.

ledních hodinách za prázdných la
vicí.
Pospíšilova župa svojí agilností a organisační a technickou vyspělostí
jest nejlepší župou vůbec. Jest
vidět, že pracovníci její se o věc
poctivě starají a nezištně plní své po- innosti, jinak by rebylo možno, aby
za jediný rok vzrostla župa téměř o 50
nových jednot. 134 orelských středi
sek jest v župě dnes organisováno a
na vyjmenování jejich činnosti tě
locvičné, osvětové a organisační by
nestačil ani sloupec našeho listu.

Župa se připravuje na velikou práci,
která ji čeká letos a na rok s přípra
vami pro III. orelský slet v Praze a
v tomto směru také se neslo celé
sjezdové jednání. V župní radě ne
nastalo podstatných změn, jedině
techničtí pracovníci se zdá, že nejsou
plně spokojeni a snažili se to dát také
při sjezdu na jevo. Obezřetné a ru
tinované vedení župního starosty však
zdolalo všechny nástrahy a sjezd ne
jen že měl zdárný průběh, ale i skon
čil za plného nadšení zejména účast
níků z venkova.
-Kš Orelský zájezd do Lublaně.
Čsl. Orel uspořádá letos ve dnech 25.
až 30. června zájezd na slet katolic
ké mládeže slovinské do Lublaně v
Jugoslávii. Cestovné i strava činí 410
Kč při společném a 560 Kč při hote
lovém ubytování a stravování. Z Lub
laně budou uspořádány zájezdy na
Bled a Krk. Účastníci mohou podle
libosti i delší dobu na cestě zůstali.
Je snahou docílili 3.000 účastníků.
Našim čtenářům doporučujeme vřele
účast!
Hospodářská rada byla zřízena Čs. Or
lem ku řízeni hospodářsko-finančnich
záležitostí sletu a při ní bude zřízeno pět
sletových komisi.
Informační leták o III. sletu čs. Orla
bude vytištěn a zaslán všem spřátele
ným zahraničním tělovýchovným organisacím.
Orelská výstava bude uspořádána v Pra
ze při příležitosti III. sletu.
Proč já zrazuji katolický tábor a své
peníze dáváni do ústavů katolíkům ne
přátelských? Proč pomáhám nepřá
telům k jejich moci a síle? Každý si
odpověz sám. Katolické peníze de
Záložny Hermes, Praha I.

Různé zprávy
Jubilejní sjezd Irkutského pluku.
Dělostřelecký pluk 6 „Irkutský" ve
Znojmě bude pořádali ve dnech 4. a
5. června t. r. u příležitosti 20. výročí
boje u Irkutská sjezd zahraničních
příslušníků všech složek, z nichž po
vstal: 2. dělostřelecké brigády (celé),
2. pluku lehkého dělostřelectva a 2.
parkového muničního divisionu rus
kých legií, domácího čs. dělostřelec
kého pluku čís. 4 i pluku samotného
od dob jeho zřízení. Slavnostní výbor
pluku, který se k tomu účelu ustavil,
s povděkem přijímá již nyní přihláš
ky a případné návrhy. (Dělostřelecký
pluk 6 „Irkutský", slavnostní výbor,
Znojmo.)
- Délka čsl. státních hraníc činí 4.125
km, z toho připadá na sousedství s Pol
skem 984 km, s Maďarskem 832 km,
s Rumunskem 201 km a s Německem
2.100 km (dříve 1.542 km).
Versaillská „křivda“ napravena. Ně
mecko po světové válce ztratilo na
70.500 km- plochy v Evropě, z původní
rozlohy 540.860 km-. Dnešní pak rozloha
Německa s okupovaným Rakouskem ob
náší 552.650 km', tedy více o 12.000 km2.
V této německé veleříši žije pak 73 mil.
400.000 obyvatel, z 98°,<> německé národ
nosti. Se 6,800.000 obyvatel v Rakousku
přibylo německé říši 190.000 židů. K do
savadním 21 milionům římských kato
líků v říši přibylo pak 6,100.000 římských
katolíků z Rakouska. Dnes jest Němec
ko po Rusku největším a nejvýznamněj
ším státem v Evropě.

Němečtí turnéři na Sokolský slet.
Dle prohlášení starosty ČSOS dr. Bukovského zúčastní se letošního sletu
v rámci mezinárodní účasti také říšskoněmečtí turnéři. V Karlsruhe se již ko
nají horečné přípravy na mezinárodní
závody a docela se očekává veliká
účast německého občanstva vůbec.
Aby tak v dnešní době něco podob
ného provedl Orel. To by bylo vý
tek a podezírání, které ihned mizí,
když jedná se o všenárodní korporaci
sokolskou.

Uč se spořili v mladu, abys v stáří
neměl hladu! Sběrny a střadaielské
kroužky záložny Hermes v celých
Čechách přijímají vklady na vkladní
knížky i běžné účty. Informujte se.
Výtěžky věnují se ve prospěch kato
lického hnutí.

HRANIČÁŘ
Most
V únoru i. r. konala valnou hromadu
ve spolkové místnosti u Modré hvěz
dy v Mostě III. nám. organisace ka
lolických horníků. Průběh této byl
vzorný a potěšující za početné účasti
členstva i hostů. Valnou hromadu za
hájil oo 15. hod. předseda br. Nájem
ník uvítáním milého hosta p. m. rady
Uhlíře, co referenta z ústředí, dp. P.
Merela, duchovního rádce a pp. J.
Hulinského, organisačního referenta
s Fr. Seidlem, okresním předsedou čsl.
sírany lidové.
Po té podána br. Šimůnkem zpráva
jednaielská z poslední valné hroma
dy, výborové schůze a výroční zprá
va, a br. Beranem zpráva pokladní.
Po podání zpráv požádán předsedou
o promluvu dp. Merel, který se ujímá
slova s ujištěním, že rád mezi hor
níky přichází. Slovy nelíčenými, do
brosrdečné podává cenný, nábožensko-výchovný referát a z mnoha pe
rel jeho řeči několik vyjímám. Pravil:
,,Kdo žije dle náboženství, jest na
výši. Kdyby všichni dle víry a přiká
zání Božího žili, bylo by dobře na
světě. Nestačí jen víru mít, ale dle
ní žít a státi pevně za svým přesvěd
čením. Spása je jen u Boha.” Pře
svědčuje, že náboženství a víra se
nikdy nepřežije. Nabádá k společné
práci, zbožnému, vzornému životu,
zdůrazňuje, že jest třeba společnosti
i jednotlivci pevného základu a tím
jest víra a náboženství. Běda společ
nosti, která bv Boha ztratila a k němu
se navrátila. Katolická organisace hor
nická má býti vzorem — členové její
mají zachovali jednotu v organisaci
a vděčnost těm, kteří pracují z lásky
k bližnímu a i pro ně pracovali. Po
ukazuje na nezištnou práci okresního
předsedy p. Frant. Seidla.
Okresní předseda p. Seidl děkuje jak
za uznání, tak za upřímnou spolupráci
org. tajemníka p. úč. Hulinského. Pak
tlumočí pozdrav od předsedy čsl. stra
ny lidové v Čechách.
Následuie další referát p. org. tajem
níka Hulinského, který vítá p. radu
Uhlíře do našeho středu a žádá jej,
aby přednesl tak obsažný a krásný
referát, jako na členské schůzi kře
sťanského dělnictva v Bílině. Poně
vadž má býti přistoupeno k zvolení
volební komise a sestavení kandidáikv, která bvla již na členské schůzi
navržena, zdůrazňuje, aby na místa
zodpovědná, vedoucí, byli stavěni
lidé vyzkoušení, vzorní a v pevném
postavení.
Fan rada Uhlíř podává cenné pouče
ní, jak postupovali v této záležitosti.
Zvolena volební komise sestávající z 5
členů: br. Čivriečky, Lukeše a Opaleckého, která se odebrala k poradě.
Fan uč. Hulinský pokračuje ve svém
referátě. Otázce dělnické staví zása
dy papežské encykliky Rerum novaium. Dělník má nejenom právo na
rodinu — ženu a děti, ale má také
právo ji uživit. Rodina jest institucí

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování).
Voda by mne ji byla vzala a opíral
jsem se o lopatu a brodil napřed po
kolena a uprostřed bylo po pás, za
kopl jsem a omočil se celý. Dále jsem
utíkal, co mi dech stačil ještě několi
kráte po kolena vodou a za dvě ho
diny doběhl jsem do Mitrovice. Do
my byly zavřeny, město opuštěné, ne
bylo kam se ukrýii před zimou a sně
hem.
Konečně vešel jsem do nově postave
né nemocnice, kde na dlouhé chodbě
bylo již více zajatců. Nebylo tu teplo,
ale přece lépe jak venku, kde na nás
mrzly promočené hadry, neb jiného
slova již náš oblek a obuv nezaslou
žil. Večer nás chtěl národník vyhnali,
ale zastal se nás jeden důstojník a
tak jsme přespali na schodišti v prvém
poschodí. Ráno bylo na nás ještě vše
mokré, za velkého mrazu stáli jsme
dvě hodiny v řadě a čekali na chléb.
Odpoledne 12. listopadu vyšli jsme
z města, ač hlavní proud táhl po sil

mravní, morální a má-li býti silný,
zdravý stát, musí býti nejprve mrav
ná, zdravá rodina. Kde se trhá pouto
rodinné, trpí děti, obce, stát! Rodina
má žiti podle zásad křesťanských a
z takových rodin mohou pak vychá
zeli dobří občané a zdatní obránci
státu. Náš národ stál na vrcholu své
slávy za otce vlasti Karla IV., kdy
národ náš byl nejzbožnější. Nechce
me jen odboráře, ale křesťanské. Zdů
raznil, že křesťanské organisace jsou
pro spravedlnost všem.
Po referátu p. úč. Hulinského přistou
peno k volbě nového výboru. Byli
zvoleni: Předsedou: Jar. Lukeš, mís
topředsedou Karel Nájemník, jednate
lem Josef Hronek, místojednatelem
Arnošt Straka, pokladníkem Ludvík
Beran, revisory účtů Veverka a Auterský, členy výboru Ptáček Karel,
Rouček, Opalecký, Kopecký, Krampera, Remuta, Reha a Ctvrtečka.
Po provedených volbách ujímá se
slova p. m. rada Uhlíř. Pozdravuje
jménem ústředí přítomné a děkuje
odstupujícímu výboru za vykonanou
práci. I on oceňuje práci okr. před
sedy p. Seidla, org. tajemníka p. Hu
linského a duchovního rádce dp. Me
rela. Podává cenný organisační re
ferát. Poučuje, že zvolením výboru
neskončila práce členstva, neb toto
má povinnost pomáhali a spolupra
covali s výborem. Křesťanští odborá
ři musí mít zájem i na politické práci
a opírají se o nejbližší stranu - čsl.
stranu lidovou, které se i při volbách
odvděčí za vše, co pro ně vykonala.
Upozorňuje, aby se členstvo vzdělá
valo a poučovalo, proto doporučuje
zakládání odborářských knihoven,
čtení odborářského časopisu Nový
Věk, nabádá ku lásce a svornosti, ne
boť když je svornost uvnitř, jest síla
na venek. V závěru své řeči žádá,
aby všichni věrně pracovali pro roz
voj odbor, organisace a Pán Bůh je
jich práci požehná.
Jeho organisační referát, jakož i všech
pp. řečníků bvl přítomnými pilně
sledován a odměněn vděčně potles
kem.
Ve volných návrzích pan Seidl po
doporučení hojného odbírání Svato
václavské Stráže přečetl petici provisionistů ohledně započítání váleč
ných let do pojištění.
Předseda sdělil podmínky ku přijímá
ní členstva do odborové organisace,
které jsou: Každý člen musí býti ka
tolíkem, musí být katolicky oddán a
děti posílali na náboženství. O půl
19. hodině byla valná hromada ukon
čena. Zdař Bůh!
Mč.

dp. P. Merel, který i prosloví před
nášku se světelnými obrazy, takže se
právem můžeme těšili na nejlepší vý
sledek. Katolíci! Ať není jediného,
který by tak poučný a zajímavý náš
podnik nenavštívil.
Ve středu dne 9. t. m. přivítali kato
ličtí hraničáři v Mostě do svého stře
du dp. P. Norberta, který k nám při
šel z Prahy, na místo milovaného a
vzorného pracovníka dp. P. Zimy. Než
máme pevnou důvěru i v dp. P. Nor
berta, že i on bude dobrým pracov
níkem, duchovním rádcem i vůdcem
a těšíme se ze srdce na jeho spolu
práci. Vždyť se hned prvý den mezi
námi dobře uvedl, vzav na sebe funk
ci vzdělavatele v Orlu a ujistil, že
chce s námi, katolickými hraničáři
s radostí pracovat. Buďte nám vítán,
důstojný Pane! Vyprošujeme Vám do
těžké Vaší práce od Pána Boha pev
ného zdraví a mnoho zdaru.

Teplice-Šanov
Sběrna záložny „Hermes” koná v so
botu, 26. i. m. v půl 8 hod. večer vý
roční schůzi v Lidovém domě. Cen
trála vysílá k valné hromadě jako
svého delegáta, přednostu organisač
ního oddělení, p. Jos. Křiklavu, kte
rý podá členstu a vkladatelům zprá
vu o stavu záložny a o situaci pe
něžních ústavů v nynější pohnuté
době. Co největší účast členstva při
valné hromadě jest žádoucí. — Po
kladník sběrny, p. Frant. Hellmich resignoval na svoji funkci a vedením
sběrny byla zatím pověřena sl. Olga
Ottová do definitivního rozhodnutí
centrály. - P. J. Křiklavá, který jest
zároveň jednatelem Ústřední jednoty
katolických legionářů, zemský svaz
v Praze, promluví v neděli odpoled
ne při konferenci katol. legionářů a
jejich přátel. Konference se koná o
půl 3. hod. odpol. rovněž v Lidovém
domě a všichni katol. legionáři i je
jich přátelé zvou se srdečně k hojné
účasti. - V neděli, dne 3. dubna ko
ná místní organisace čsl. strany Li
dové veřejnou schůzi, při které po
slanec strany promluví o požadavcích
katolických hraničářů. Agitujte již ny
ní pro největší účast. Místnost a ho
dina schůze bude oznámena později
na pozvánkách a plakátech. - V tu
to neděli přistoupí čeští katolíci, škol
ní mládež i Orelstvo společně k veli
konočnímu svátému přijímání. Nebu
de jistě věřícího českého katolíka,
který by nevykonal své velikonoční
povinnosti.

ských herců z Kladna v neděli dne
3. dubna v sále jednoty Řip v Roud
nici nad Lab. Taktéž na programu bu
de rozhovor o dějinách města Roud
nice nad Lab.
Černouček pod Řipem. V neděli dne
13. března o 10. hod. dop. konala se
u nás instalace nového dp. faráře Jos.
Dedka, který k nám přišel z Městečka
od Rakovníka Dp. farář byl jistě po
těšen láskou, s kterou ho katolíci osady černoučské přijali. Ve směsi dru
žiček a davy věncích očekávali ho
i ostatní, duchovenstvo, Orlové v pa
rádním kroji a hudbou. Nový dp. fa
rář doprovázen svým krajanem a
přítelem dp. arciděkanem z Turnova,
vikářem dp. Msgre Václ. Kotrchem,
proboštem z Roudnice nad Lab., dp.
kanovníkem Tiitlem z Vyšehradu,
sousedním dp. farářem V. Bauernóplem a administrátorem z Lužce a zá
stupcem patronátu Lobkovic z Roud
nice nad Lab., kráčel statně ke dve
řím chrámovým, kde se vykonal pře
depsaný žalm s prosbou, aby Bůh
žehnal jeho vstup do chrámu farního.
U oltáře velmi dojemně oslovila jej
sodálka Mariánské družiny lak, že je
diné oko snad nebylo bez slz. Pak by
la provedena installace. Dp. Kanovník
z Vyšehradu pak přečetl pastýřský
list dp. kardinála a arcibiskupa k farníkům Černoučeckým. Nový dp. fa
rář pak vzpomněl předešlého dp. fa
ráře v Pánu zesnulého dp. Fr. Holeč
ka, poukázal na dějiny Podřipska,
potvrdiv tak, že i zde veškerá kultu
ra povstala z křesťanského života na
šich předků. Proslov nového dp. fa
ráře byl opravdu procítěný a velmi
zapadl do rámce celkové slavnosti.
Pak byly vykonány modlitby za ze
mřelé osadníky. Dp. vikář měl pak
kázání, ve kterém zdůraznil, jak cír
kev vztahuje slovo Boha Otce, aby
chom poslouchali jeho milovaného
syna Ježíše Krista na všechny kněze
a že hlavní působení kněžského i spo
lupůsobení věřících je posvěcení du
ší. Po sl. mši sv. bylo: Tebe Bože
chválíme a po návratu do fary pře
depsané modlitby s vykropením do
mu. Věřících byl plničký kostel, i po
časí bylo krásné a věřící děkují Bo
hu, že jim dal na Podřipsko zase
zdravého silného duchovního pracov
níka, kterémuž i my ze srdce přeje
me, aby se mu mezi námi líbilo a
aby mu Bůh jeho práci apoštolskou
požehnal.

Za účelem vytýčení pracovního pro
gramu do prázdnin sejde se výbor
Mladé generace k společné poradě
v pátek, dne 18. t. m. na Komendě.
Současně projedná přípravu na pořá
dání Lurdské akademie, která bude
pořádána u Modré Hvězdy všemi ka
tolickými složkami a připravuje se na
neděli dne 10. dubna t. r. Bude zapa
dali programem svým do doby post
ní, při čemž však bude velice pouč
ná a náboženskovýchovná. S nevšed
ní obětavostí ujal se příprav a řízení

Jednota čsL Orla v Roudnici n. Lab.
pořádala 13. března přednášku se svě
telnými obrazy v klášteře u kapucí
nů. Přednáška ta byla o úctě Bož
ského Srdce Páně. Přednáška byla
velmi četně navštívena a pro dobu
postní velice vhodná. Ku konci byla
zajímavá pohádka dodatkem.
Upozornění: Katolická součinnost bu
de konali schůzi ve středu 23. března
večer o půl 8. v klášteře. — Po pro
brání věcí programových jako pří
prava na pašijové hry Kročehlav-

Dne 13. března spáchal na katolic
kém hřbitově večer po 7. hod. 731etý
stařec Josef Čvančara, vdovec, sebe
vraždu oběšením. Jak jest známo, je
ho manželka zemřela dne 14. ledna
1937 a jest pochována na hřbitově
tom na prvém díle poli III. Nebohé
mu starci se asi velmi po své ženě
zastesklo a pověsil se páskem na thuji
u hrobu té své manželky. Přišli ho
večer na hřbitov hledali příbuzní a
našli jej sice ještě teplého, klečícího
a uškrceného. Pokusy na oživení zů
staly mamy. Jelikož sebevraždou tou
byl celý díl katolického hřbitova znesvěcen, musí býti znova svěcen na
usmíření kajícími modlitbami. Usmí-

nici na Prištinu a Prizreň, uhnul náš
menší odíl po nově stavěné silnici,
vedoucí k Péči, přes Nový Pozar. Sil
nice v mnohých místech nebyla ho
tova a tak pomalou chůzí utrmáceni,
ubytovali jsme se večer na zahradě a
udělali ohníčky. Bylo nás zde asi 200
a dva strážci. Čtyři dny byli jsme zde
bez jídla, u silnice ležel padlý vůl,
z toho jsme vařili maso.
Pátý den ráno dostali jsme kousek
masa, trochu čisté neslané polévky
a chléb žádný. Hned bylo nás něko
lik komandováno ke kuchyni nésti
věci, neb nebyl zde dovoz. Nesli jsme
s Válou kotel na klacku přes rameno
a šli pěšinou, pasekou do příkré strá
ně a několikrát jsme odpočívali, tak
že nám ostatní odešli napřed, jenom
dva kuchaři Srbo-chorváti šli s námi.
Na vrchu žádal jsem kuchaře, by nesli
též kotel, což oni zamítli a mysleli, že
jenom my, Češi, jsme k tomu, aby
chom dělali magarce a oni že nás po
ženou. Když jsem nechtěl dále kotel
nésti, tu vrhli se oba na mne a zbili
dosti. Pak jsem jim utekl, oni nadá
vali a hrozili raportem a pětadvaceti
holí. Nedbal jsem jejich řeči a pospí

šil s vrchu dolů, přeběhl nřes silnici
a dále pěšinou podél potoka a za pět
minut zmizel jsem jim z dohledu. Za
dvě hodiny dohonil ;^em asi 50 za
jatců a brzv byli jsme na bývalé srb
ské hranici Srbsko-Novo Pozarské a
zde ve staré celnici bvla četnická sta
nice. Celníci řekli, že jsme měli jiti
po silnici, tam, kde jsem já nechal
státi kotel. By jsme nešli zpět, vedl
nás jeden četník hustým lesem, až
jsme se dostali na pravou cestu. Ces
tou - :nal mne jeden Maďar, že i já
jsem od kuchyně a nabízel mně vel
kou měděnou lžíci a plechovou ná
dobu na vodu, kterou nesl. Když jsem
nechtěl věci vžiti, volal na mne če
taře Maďara a když ani to nepomohlo,
volali oba stražára. Teprve isem se
uvolil nésti plechovku a Maďarovi
zůstala lžíce. Večer ubvtovali jsme se
ve vesnici. Náhodou přišel jsem do
statku, kde byli oni dva Maďaři a je
den četař Němec a jeden stražár.
V místnosti v prvém poschodí staré
budovy b’r1v dva stupínky, na jeden
jsme se položili my a na druhém se
děli podle jejich zDŮsobu tři Turci.
Byl to starý otec a dva synové (divil

jsem se, že lito nejsou na vojně); vši
chni dávali na jevo radost, ne z naší
návštěvy, ale proto, že Srbové utí
kají a neohlíželi se ani na to, že je
s námi srbskv voják a oni že jscu srb
ští poddaní.
Za hodinu přinesli Turci mísu palenty
(kaše) a chléb, tak jsme se zase po
dlouhé době najedli a vyspali pod
střechou. Druhý den přešli jsme Čer
nohorské hranice a pozdě večer do
stali jsme se zase do vesnice. V pěk
ném dvorci, který byl nově postaven
a obehnán vysokou zdí, bylo nás 16,
kdež jsme si udělali ohníček pod kůl
nou a vařil jsem meloun, který jsem
cestou dostal. Za chvíli přišel Turek,
na němž bylo viděli, že je zámožný
majitel dvorce, prohlížel si nás a ptal
se, co to vařím. Netrvalo dlouho, při
šly dvě služky s košem a rozdávaly
chléb za přítomnosti majitele. Když
nás podělily, nabídl jsem Turkovi lo
patu, kterou přijal a sám přinesl ještě
jednu porci chleba. Pak přišel ke mně
jeden učitel, navrhoval, že Turčín,
který v koutě kůlny vaří rakiji, jest
ochoten nás dva převléci a schovali
až přijdou Austrianci. Pokrač. příště.

Roudnicko-Libochovicko

ření a znova posvěcení bude se ko
nali v neděli dne 20. března o půl 4.
hod. odpol., na což se katolíci tímto
upozorňují.
Učitelský sbor a žactvo sehrálo dne
7. a 8. března 1938 Vzpomínkovou be
sedu na presidenta Osvoboditele T.
G. Masaryka. Čistého výtěžku má
býti použito také na zakoupení knih
pro žákovskou knihovnu, Vzpomínko
vá beseda se velmi líbila. Pan uči
tel J. Zimerman dokonale sestavil
vzpomínkový pás velmi krásně spo
jený. Téměř každý rok života Masa
rykova se v něm jistým heslem nebo
činností projeví. Žáci jej provedli opravdu velmi pěkně a tak působivě,
že jsme viděli slzy v očích rodičů,
kteří na Vzpomínkovou besedu přišli.
Také ostatní části programu se po
vedly. Občanstvo i žáci byli spoko
jeni. V pondělí 14. března t. r. opako
vala se Vzpomínková beseda pro žac
tvo školy obecné dívčí a školy bezděkovské a přizvány byly školy ze
Židovic, Krabčic, Rovného a Klence.
Čistý výtěžek z tohoto představení
věnovalo žactvo a učitelstvo obec
né školy chlapecké na postavení
pomníku presidentu Osvo
boditeli T. G. Masarykovi
v Roudnici. Zase dobrý skutek.
Činnost nahoře uvedená nás přesvěd
čuje. že Rodičovské sdružení může
mnoho dobrého vykonat Dro školu i
nro vzájemné porozumění mezi ško
lou a rodinou.

Ústí n.Lab.
Dostavte se v nejhojnějším počtu na
Okresní schůzi lidovců,
která se koná v neděli dne 20. břez
na 1938 o půl 3. hod. odDol. ve „Vy
sokém domě" v Ústí nad Lab.
„O současné situaci a potře
bách katol. hraničářů"
promluví známv menšinový pracov
ník p. tajemník Karel Stekbauer z Pra
hy, vdp. katecheta Dostálek a j.
Po schůzi se koná okresní tisková a
pracovní konference.
Katolíci, jinoši a dívkv přijďte z ce
lého okresu a přiveďte své známé!
Mladí vpřed!
Okresní vvbor čsl strany lidové.
Ústí nad Labem.

Odbočka Lidového Svazu pošt, zaměstnaců konala v neděli dne 6. III.
1O3R v klubovně Národního domu v
Ústí nad Lab. svoii řádnou valnou
hromadu za účasti předsedy Svazu
kol. Filina z Prahv.
Valnou hromadu zaháiil o 3. hod od
poledne předseda kol Chaloupka.
Ve zprávě iednatelské konstatoval
kol. Staněk, že odbočka čítá 30 členů.
Stav členstva se stále mění, čímž spol
ková práce neobyčeině trpí. V minu
lém roce bylo 13 takových změn.
Jednatel žádá členstvo, aby bylo
s odbočkou v nejužším styku a praco
valo k jejímu rozšíření.
Oznamuje také návrh dosavadního
výboru konati pravidelné měsíční
výborové schůze, čtvrtletní členské
schůze a podle potřeby informační
schůzky v místech venkovských.
K bližšímu styku členstva s odbočkou
budou ustanoveni u úřadů venkov
ských důvěrníci.
Zpráva pokladní kol. Krutského uvá
dí 830.55 Kč jako jmění odbočky.
Předseda Chaloupka podal stručnou
zprávu o našem členství v Kulturním
výboru pošt, organisací v Ústí n. L.
a o připomínkové výstavě Masaryko
va a Benešova díla v Ústí n. L., která
bude zahájena 3. IV. 1938 a jejíž pořa
datelský odbor tvoří právě zástupci
všech pošt, organisací v místě, od
nichž návrh na pořádání výstavy vy-

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukáček,
Praha - Karlin,
Královská 47. — Telefon 61705-

Státní papíry a peněžní ústavy
Ježto státní správa počítala na krytí
mimořádných státních potřeb v těch
to pohnutých dobách s větší státní
dlouhodobou půjčkou - očekávalo
se její vypsání v nejbližší době jak se však dovídáme, byla zvolena
jiná forma, jak krýti mimořádné stát
ní náklady. Potřebný kapitál má býti
získán povinným odběrem státních
paDÍrů a pokladničních poukázek pe
něžními a pojišťovacími ústavy a sice
podle poměru jejich vkladů na vklad
ní a spořitelní knížky, ba i na vklad
ní účty. Podle zmíněné osnovy, která
byla v těchto dnech dána do připo
mínkového řízení, budou povinny uvedené ústavy převzíti (odkoupili)
ze státních zásob v poměru od 20Přibramská 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

30% těchto papírů, čímž dosáhne se
postupem pěti let opatření peněžních
prostředků asi ve výši 7-10 miliard
Kč.
Uznáváme plně, že vážné doby vyža
dují i vážných obětí - zda však zmí
něná forma prospěje, poučí nás bu
doucnost. Uložení vkladů (úspor) je
věcí důvěry a jsou-li státní papíry
dnes občanstvem kupovány s důvě
rou, stalo se tak ien dobrovolnou na
bídkou a občanstvo i peněžní ústa
vy předčily všechno očekávání, če
hož jsme byli svědky při úpisu půjč
ky na obranu státu. Proto vždy s roz
vahou - občanstvo i peněžní ústavy
jsou si vědomy naléhavých potřeb
státu - na státu oak je, aby obča
nům učinil nabídku státních papírů
vhodně a dobrovolně.
V roce 1935-1937 bylo v Německu
unsáno na 80 miliard Kč ve vnitřních
půjčkách. Peněz těchto jest použito
pro zbrojní účely. Anglickú zbrojní
rozpočet bvl nyní stanoven částkou
Kč 215 miliard.

Zajímavé drobnosti

Branný sbor čsl. motoristů

Výnosem ministerstve vnitra bylo
nařízeno okresním a policejním úřadům
stíhati přestupek oslňování autosvětly
pokutou nejméně Kč 100.— a při přisti
žení třikrát ve dvou letech odnětím vůd
čího listu jednou pro vždy.
Holandsko zavede všeobecnou vo
jenskou povinnost pro mládež muž
ského pohlaví v trvání nejméně 11
měsíců, jelikož musí být země připra
vena i bez všeobecné mobilisace za
bránit tomu, aby cizí letadla vojen
ská létala nad jejím územím.
Smutné jubileum v Pardubicích vzpo
menuto bude 7. června t. r. Před dva
ceti léty došlo tam k hladovým de
monstracím, při nichž zástupy demon
strantů hodlaly se zmocnili zásob po
travin v nádraží. Proti nim vyslaná
četa maďarského vojska použila zbra
ní a zastřelila tři z účastníků, kože
luha Hstleho, profesora Slezáka a
chlapce Kudrnu.

Podle zákona o branné výchově zří
zen byl branný sbor čsl. motoristů, do
něhož se přihlásila i řada příslušníků
Cs. Orla. Branný sbor provede výcvik
velkého množství řidičů na výcviko
vých vozech podřízených vojenské
správě a bude se starat o zlevnění
daní, dávek, pohonných látek a pod.,
aby co největší počet občanů mohl
si motor, vozy opatřit. Našim přísluš
níkům vřele doporučujeme, aby se
za členy Branného sboru motoristů
hojně hlásili.

MUDr. Ant. Rosenauer, lékař-lidumil, kte
rý za války projevil své ušlechtilé i vla
stenecké cítění k českým vojákům, jimž
velmi pomáhal a to už na frontě lublinské nebo ve vojenských nemocnicích
v Chomutově a Chrudimi, dožil se 60 let.
Před válkou býval lékařem ve Skutči.
- jvk -

Prapory, stuhy, vlajky
šel. Zprávy činovníků jednohlasně
schváleny.
Kandidátka navržená odstupujícím
výborem byla jednohlasně přijata a
zvoleni: předsedou Fr. Chaloupka,
pošt, adjunkt, místopředs. B. Mudroch,
adjunkt, jednatelem Ant. Staněk, akcesisia, pokladníkem Fr. Krutský, zří
zenec, všichni z Ústí nad Lab. 1. Členv výboru: K. Němec, pošt, tajemník,
Ústí n. L. 2, Fr. Sulcová, asistentka,
Ústí n. L. 3, revisory účtů: Ant. Paidarová, akcesistka, Ústí n. L. 1, Ar
nošt Hrabina, posel, Chabařovice.
Předseda Svazu kol. Filip ve svém re
feráte konstatoval, že naše organisace má dnes váhu a všude se s ní po
čítá. Vinu na dnešní situaci státních
zaměstnaců nese: 1. ztráta automatic
kého postupu, 2. zcentralisovaná stát
ní správa, 3. finanční potíže státu.
Jednotlivé body blíže rozvedl.
Stručně nastínil dále dohodu II. a ITI.
služ, třídy, připravované vlád, naří
zení k § 142 plat, zákona, návrhy na
úspory v Léčebném fondě a j. V zá
věru svého referátu poukázal na
křesťanskou morálku jako východisko
dnešní krise.
Za obsažný referát, který byl kvito
ván potleskem, poděkoval předsedo
vi Svazu kol. Chaloupka.
Dodatečně dostavil se do schůze ta
ké předseda místní org. čsl. strany
lidové dp. Dostálek, který byl uvítán
předsedou odbočky.
V závěru valné hromady přijat pro
jev, navržený výborem odbočky, tlu
močící oddanost členstva křesťanské
mu a stavovskému programu, národu
a obsahující hlavní naše požadavky.
Naší práci do jubilejního roku od
bočky Zdař Bůh!
Cha —
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Ars Llturgica A. Mestková,
praha II., Ječná 2.

Karlovy Vary
Orel, Karlovy Vary. Jednota Csl. Orla v
Karlových Varech odbývala poněkud opož
děně v neděli, dne 6. března t. r. o 15. hod.
svoji I. valnou hromadu, která přes stáva
jící krásné počasí, byla pěkně navštívena.
Před zahájením přednesl bratr Bohdan Denk
báseň „Naše vlajka“ od Vlád. Homofa a
po zprávách funkcionářů následovaly vol
by nové orelské rady. Pak promluvil dele
gát XV. okrsku orelské župy Bedř. Pospí
šila, dp. děkan Mlejnek Václav z Teplic-Sanova na théma: „Vývoj katolické tělovýcho
vy v našem pohraničí.“ Jeho řeč povzbudila
všechny přítomné a jest věru škoda, že
jmenovaný bratr nemůže častěji pro velkou
vzdálenost svého působiště, mezi nás přijití.
Chorálem Sv. Václava zakončili jsme tuto
zdařilou I. valnou hromadu.
Dny duchovni obnovy v Karlových Varech.
Čeští katolíci v Karlových Varech pořádají
dne 29., 30. a 31. března t. r. dny duchovní
obnovy, na kterých promluví dp. Dr. Sádlo,
farář v Rybářích u Karlových Varů. Tyto
náboženské přednášky konají se v aule
(přednáškové síni) Něm. chlapeckého reál
ného gymnasia v Karlových Varech vždy
o 8. hod. večerní a zvláštní pozvánky se
ještě všem zájemcům doručí.

centrální drogerie

„KRÁLÍK“
ROUDNICE - HUSOVA

Legionári tarokáři,

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

Našim zemědělcům
Zemědělci, prohlédněte ozimy. Pozdě při
hnojené ozimy nedají tak dobrý výnos
jako ty, jež dostanou hnojivo včas. Tak
dusík posílí kořání, které se rozroste
do hloubky a rostlina si lépe opatří ostatni živiny, vláhu a vzdoruje snadněji
jarním přísuškům i škůdcům. Při vylep
šováni je třeba velmi stejnoměrné rozhoditi hnojivo, aby nevznikly místy „le
žáky“. Ledabyle rozhoditi hnojivo a to
snažit se vláčením nebo jiným úkonem
stejnoměrné po poli rozdělit, je špatné
Dávky závisí od předplodiny, stavu osení, půdy, hustoty setby a podzimního
hnojení. Řídká setba snese větší dávku.
Zemědělec ví nejlépe, kolik půda žádá,
co jí musí dát, aby přišel na své. Poléháni není třeba se obávat a snad pro
to zmenšovat potřebné dávky nebo do
konce dusíkem nehnojit. Je lepší malý
ležák, než slabý a zaplevelený porost.
Největší nárok na dusík má ozimý ječ
men, pak pšenice a po ni žito. Dusík
se potřebuje hlavně záhy z jara na po
čátku vegetace. HoJomrazy, vítr, myši,
nemoci, škůdci, špatný podzim, nedo
statečné hnojení před setbou, sníh po
škodily hodné ozimy. Proto letos je při
hnojení dusíkem na místě. Na zmrzlou
půdu za suchého počasí se hnojivo nerozhazuje, neboť se nerozpustí, zůstává
ležet a větrem snadno je odváto, nebo
deštěm, vodou z tání sněhu lehce se
odplaví, kam nepatří. To nebezpečí hro
zí i při rozhazování na sníh. Hnojí se
až půda ve svrchní vrstvě rozmrzne a to
aspoň tak, aby hnojivo po rozhozeni
se ihned rozpustilo. To je vhodný čas.
Dá-li se dusík pozdě, pak mine se svým
hlavním účinkem, t. j. posílením mladé
rostlinky. — Schází-li kyselina fosforeč
ná, pak je tu na místě Thomasova struska.

Organisační
Náborová akce Jednoty přátel katol
legionářů ve Velké Praze.
Praha L V Jednotě katol. tovaryšů
v Praze I., Annenské náměstí 4, ve
čtvrtek 31. března v 8 hod. večer. Pro
mluví: zem. předseda Ústř. jednoty
katol. legionářů br. št. kpt. v z. Dr
Tionysius Polanský, štkpt. v z. Jin
dřich Suška, zem. jednatel Ústř. jedn
br. Josef Křiklavá.
Praha XV. V Lidové Obci v Bráníku,
ul. ku Krči 556, v neděli 28. března
t. r. v 7.30 hod. večer. Promluví br
Em. Dostál, legion. historik a zem. mi
siopředseda Jedn. přátel Bed. Klimeš
Dále se připravují na nejbližší dobu
projevy v Praze IX., Praze XVI. a Pra
ze XVII., další okresy budou následo
vat.
Okrsek Velká Praha. Příští schůze vy
toru pražského Okrsku Jednoty přá
tel katol legionářů koná se v klu
bovně Charitas na Karlově nám. 5
v úterý 29. března o 8. hod. večer
Redakční. Pokračování o sociální čin
nosti M. N. O. otiskneme příště. Dopisovatele znovu upozorňujeme, že
redakční uzávěrka jest v pondělí ve
12 hodin a napříště nebudem moci
otisknouti zprávy došlé později

členům Jednoty přátel katol. legionářů
mimo obvod Velké Prahy již legitimace
byly odeslány. Kdo by jich neobdržel,
nechť ihned reklamuje na adresu Sekre
tariátu v Praze II., ul. U půjčovny 4.
Příspěvky plaťte přiloženou složenkou.
Výbor Zemského svazu Jednoty přátel
katol. legionářů koná schůzi v pondělí
21. t. m. o 6. hod. več. v klubovně
paláce Charitas na Karlově nám. Účast
všech členů žádoucí.
Pražští členové Jednoty přátel obdrží
pro rok 1938 až 1940 nové legitimace
v nejbližších dnech poštou, příspěvky
pak vyrovnají jak za rok minulý, po
kud se tak nestalo, tak za rok 1938
složenkou šek. úřadu.

ř 4 Telefon č. 377-83. Předplatné Kč 24.- ročně, jednotlivé číslo po 50 hal. Vychází týdně v patek. Kdo si ponechá dvě čísla
Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemné omámí. Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů v Prase p. čí*.
"i
Jedn“.
k^lickýd. l^onářú. Praha lí. U Padovu, í. 4.Cí., pok. .pon!.lnY «10.5!« (Záloin. H.nnM v Pra«).
hakr^a VU-.
A D»ák v Praa. IL, ži.ná 24. Aid! redakcí kruh.
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