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Poznámky k událostem;

Semknutí všech
je příkazem
Za posledních čtrnáct dnů se sběhlo
tolik významných událostí, že se
z nich mnohým zatočila hlava. Nejis
tota byla na všech stranách, Evropa
jakoby se chvěla ve svých základech.
Již lze znamenat částečné uklidnění a
doufejme, že další dny se obejdou
bez větších otřesů.
Karakterisiikou současné Evropy ie
roztříštění, nejednotnost. Státy stojí
proti státům a to nejen státy demo
kratické proti státům diktátorským.
Ani mezi jednotlivými státy demokra
tickými není dosti potřebné spoluprá
ce a není možno za takového stavu
bezpečně říci, že v těžkých chvílích
by mohl jeden bezpečně spoléhat na
druhého. Je to jistě hlavně proio, že
státy samy nejsou vnitřně upevněny
a jednotný. Tak nejsou pak schopny
zasáhnouti proti násilí, jako se třeba
stalo v případě Anšlusu. Anglie pro
žívá vážnou situaci, Belgie rovněž a
Francie je dnes smutným dokladem,
kam vede nenávist jedněch proti dru
hým. Nesmíme si zastírat skutečnost,
že u diktátorských států je stav v tom
to směru lepší a proto znajíce slabiny
druhých, se odvažují všeho. To jest
skutečnost, s níž se musí počítat do
té doby, dokud nebude všude prove
dena svátá jednota.
V neděli se o ní rozhovořil generalisimus francouzské armády, Gamelin,
a několik ministrů. Francouzské veřej
né mínění volá po vládě národního
sjednocení, ukazuje, jak nynější roz
pory mezi stranami je oslabena zahra
niční váha Francie. A zahledíme-ii
se na svůj vlastní stát a pozorujeme-li,
co se v něm děje, vidíme totéž úsilí:
semknout všechny síly v službu státu.
Nestrachujeme se ani trochu o svoji
budoucnost a jsme si vědomi, že Pro
zřetelnost postavila náš stát do srdce
Evropy, majíc k tomu svůj cíl a své
úmysly. A právě proio je příkazem
pro nás svornost a spolupráce všech
složek. Ukázali jsme během dvaceti
let, že máme smysl pro spravedlnost
ke všem, nevyjímaje ani těch, kteří
nám nejsou valně nakloněni. V lom
smyslu pro spravedlnosi je veliká na
še síla tím větší, čím méně ji uznávají
cstainí. Rychlý spád událostí v Ra
kousku naše Němce zradikálničil a
to nejen Henleinovy stoupence, ný
brž i skupiny aktivistické, sociální de
mokraty, agrárníky a křesťanské so
ciály. Vůdce německých agrárníků
Hacker mluvil velice radikálně, píše
se již o rozpuštění strany křesťanskosociální a sociální demokracie nechce
zůstat za ostatními. Henlein dělá po
kus o sjednocení všech Němců v re
publice.
Znamená to, že požadavky, kladené
Němci budou stupňovány. Vláda pro
hlásila, že se drží a bude praktikoval
ujednáni z 18. února. Vládní koalice
rozšířena o národní sjednoceni, a
přes to, že jednání s luďáky do vlá
dy stále nevedlo k cíli, dějí se nové
pokusy o rozšíření vládní většiny o
ně. Je nutno semknoufi všechny ne
jen proio, aby byla zaručena spolu
práce všech, nýbrž i proto, aby byla

V Praze dne 25. března 1938

Co by měl dělat každý pluk
Dostali jsme stručný sice, ale krásny dopis od majora duchovní sprÚAA z Te
rezína. ve kterém stálo: ..Výbor pro oslavu 2(1. výročí založení jízdního
pluku Jana JiskrA z Brandýsa v Terezíně sdělil mi prostřednictvím p. pplk.
jezd. Václava Čekala, drag. pl. I. ..J. J. z Br.". ústně, že mne pověřuje obě
továním mše svaté za zemřelé příslušníky pluku a rámci oficiálního programu
těchto slavností. S projevem úcty mjr. duch. \. krásna".
Žijeme v době, ve které sloupá drn ze dne úcta a láska k armádě, láska,
která je podložena důvěrou k ní a tě/kýh chvílích, které muže stát prožít.
Ti. kdož slouží dnes v armádě, jsou úd} pluků, které nedávno — co je to
20 let a životě republiky? — proléval} svoji krcA na válečném poli. Obětmi
všech legionářů i nelegionářů byla dobývána svoboda, bez nich bs neexis
toval samostatně stát, a obětmi zase bude udržována. Je to již životní zákon,
z něhož není výjimky.
Pluk tvoří a určitém smyslu rodinu, která má stejný cíl, ať má sebe více členů,
a hledí ho dosíci. kle rodina není jenom přítomnost, je i minulost a bu
doucnost. Prací, láskou, obětmi předků rostou potomci, vděčně vzpomínajíce
těch, kteří žili před nimi, lopotili se před nimi ac snaze připravit všcin čle
nům rodiny lepší a šťastnější budoucnost. K nemůže být krásnějšího vděku,
lepší odměny pro ně. než vzpomínka modlitbou. \ každé spořádané rodině
je tato vzpomínka, často se projevující, ale hlavně ac dnech památněch. jako
a den výročí jejich narozenin a smrti, ještě upřímnější a živější.
\ Acházíme-li ze srovnání pluku s rodinou, pak nutně musíme přijmoiiti po
vinnost té vzpomínka za ty. kteří sloužili před námi, nebo trpěli před námi
a prolévali krev. Proto by měl a každém pluku zakotvit zvjk mše svaté
za bývalé cleny pluku a letošní rok jubilejní je nejvhodnější. ab} lni tento
zvyk zaa eden.

Němečtí aktivisté na rozcestí
Již dlouho, ba moc dlouho se u nás mluA Í a píše o rekonstrukci a lad} a a a měně resortu. Bylo z toho mnoho polemik, padlo hodně trpkých slov, a cekalo
se. Skoro se zdálo, jako b} a šechny stran} chtěly vypovídáním se rozřešili
problém. Toto mínění se zdá býti potvrzeno posledními událostmi. Je sice
pravda, že do jednání zasáhl} rušivě události, které je mohl} brzdit, ale přece
jen ustaAiěné oddalování «.lefinitivnílio řešení zaráží. \ \ měna resortu zatím
provedena nebude, byl jen jmenován poslanec národního sjednocení. Ježek,
ministrem bez portefeuille, ani není a a řešena otázka zřízení nového minister
stva hospodářstA í. jemuž má připadnout část odboru z ministerstva financí.
A již začínáme býti svědky jedné věci: Jedna strana svaluje na druhou vinu
za to. že musila být rekonstrukce vlád} oddálena. \ dnešní době vzbuzuje
takovA'to způsob málo respektu u odpůrců a měl b\ být radikálně zamezen.
Nesmime totiž zapomenout, že současně vyvíjí Henlein silnou akci pro spo
jení a šech .Němčil a jednom politickém táboře, a že. jako je tomu a sude, má
za sebou sympatie lihnně mladých lidí, kteří potřebují a idět sílu, rozhodnost,
energii a opravdovost, jež jim imponují. Tím si i a a světlíme spor mezi mla
dou generací a starší u německých agrárníku a sociálních demokratu, kdysi
tomu tak bylo i a Německu a Rakousku. I nás již a menší míře, ovšem ne
ku prospěchu celku. Tímto rozporem byl nyní otřesen aktÍAisni tří německých
politických stran a vystupňován} jejich požadavky. Jeden okamžik se dokonce
zdálo, že německé aktÍAÍstické straijy ponechají volné pole Henleinovi. Na
konec přece zvítězila rozvaha a snad i láska k vlastním stranám, které by
se rozpadK. Tak němečtí sociální demokraté, aě A vldašují úst} svéno poslance
Jakschc 5 svých požadavků, slibují, že setrvají na dosavadní politické linii
a učinili tak i křesťanští sociálové, u nichž rozvaha ministra Zajíčka zvítězila
nad radikálnicením senátora I lilgenreinera. Zůstanou dále ve vládě.
Radikalism německých aktivistických stran není rozhodně na místě. I sociální
demokraté, i křesťanští sociálové si nemohou přát, ab} naše republika mela
co nejvíce obtíží nebo překážek, poněvadž ona. pomalu jediná, se chová ke
všem stranám a náboženským směrům opravdu spravedlivé, zatím co právě
v autoritativních státech tomu tak není. Proto bv se měl} tyto stran} mírnit.

rozdělena zodpovědnost na všechny
kladné složky ve státě, i když stra
nickým programem se různí. Vyžadu
je toho zájem budoucnosti státu a tu
by se nemohlo rozdělovat a rozlišo
vat mezi pravičáky a levičáky, nýbrž
všichni by měli tvořit jeden mocný
tábor. Před budoucností musí ustoupit
rozpory minulosti, to tím spíše, že ty
to byly rozhodně stranické.
Je zde ještě jedna věc, kterou třeba
zdůraznit: (na mezinárodním poli bu
de naše slovo platit tím více, čím ví
ce a úplněji bude za ním jednotná

vůle všech. Vnitřní nesjednocenost
Francie zmenšila velice vliv její ihraničně politický. Nuže, z toho se
můžeme naučit lecčemus a budeme
toho jistě v budoucnosti, a snad již
blízké, potřebovat. Tedy všichni
v jednom šiku a jedné službě, musí
být rozkazem pro všechny, rozkazem,
který musí býti plněn. Pryč se vším
škarohlídstvím, ale i se vším škorpcním! Máme dost věcí, které spojují,
držme se jich vždycky. To platí neto
liko pro pohraničí, nýbrž i pro vni
trozemí a záleží na tom mnoho.
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Hraničáři varují
- Některé časopisy, kritisujíce vnitřní
krisi Německa, která vyvrcholila 4. II.
í. r. rázným Hitlerovým zásahem do
vedení říšské armády i zahraniční po
litiky a hospodářství, snaží se z těch
to událostí vytěžili co nejvíce, aby
si mohly učiniti obraz nejbližší i vzdá
lenější budoucnosti. Mezi všemi do
hady a dotazy by nás, jako bezpro
střední sousedy Třetí říše, nejvíce za
jímala otázka: Co bude dále? Vše
obecně se usuzuje, že zákrok Hitlerův
je důkazem, že radikálnější živly ve
straně hákového kříže nabývají vrchu
na úkor směrů mírnějších. Jsou zná
my požadavky tohoto výbojného
křídla, manévrujícího nejvíce změnou
zahraniční politiky vůči Rakousku,
- jejíž důsledky se v těchto dnech
projevují - dále intervencí ve Špa
nělsku a pro nás nejdůležitější otázkou sudetskou.
Ať už jsou poměry uvnitř Třetí říše
jakékoliv, my jsme si vědomi povin
ností vůči našim Němcům, čehož je
nejlepším dokladem dohoda s aktivi
stickými stranami z 18. února m. r.
Ovšem, zaručili jsme určitá práva
Němcům, kteří to smýšlejí s republi
kou poctivě a demokraticky, ale ne
budeme a ani nemůžeme dělali dal
ších ústupků straně sice nejsilnější,
ale inklinující ne ku Praze, ale k Ber
línu. To si musí naši odpovědní čini
telé dobře uvážit, jak by se asi odpo
vídali generacím příštím, kdyby při
pustili nátlaku pánů z Havlíčkova ná
městí.

Téměř denně jsou slyšet nářky na
šich hraničářů na vzrůstající výbojnost a zlou vůli henleinovců ve smí
šeném území. Mezi těmito hraničáři
je také mnoho našich legionářů, kteří
jsou jistě hodně povolaní k tomu, aby
varovali Prahu před další ústupností
pánů z Teplic. Naši legionáři jsou jis
tě jedni z nejlepších, kteří čelí této
rozpínavosti, ale musíme mít na zře
teli, jak jejich řady řídnou a řady
tyto že musí být doplňovány lidmi
opět spolehlivými, kteří by jednou
dovedli pokračovat v tomto zápase,
(Ukončení na sír. 2)

Němečtí agrár
níci a živnostníci
k Henleinovi
V úterý se rozhodlo předsednictvo
německé agrární strany, Bund der
Landwirte, vystoupit z vlády a přičle
nit stranu k Sudetsko-německé stra
ně Henleinově. Po posledním provo
lání předsedy něm. agrárníků, Hakera to nepřekvapuje. A vývoj k to
mu spěl již dosti dlouho. V posled
ních volbách 19. května 1935 získali
strana 142.399 hlasů a 5 mandátů, do
senátu nic. Ministrem za ni byl po !2
let pražský univ. proí. Dr. Spina, roz
umný muž, který spolu s ministrem
za křesťansko-sociální stranu, drem
Mayerem-Hariingem dělali od počát
ku aktivistickou politiku, lnouce u
přímně k republice.
Spolu s něm. agrárníky přestoupili
k Henleinovi i něm. živnostníci, kteří
od r. 1925-35 měli 3 poslance, v po
sledních volbách však nezískali ani
mandát. Situace se vyjasňuje.

*

který však musí být energicky podporován vnitrozemím.
Nemíníme a nechceme německou
menšinu nijak utlačovali, vždyť jsme
životem utlačovaného národa žili tři
dlouhá staletí, víme dobře, co to zna
mená, je-li život národní a kulturní
persekvován vládnoucí většinou a
jsou-li nejlepší lidé zavíráni a žalá
řováni, ale víme také dobře, co jsme
si mohli dovolit my a co si dovolují
henleinovci. O tom by nejlépe pře
svědčil počet těch, kteří se provinili
v minulém roce proti paragrafu na
ochranu republiky a pro tento para
graf byli také souzeni. Počet těchto
lidí rok od roku vzrůstá zásluhou štva
ní a demagogie agitátorů SDP. Na
še německá minorita má taková prá
va, jakých mají Němci ve svém vlast
ním státě, a mají-li být tato práva udržena, nesmí být naší dobré vůle vy
užíváno proti naší republice a jejímu
lidu, kterému by také jednou určitě
došla trpělivost.
Proto by bylo jistě nanejvýš na ča
se, aby život hraničárů byl více sle
dován a jejich varování bylo dopřá
no sluchu. Ovšem tím by se naší věci
pod Sudety také mnoho neprospělo,
kdyby byla jenom vyslechnuta. Je
třeba z těchto varování udělat také
závěry a to takové, jimiž by byla na
še menšina posílena ve vyčerpávají
cích bojích proti rostoucí odvaze, je
jíž doklady jsou denně k mání téměř
ve všech okresech našeho pohraničí.
— jsm.—

Ústřední jednota čsl.
legionářů a sokol, slet
Poněvadž v některých novinách byl
článek Dra Polanského o sokolském
sletu, uveřejněný v 9. čís. II. ročníku
Svatováclavské Stráže, vykládán tak,
jakoby vyslovoval názor organisovaných katolických legionářů, usneslo
se předsednictvo Ústřední Jednoty čsl.
legionářů ve schůzi, konané dne 18.
března i. r., jednomyslně prohlásili
ÍOtO:
Co psal Dr. Polanský, je jeho soukro
mý názor, za nějž nese sám plnou
odpovědnost. Organisační ústředí legionářů-katolíků přeje také sokolské
mu sletu plný úspěch, neboť jeho
zdar bude před tváří světa dobrou
propagací našich národních a státních
zájmů a posílí sympatie k našemu ná
rodu. Při tom však jsou si organisovaní katoličtí legionáři plně vědomi
toho, že od sokolstva dělí uvědomělé
katolíky československé propast svě
tového názoru (Tyršova ideologie)
a proiikatolická prakse sokolského
vedení. V některých novinách soko
lům nakloněných si vysvětlovali člá
nek Dra Polanského a podobný člá
nek Lidových Listů, jakoby se kato
líci podřizovali nějaké jednotící mo
ci sokolské myšlenky.
Nikoliv! Katolíci mají svého Orla a
jen v něm je jejich místo, neboť dů
sledné katolictví je neslučitelné s
členstvím v dnešním Sokole. Nejsme
ovšem nikterak proti spolupráci
všech čsl. tělocvičných organisací na
poli tělovýchovném a národním, na
opak, bychom ji co nejradostněji uví
tali. Máme však za to, že v Sokole
není půda pro tuto spolupráci tak
připravena, aby k ní katolíci podá
vali sokolům ruku v naději, že bude
přijata. Tato ruka bude asi mlčky od
mítnuta a noblesní a křesťansky krás
né gesto bude vvkládáno iako sla
bost a cesta do Canossy.
Vyzýváme proto všechny naše bratry
a všechny uvědomělé čsl. katolíky
vůbec ke zvýšené práci v Orle a pro
Orla, jakož i pro zdar orelského sletu
v roce 1939.
členové předsednictva ÚJL v Brně:
C. Metyí m. p.. předseda,
JUC. J. Hudec m. p., jednatel
J. Vykydal in. p., pokladník
prof. J. Krpálek m. p. a uč. St. Vácha m. p.,
zástupci ústředního výboru.

Naše děti mají malou vkladní knížku
záložny Hermes s darem Kč 5.— a
zdarma půjčenou kovovou siřádanku,
do které si střádají. Učíme je tak
spořivostí od mládí.

Sociální činnost M. N. O. kancelář čsl. legií za r. 1937
Dokončení.

V Zotavovně čsl. legionářů a invalidů v Bar
dejově Kúpeiích poskytnut v měsíci červenci
a srpnu rekreační pobyt 89 dětem hlavně
z Východního Slovenska a Podkarpatské
Rusi a 12 členům dorostu a vychovatelského
dozoru. Dosaženo 2954 stravovacích dnů.
V ozdravovně Cs. červeného kříže v Radějově poskytnut na náklad kanceláře čsl. le
gii pobyt 68 legionářským dětem z Moravy
nákladem 10 Kč denně. Pobyt spojen byl
s povinnou školní návštěvou. Dosaženo 3734
stravovacích dnů.
V Legionářském léčebném domě v Píšťanech poskytnuto léčení 21 osobě za plný
poplatek, 57 osobám za snížený poplatek a
65 osobám zdarma. Dále byl tam poskytnut
37 osobám bezplatný pobyt na zotavenou.
Dosaženo 5.418 stravovacích dnů.
Rekreační pobyt poskytnut celkem 1.431 dí
těti z 935 legionářských rodin a dosaženo
celkem 53.978 stravovacích dnů s průměr
ným nákladem na 1 dítko 333.28 Kč.
Ve všech ústavech a u všech osob činil
celkový počet stravovacích dnu 109.084, což
představuje ústav obsazený 299 osobami po
celý rok.
Jídelních dávek podáno přes púl milionu.
Kromě toho byl na pobyt v jiných prázdni
nových osadách poskytnut příspěvek pro
125 dětí 87 legionářů v průměrné částce
139 Kč na 1 dítě.
Léčebná péče:
Vydáno 220 poukázek na bezplatné léčení
v nemocnicích a vojenských léčebných ůstavech pro 162 osoby, z toho 111 v nemoc
ničním ošetřováni s celkovou dobou 5617
dní.
Příspěvek na úhradu léčebných výdajů ne
zaměstnaných legionářů a jejich rodin po
skytnut v 557 případech s průměrem 300 Kč.

Orthopedické pomůcky poskytnuty ve 170
případech s průměrem 315 Kč.
Zaopatřovací požitky:
V roce 1937 podáno 272 nových žádostí o
přiznání vojenských zaopatřovacích platu.
Tyto přiznány 16 legionářům — invalidům.
Důchod vdovský vyměřen 35 vdovám s 28
dětmi a důchod předků 22 otcům a 37
matkám.
Provedeno 716 úprav vojenských zaopatřo
vacích platů.
Zemřelo 23 legionářů — invalidu - poži
vatelů vojenských zaopatřovacích platů.
Likvidace italských pojistek.
V roce 1937 poskytnuto 116 záloh na ital
ské pojistky z řad mužstva v průměrné výši
754.26 Kč a 3 zálohy na pojistky důstojníků
s průměrem 2.257.10 Kč.
Vyžádáno a vydáno 35 náhradních potvr
zení za ztracené pojistky a provedena změ
na dědiců na pojistkách v 80 případech.
Podpory:
Podporováno bylo 6.685 legionářských rodin
s 12.629 dětmi do 14 let věku. Průměrná
podpora činila 499.— Kč ročně. Z toho
959 dostávalo podporu pravidelně, v prů
měrné roční částce 579.— Kč a 5726 rodin
mimořádnou podporu v průměrné roční
částce 485 Kč.
Počet poukazu podpor činil 21.190.
Kanceláři čsl. legií v roce 1937 došlo 45.270
podáni sociálního rázu. Z toho připadlo na
akci umístovací 13»o, na žádosti o úvěr
stavební a držebnostní 8.6%, úvěr živno
stenský a existenční 9.3%, prázdninové osa
dy, léčení a ústavní zaopatření 17.2%, zále
žitosti vojenských zaopatřovacích platů (dů
chodů vdovských, předků) 9.2%, o výplatu
italských pojistek 1.4% a na žádosti o pod
poru 41.3%.

V Rakousku to začíná příliš brzy
Hned v prvých dnech anšlusových,
tedy ve dnech oslavování a vznos
ných řečí, bylo možno číst v deiiním tisku několik zpráv, které musily
katolíky znepokojit. Katolická mládež
odhazovala svoje odznaky. Katolický
tisk byl přes noc násilím zglajchšaliován. Dále byl rozpuštěn Svaz kato
lických žen. To všechno bylo prove
deno ve velice krátké době, v dol e
daleko kratší, než kdysi v Sársku,
když po plebiscitu bylo přivtěleno ke
III. říši.
Vývoj pokračuje. List rakouských ka
tolíků „Reichsposi" měl v podtitulku
slova: „Nezávislý orgán křesťanského
lidu”, která již zmizela za nového šé
fa listu O. Howorky. Tedy katolicky
list se stal nacistickým a jako ostat
ní listy bude podléhat říšské komore

tisku v Berlíně. List solnohradský
, Salzburger Chronik" vychází již po
de jménem „Salzburger Zeitung”
s novými redaktory. „Linzer Volks
blatt" byl zastaven.
Himmler, šéf tajné policie, vydal ostré
prohlášení proti „šiřitelům lživých
zpráv", ve kterém čteme mimo jiné:
„Klerikálové, nemající žádného svě
domí, puzeni nenávistí k novému národně-socialistickému Rakousku, šíří
zprávy, které jsou s to nejen vzbudili
nepokoj v zemi, nýbrž i ublížili dob
rým vnějším vztahům k Říši... Tito
propagátoři ponesou přísné následky
svého jednání. Bylo nařízeno jejich
zatčení a uvěznění." Zkrátka, budou
se hledat za každou cenu důkazy, aby
bylo možno postupovat proti katolí
kům.

K branné výchově
v tělocvičných spolcích
Zákon o branné výchově stanoví
přesné směrnice pro pěstování bran
né výchovy také v tělocvičných
spolcích k tomu ustanovených, mezi
nimiž jest i náš Orel.
Orelské jednoty to také byly, které
prvé brannou výchovu s plným úspě
chem nočaly provádět, Českosloven
ský Orel první vydal vzorně zpra
covanou příručku branné výchovy a
kompetentní místa také již nejednou
právem ocenila tuto příkladnou hor
livost a pohotovost našeho Orla.
V rámci této branné výchovy mají
bvt prováděna cvičení v terénu, hro
madná cvičení na volných Drostransivích, cvičenci mají být seznamová
ni s krajinou, učit se číst mapy a
v branné průpravě obeznámit se se
základy vojenského výcviku, tak aby
tento výcvik, budou-li později odve
deni, měl pro vojenskou službu prak
tického významu.
S tímto úmyslem zákona však divně
kontrastují zákroky některých bez
pečnostních orgánů, které buď ná
sledkem nedostatečného poučení, či
přílišné služební horlivosti v prová

dění takovýchto cvičení v přírodě
brání. Naše orelská jednota v Brání
ku, která tuto povinnost plní se vší
vážností byla již nejednou při tako
vémto cvičení pozastavena policejní
mi orgány, vedoucí vyslýcháni a upozorněni, že každý takovýto pod
nik musí býti řádně policejním úřa
dům ohlášen a bez předchozího po
volení, že nelze cvičení v přírodě
provádět.
Chápeme, že policie zde plní svou
povinnost, ale jsme toho názoru, že
příslušné instance, ustanovené k pro
vádění zákona měly by vydali bez
pečnostním orgánům přesné instruk
ce, případně i spolky brannou výcho
vu provádějící měly by být upozor
něny, jak si po této stránce třeba po
čínali. V každém případě musí být ta
to činnost spolkům usnadněna, a ne
lze žádat, aby každé cvičení se musi
lo hlásit, aby podléhalo předchozímu
schválení, a aby spolky musely snad
ještě podání kolkovat a platit za úrední výkon. Jinak jsou vedoucí znechucováni a ani na cvičence podob
né výslechy a námitky policie nepů
sobí příznivě.
-Kš-

zprávy ve zkratce
-. Litva přijala polské ultimatum d tak bylo za
žehnáno nebezpečí vážného konfliktu. Litva tak
učinila po poradě s Francií, Anglií a Ruskem
Od 1. dubna bude existovat mezi oběma státy
pravidelný diplomatický styk.
—. Z událostí v Rakousku. Sebevražd přibyv
Zastřelil se i Schuschniggův ministr vnitra, Neusíádter-Stúrmer i jeho bývalý odpůrce, major
Fey, který zastřelil i svoji ženu a svého synu.
Mezi sebevrahy je mnoho židů. Dr. Schuschr.igg a president Miklas budou brzy postaveni
před soud, obžalovaní z velezrady.

-. Boj ve Španělsku je veden stále nemilosrdněji
a nápory Francovy jsou tak silné, že rudá ar
máda jim nemůže oddolai. Franco je již na hra
nicích Katalanie a Barcelona jest ustavičné bom
bardována. Mrtvých a raněných je mnoho.
-. Bývalý ministerský předseda rumunsky Goga,
se vrátil do Bukurešti, odkud odejel, když padla
jeho vláda a je pravděpodobno, že bude co
nejdříve jmenován ministrem. Znamenalo by to
soustřeďování všech sil, nakloněných sblížení
Rumunska s Itálií a Německem.
—. Proslýchá se, že má býti zahájeno jednání
mezi Vatikánem a Německem o odstraněni sporů
existujících mezi III. Říší a Církví. Bude rov
něž nutno vyřešit postavení katolíků rakouských
na základě provedení anšlusu. O tom asi jednal
vídeňský arcibiskup, kardinál Innitzer s Hitle
rem, jehož navštívil.

-. Volební boj v Bulharsku znamená hned
v prvém dnu oběť. 711etý bývalý ministersky
předseda, Alexandr Malinov, obhájce demokra
cie, byl raněn při své řeči srdeční mrtvici.
-. Velká špionážní aféra byla odhalena v jižní
Francii, a bylo zatčeno 5 osob pro odcizení a
prodej plánů o pohraničních pracích. Mezi do
kumenty byl i jeden mobilisační plán.
-. Mexická vláda vyvlastnila petrolejová pole,
která patřila většinou petrolejářskému koncernu
Spojených Států Severoamerických a anglickým
těžařům. Majetek tento se odhaduje na 14 miliard
Kč.
—. V Rakousku jsou hromadně zatýkáni slovinští
kněží a význační činitelé v různých slovinských
spolcích. Z Vídně byli posláni do naší republi
ky rovněž slovenští drotaři, jichž tam bylo dosti.

Druhá vláda Blumová
Blumoví se přece podařilo sestavit vládu,
ovšem jen vládu lidové fronty, o které hned
na počátku sám ministerský předseda pro
hlásil, že neni definitivní, neboť ideálem je
vláda svátého sjednocení, tedy vláda stran
levice i pravice, a tisk stran jednohlasně
soudí, že nová vláda nebude mít příliš dlou
hé trvání. Proč bychom tomu nevěřili, známe-li zásadní odpor části radikálů, tedy
členů lidové fronty, proti komunistům, bez
jejichž pomoci nemůže vláda prosadit ani
jeden zákon, a známe-li dále i zásadní od
por pravicových stran proti vládě, která je
na komunistech závislá?
Obtíže nové vlády jsou ohromné a po
sledními událostmi v Rakousku byly ještě
zvýšeny. Za 2 měsíce byl překročen roz
počet o 2 miliardy franku a to ještě ne
bylo započato s pracemi navrhovanými mi
nistrem vojenství Daladierem pro národní
obranu. Zkrátka, z těch čísel se točí hlava
•a jistě se zatočí nejdříve Blumoví a to tím
spíše, že obtíže sociálního rázu nejsou ro
vněž malé. Komunisté, kteří si jsou vědo
mi nelibosti, s jakou vidí jejich podporu
lidové fronty ostatní strany, místo aby se
umírnili ve svých požadavcích, ještě je stup
ňují, vyvolávají nové a nové stávky, takže
neklid stoupá a vláda, o ně se opírající,
ztrácí stále více ze své autority, a pev
nosti. Lze proto říci, že krise není zažehná
na, že pokračuje jen ve změněné formě.
Podpory a nadace. Studijní nadání
bratra podplukovníka v. v. Vladimíra
Voců: Představenstvo Svazu legionářů-invalidů se usneslo ve své schůzi
7. prosince m. r. založit k uctění pa
mátky zesnulého br. podplukovníka
Vladimíra Voců toto studijní nadání;
Svaz invalidů čs. legií zakládá k uctě
ní památky svého I. místopředsedy
br. podplukovníka v. v. Vladimíra
Voců pět studijních nadací po 500 Kč
pro žáky středních nebo vysokých
škol, které budou vyplaceny každo
ročně v den úmrtí, počínaje 7. pro
since 1938, a to.- 1. úplným sirotkům
po legionářích-invalidech, 2. polosirotkům po legionářích-invalidech, 3.
nemajetným nadaným dětem legioná
řů, nebude-li žadatelů podle bodu 1.
a 2.

I z mála se ušetří . . .
„ ... tak hochu, buď tam hodný a ne
zapomeň na Pána Boha a na rodi
če ...", s těmito slovy loučila se usta
raná matka se synem, který odjížděl
do města na studie. Poslední zamává
ní kloboukem z okna vlaku, opouště
jícího venkovskou zastávku a již zmi
zel i s jejím synem v záhybu tratě
za strání. Cípem zástěry osušila oči,
přehodila nůši na ramena a s pocity
radostnými i chmurnými vydala se
na cestu k domovu.
Doma malá chaloupka s několika ma
lými políčky a šesti dětmi. Rodiče
starali se všemožně, pracovali od
slunka do slunka, aby aspoň hlad ne
byl. Nejstarší syn Jan na radu pana
faráře šel nyní na studie do města
a tím přibyla k denním starostem ješ
tě tato, snad největší. Ale co neudě
lají rodiče pro své děti? - Odříká
ní stalo se v této chaloupce nutností
a Jan psal každý týden, že se mu
vede dobře. Ovšem matka vycítila,
že mezi řádky je psáno slovo ,,dobře"
i když tak nebylo, jen proto, aby ro
diče byli spokojenějšími.
Z domova byl Jan naučen střídmému
a šetrnému životu, a tento způsob ži
vota si zachoval přes časté výsměchy
svých spolužáků,- na doporučení ně
kterých pánů profesorů obdržel něko
lik kondic a tak to protloukal rok po
roce. Nejmilejšími se mu stávaly
prázdniny, kdy doma pracoval kde
bylo třeba, jen aby se alespoň čá
stečně odvděčil rodičům.
Ze skrovných příjmů, které mu posky
tovaly kondice, si koupil šaty a mi
mo to, když dokončil studia a přijel
na poslední prázdniny, překvapil ro
diče tím, že jim daroval vkladní kníž
ku s velmi slušnými úsporami.
Rodiče tomu nemohli ani věřit, že by
z tak mála jejich syn ještě ušetřil. Tu
Jan jim vypravoval, jak odolával
v jemu neznámém prostředí různým
těm svodům a jak si určil cíl již teh
dy. kdvž jej vlak nrvně unášel od
zaslzenvch matčiných očí do rušné
ho, neznámého města, v němž musil
prožít několik krušných let.
„ ... když jsem byl doma ještě jako
malý chlapec," - vyprávěl Jan, „dobře jsem si všímal, jak opatrně
maminka každý haléř vydávala a
nikdy jsem nezapomněl na to, jak se
vždy ptávala, je-li to nutné a musí-li
se ta neb ona věc koupit. Pak na
studiích jsem vždy také tak uvažoval
a výsledek — máte zde," končil Jan a
ukázal na vkladní knížku.
- jsm —

Čtenáři, jsi vkladatelem záložny
Hermes?
Ne? Proč své úspory ukládáš v ne
přátelských ústavech?

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)
Návrh velice lákavý a snadno prove
ditelný, nenalezl u mne souhlasu, ale
učitelovi jsem pravou příčinu neřekl,
protože jsem mu dosti nedůvěřoval.
Věděl jsem dobře, že v Austrii na mne
čeká především přísné vyšetřování
příčiny mého zajetí na Smederově a
když to dobře dopadne, že za týden
dostanu znovu kver a musím na fron
tu. Byl jsem rád, že léto povinnosti
jsem se jednou zbavil.
Odpoledne 19. listopadu dorazili jsme
do Peče, kdež za dinár jsem prodal
nádobu na vodu a koupil chléb. Uby
tovali nás v kasárnách, odtud jsme
chodili na práci. Nad městem pnou
se vysoké vrchy, z nichž řeka Bílý
Dřin vytéká a po strmé skalní stěně
vede úzký chodník co dva projdou.
Tudy vyšli jsme 23. listopadu za mrazu
a napadlého sněhu, takže cesia byla
kluzká. S námi šlo mnoho rodin ze
Srbska, ponejvíce důstojnických, je
jich zavazadla nesli koně a oslové.
Kde chodník stoupal do vrchu, ne
mohla zvířata z místa a tarasila nám
cesiu a stalo se, že některé uklouzlo
a zřítilo se se skály dolů i s nákla
dem. K večeru došli jsme s Boušou
k hostinci, kdež byla již krajina

j
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Odezva anšhisu v našem pohraničí
Události v Rakousku nezůstaly bez
odezvy v našem pohraničí. Všichni
Němci bez rozdílu, jsou-li organisováni v Sudeioněmecké Henleinově či
v aktivistických stranách, netají se ra
dostí z Anšlusu a věří pevně, že ny
ní přijde i jejich čas. Svaz němec
kých agrárníků již ukázal svoje pravé
ledví a přiklonil se otevřeně k Henleinovi, uvedl tím do rozpaků křes
ťanské sociály, kteří jich budou nej
spíše následovali, i sociální demokra
ty, kteří teď poznávají, že proti spo
jenému Všeněmectví musí svoji me
zinárodní úlohu prohráli. Mluvčí
Henleinovy i německoagrární strany
mluví již tak otevřeně, jako by stáli
přímo pod paironancí Hitlerovou a
nemusili bráli žádných ohledů na re
publiku a její zákony. Nvní konečně
jest čas, volal vůdce agrárníků Hac
ker na schůzi v Teplicích mysleli na
to, že v tomto státě, ve kterém jsme
uzavřeni, nemůže se mluvili jenom o
jednom národu, protože tu žije náro
dů více. Osmnáctý únor daleko ne
splnil našich přání. Ale my se odtud

nebudeme stěhovali, i když se nám
politicky zle vede, protože pokládá
me za svou povinnost německou pů
du i statek zachovali budoucím po
kolením. Ještě zřelelněji mluví řeč
níci Henleinovy strany a p. Henlein
sám. Bojujeme dnes protože víme, že
zítra zvítězíme. Žádáme plnou auto
nomii politickou, hospodářskou i kul
turní, nespokojíme se tím, co nám do
dnešního dne bylo ponecháno, ale
musíme doslat zpět všecko, co nám
od 28. října 1918 bylo vzato. Henlein
musí býti uznán za jediného plno
právného mluvčího a zástupce Němeclva v republice. V podobném to
nu mluví se dnes na všech němec
kých schůzích. Hraničáři naši proží
vají dny horečného napjelí i staros
tí, jak se poměry dále vyvinou. Ale
máme pevnou důvěru v obezřetnost
naší vládv, v pohotovost naší armády
a v záruky našich spojenců.
Spoléháme pevně, že osud republiky
jesl v dobrých rukou, a že i budouc
nost nás hraničářů jest zabezpečena.

Katolík se nedá pohřbít žehem
Spolek pro pohřbívání žehem i. zv.
„Flamme" v Teplicích-Sanově žádá od
svých členů 15 Kč přihlašovacího
poplafku, členský příspěvek ročně Kč
5 - a pohřební ročně odstupňováno
podle let 40 až 75 Kč. Členové do
stáří 30 let zaplatí po 20 let 800 Kč,
přes 55 let staří platí jednou pro vždy
1375 Kč. Zemře-li člen dříve nežli za
platil pohřebné, musí doplácet^ pří
buzní po prvním roce členství Kč 917,
po druhém 458 Kč. Stolu za církevní
obřady musí v každém případě pla
tili pozůstalí. Tímto způsobem nahro
madil spolek Kč 487.079 jmění. Od ro
ku 1925 bylo spáleno 256 členů a na
pohřebném vyplaceno Kč 309.369.
Jak viděli není pohřbívání žehem tak
příliš levné, jak jeho přívrženci při
agitaci rádi tvrdívají. A my se znovu
vracíme k radě, kterou jsme již jed
nou svým čtenářům dali. Ukládejte
si příspěvky, které členové Flamme
každoročně platí, a třebas ani ne to
lik, do sběrny záložny „Hermes", a
ušetříte si na krásný pohřeb i s církev
ními obřady a ještě Vašim pozůsta
lým něco zbyde. Spolek „Flamme" opovažuje se agitovali i tvrzením, že
spalování jest v úplné shodě s křes
ťanskými názory, ačkoliv dobře ví, že
tento způsob pohřbívání jest katolic
kým křesťanům církevně zakázán.
Smělost jeho funkcionářů jde tak da-

leko, že když žena nechala do země
a církevně pochovali svého manžela,
který svého času k jejich spolku při
stoupil, ale před smrtí před svědky
své členství odvolal a křesťanský po
hřeb výslovně si přál, žádají nyní a
snaží se prosadili, aby jeho mrtvola
byla exhumována a dodatečně spá
lena. Což se jim ovšem nepodaří, ale
o praktikách spolku vydává podivné
svědectví. Pro katolíky jest směrodat
ném zákaz církve a proto žádný prak
tický katolík členem spolku pro spa
lování se nestane ani se do smrti spá
lili nedá.

otevřená a kolem všude ohníčky, ač
tu nebylo dostatek dřeva. Brodili jsme
se sněhem a nemohli najiti místo ku
přespání. Již za tmy přišli jsme ke
skále, jejíž stěna byla na nás naklo
něna a dole otvor jako pec, přes ní,
pod sněhem několik borových kme
nů. Rozdělávali jsme oheň, na nějž
jsem obětoval několik pohlednic z do
mova a Bouša, který měl pouze tři
zápalky, když mu již dvě zhasly, měli
jsme malou dušičku, ale štěstí nám
přálo, že třetí zapálila. Pomalu ohně
přibývalo, až jsme přikládali celé
kmeny, seděli jsme v teple a uvařili
trochu kačamáku (voda a mouka).
Tuto noc byl na albánských horách
tuhý mráz, takže mnoho zajatců omrz
lo na nohou, neboť jsme byli již na
polo bosi. Časně ráno šli jsme stále
do vrchu sněhem po kolena a dopo
ledne došli jsme na nejvyšší místo
a pak zase dolů se srázného vrchu.
Večer došli jsme do vesnice Andrinova. Bylo zde mnoho Srbů vojáků i
civilů. Zašli jsme do hostince. Hostin
ský jak nás spatřil, dal nám konve, a
poslal pro vodu do řeky. Došli jsme
třikrát a dostal každý talíř fazolové
polévky a přespali jsme na podlaze
do rána. Ráno šel Bouša pomáhat do
kuchyně a já jsem sekal dříví. By
ly to dlouhé dubové klacky, mlátil
jsem do toho jak se dalo, až mně jed
no odlétnuté polénko zasáhlo do tvá

ře pod oko. Ránu mne zavázali u Čer
veného kříže, který byl právě naproti
přes ulici a pak šel jsem opět pro vo
du, kdež mne zastavil jeden důstoj
ník, abych mu odpoledne vedl osla,
že dostanu tři dináry denně, abych
opatřil ještě jednoho. Slíbil jsem a
řekl o tom Boušovi. Nato vyzval mne
otec hostinského, abych šel s ním do
kůči pro rakiji a neřekl mně, že je to
daleko, a tak nežli jsme přišli zpět,
byl Bouša pryč. Někteří zajatci, kteří
s námi vyšli z Peče teprve přicházeli
do vesnice. Týž den jsem se již ne
vydal na cesiu, poněvadž bylo třeba
jiti celý den do nejbližší vesnice.
Ráno mne zima popoháněla po silni
ci kupředu, tak jsem dohonil důstoj
níka se třemi koňmi, dal mne jedno
ho vésti. Civil, který koně dříve vedl
šel stále s námi. Ve tři hodiny byli
jsme ve vesnici, kdež jsme čekali na
silnici. Důstojník s civilem šli hledali
byt do kůčí po stráni roztroušených.
Za chvíli přišel „čiča" (civil), dal mi
tři dináry a povídá: „Výše tebe ne
treba" a vzal mi koně. Žádal jsem, by
mně vzali na nocleh, ale marně.
Trochu dále stál u silnice větší dům,
jakýsi hostinec, v kterém byli Češi
zajatci, ale černohorští, ti se neměli
nijak k odchodu. Po chvíli přišel de
sátník s desíti muži, asi z práce,- požá
dal jsem jej o nocleh a on řekl.- Za
chvíli přijede celý generální štáb

Pošťákům — lidovcům v se
verních Cechách
Jest bohužel ještě mnoho našich li
dovců, kteří neplní do důsledků svo
je povinnosti.
Domnívají se, že stačí, jsou-li zapsáni
v té které místní organisaci; odboro
vou organisaci naprosto podceňují.
A nejen to, mnozí naopak - a to i
„dobří lidovci", jak si říkají - jsou
členy naprosto protichůdných organisací.
Tak je tomu zvláště mezi našimi poš
ťáky, ať úředníky či zřízenci. Nechá
pou význam vlastní odborové organisace a setrvávají v organisacích po

dle jména neutrálních, ve skutečnos
ti však socialistických, což tyto ani
ve svých listech nezapírají.
Jak malicherné bývají často omluvy
a výmluvy, jimiž toto svoje členství
odůvodňují!
Výhody, které snad tyto organisace
poskytují, dostanou ve vlastní orga
nisaci rovněž a podporují své.
Katolík, lidovec patří jenom do kato
lické odborové organisace!
Čím více budou míti naše organisace
členů, tím také budou míti větší vá
hu.
Pošťáci-lidovci patří jedině do Lido
vého Svazu poštovních zaměstnanců
v RČS, jehož základem je křesťanský
solidarismus, prakticky vyjádřený
v hesle: „Všichni za jednoho, jeden
za všechny!"
Informace ohledně členství ochotně
podá Lidový Svaz pošt, zaměstnaců
Praha II., Václavská ul. 12.
V severních Čechách, v oblasti vy
mezené asi většími místy: Roudnice
nad Lab., Litoměřice, Lovosice, Ústí
n. Lab., Podmokly, Děčín, Dolní Pou
stevna, Šluknov, Rumburk, Varnsdorf,
Česká Lípa, Mimoň, také Odbočka
Lidových pošt, zaměstnaců v Ústí n.
Lab.
Místní organisace žádáme, aby na
některou shora uvedenou adresu nás
na své členy-pošťáky upozornili.
Nechť není jediného lidovce v cizích
řadách.
Ždárský.

Teplice-Šanov
Oxgaiúsačni. Své čtenáře upozorňujeme na změ
nu v pořadu našich schůzí. Tuto sobotu večer
o 7. hod. koná se schůze katolických legionářů
a jejich přátel v Lidovém domě, kdežto valná
hramada sběrny záložny „Hermes” se koná v ne
děli, i. j. 27. t. m. odpoledne ve 2 hod. Tato
změna byla nutná, jelikož v neděli koná také
XV. okrsek čsl. Orla svou výroční schůzi v Třebenicích, které předsedá okrskový starosta a zá
roveň předseda odbočky katol. legionářů, br.
Ant. Pittner. — V neděli, dne 3. dubna konají
se další hraničářské schůze lidové strany, mimo
jiné i u nás v Teplicích.

Pravidelná par opia vba československé společnosti
od Litoměřic k Ústi, Děčínu, Hřensku do Dráž
ďan bude zahájena dnem 2. dubna t. r.

Chebsko
Konečně má býti splněno spravedlivé přání nás
hraničářů v Chebu. V brzké době totiž bude při
kročeno ke stavbě budovy českého reálného
gymnasia, po niž již dlouho jsme volali a které
pro řádnou výchovu studující mládeže v našem

městě jest svrchovanou měrou zapotřebí. — Ji
nou potěšující zprávu z našeho města sděluje
me svým Čtenářům. V dohledné době, jistě
ještě v letošním roce bude u nás založena jedno
ta čsl. Orla, čímž řetěz orelských jednot v na
šem pohraničí obsáhne celý česky sever, od
Pcdmokel přes Teplice-Šanov, Bílinu, Most, Kar

lovy Vary, Falknov až do Chebu.

srbský, ale když jsi sám, lehni si do
kouta a já řeknu, že jsi náš, jinak by
tě vyhodili. Ulehl jsem do kouta a za
chvíli byla velká místnost úplně na
plněna.
Díky našim lidem, přespal jsem dobře
a ráno zase klusal úplně sám po sil
nici, kdež jsem brzo dohonil Boušu,
ženoucího malého osla, který pod tí
hou sotva lezl, když šel příliš pomalu,
šel jsem zase sám a dohonil večer dva
Čechy, s nimiž jsem šel do kůči, asi
čtvrt hodiny od silnice, kdež nám
však nechtěly otevřití, jelikož byla
sama matka s dcerou. Za tři dináry
uvařily nám trochu zelí, jiného nic
neměly. Po dobrém vyspání šli kama
rádi pomalu, zůstali pozadu a já chtěl
ten den dorazili do Podgorice, ale
musil jsem přespali ve stohu sena,úplně sám. Teprve 30. listopadu v 10
hod. došel jsem do Podgorice, pěk
ného a rozlehlého města. Voják zde
stojící, ukázal mi kam se mám jiti
hlásili. Bylo zde komando, kdež nás
též lékař prohlédl. Zavedli nás do
menších kasáren u řeky. Zde se schá
zeli zajatci a třetí den konečně přišel
Bouša a Vála, který tehdy nesl se
mnou kotel, vyprávěl jak kuchaři
nesli s ním kotel až do večera, když
je to omrzelo, zahodili kotel do pří
kopu a sami byli ještě vzadu.
Pokrač. příště.

'< 2 8. září

Podmokiy
Na noslední schůzi osvětové školy
jednoty čsl. Orla, 27. III. o 9. hodině
v klubovně „Národního domu" v Podmoklech, promluví o účasti Orelstva
a katolíků v zahraničním odboji br.
J. Křiklavá, přednosta organisačního
oddělení záložny Hermes.
20. III. uspořádala naše jednota v útul
ku na hřišti ukázkové cvičení žaček,
velice se líbilo cvičení se stuhami,
rovněž poslední číslo, hold žaček
vůdci orelstva o. ministru Srámkovi,
sklidilo zasloužený potlesk. Cvičení
předcházela přednáška vldp. profe
sora Hruškovského o sv. Vojtěchu.

Duchcov
Trpký chlebíček hraničářský. Mnoho chudých li
dí v pohraničí živí se sbíráním uhlí na haldách.
I Ervín Berounský, 131etý chlapec chudých rodi
čů z Duchcova, šel k dolu „Václav", aby lam
na haldě nasbíral uhlí. Pri lom se na něj sesy
pala hromada uhelných strusek a pohřbila ho
pod sebou. Spojenému úsilí svědků naštěstí se
sice podařilo zasypaného chlapce vyprostiti, aie
jeho zranění byla tak těžká, že jim za krátko

Roudnicko-Libochovicko
Zařízení, jež se osvědčilo. Před něko
lika léty byl vydán výnos minister
stva školství, aby při každé škole obecné, měšťanské i střední, mohlo
býti zřízeno rodičovské sdružení. Je
ho úkolem je pečovali o náležitou
spolupráci mezi školou a rodinou a
přispívali k zdokonalení zařízení škol
ního. Rodičovské sdružení při obec
né škole chlapecké v Roudnici n. L.
nejen, že každým rokem poděluje ně
kolik desítek dětí vánočkou, ale vza
lo si za úkol opatřili škole školský
rozhlas. Zakoupilo jej a během ro
ku zaplatilo za něj téměř 10.000.- Kč.
Pro tento rok vzalo si rodičovské
sdružení při té škole za úkol opatřili
pro žáky dokonalou žákov
skou knihovnu, v níž by bylo
tolik knih, kolik jich žáci II. třídy po
čínajíce potřebují. K tomu účelu již
sehnalo rodičovské sdružení přes
i.000 Kč z příspěvků a darů.
Sociální péče. Ministerstvo sociální
péče přidělilo do našeho okresu 200 q
uhlí, jež okresní úřad rozdělil nej
potřebnějším obcím. V nejbližší do
bě přijde nový příděl cukru a bramborv. Nemáme sice mnoho nezaměst
naných, ale na ty, kteří dosud neza
městnáni jsou, doléhá bída nejiíživěji, protože nezaměstnanost těch děl
níků trvá již několik let. Staráme se,
aby do našeho okresu přidělovalo
ministerstvo sociální péče jak státní
stravovací poukázky, tak i potřebné
potraviny a uhlí v plné míře, pokud
lze největší.
Příbramská strojírna a slévárna

SMOLÍK A SPOL,

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

Slévárna

ft ® z s ž k a že

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

Smaltovna

Jak si Němci dovedou pomáhat.
Wunschkoncerte čili koncerty podle
přání konají se v poslední době té
měř ve všech městech našeho hrani
čářského kraje ve prospěch sudetoněmecké nodoůrné akce. Účastníci kon
certu zašlou nořadaielstvu lístek s přá
ním, jaké skladby, pochody a písně
si přejí Dři koncertě slyšet a každé
přání doprovázejí příslušným příspěv
kem. U nás v Teplicích se podobný
koncert konal již po druhé v menším
měřítku nežli první, ale přece k němu
došlo 292 přání, z nichž jenom 104
mohla býti splněna. Čistý zisk z to
hoto podniku obnášel 12.606 Kč, k to
mu zvláštní sbírka do pokladniček
540 Kč, členové orchestru ze své gá
že věnovali 850 Kč. Jak viděli, jsou
Němci velice obětaví a vynalézaví
ve volbě prostředků pro podporu
svých nezaměstnaných. Snad by se
odporoučelo i u nás.

—. V těchto dnech bylo schváleno říšskoněmeckými úřady v rámci mezistátní
kontingentní dohody převzetí 100 vagonů
našeho jetelového semene a 30 vagonů
ostatních jetelovin. Dohoda tato je čes
koslovenskými vývozci plně kvitována,
ježto nebylo kde ohromné naše přebytky
těchto semen umístiti. Tímto vývozem se
našim vývozcům velmi značně v jejich
zásobách odlehčí.
Největší sporiovní stadion v republice bude letos předán veřejnosti Vít
kovickými železárnami. Plocha jeho
je 95.000 m2, z čehož 60.000 m2 čistě
pro stadion. Bude tam hřiště fooiballové, plavecký stadion, běžecká drá
ha, všechny druhy skoků, vrhy, dět
ská hřiště, aid. Stadion se buduje k oslavě 20. výročí republiky a 1101aiého trvání vítkovických závodů.

organisační

poutníci líbali povždy kamennou dlažbu
Tvého svatováclavského chrámu v sešeřelé
kryptě! Nedivím se, že zaleskne se slza
v oku tvrdému vojákovi, který bojoval za
vlast v krutých bitvách!! — Nedivím se,
že matky nosí sem své miláčky! Zde si opravdu zazpívá z plných plic: Pomoci my
Tvé žádáme... nedej zahynout! sv. Václa
ve!! Bud pozdraveno nám místo nejdražší,
Stará Boleslavi!! Až zazní hlas katolické
akce v našich diecesích, až oznámí nám
njdpp. biskupové slavnou jubilejní pout do
Staré Boleslavi, všechny nás tam uhlídáš
ve svých zdech! Všichni Té přijdem pozdraviti, neboť všechny nás spojuješ — Ce
chy i Slováky — smrtí Václavovou! Těší
me se na Tebe! Jisté přijdema!!!!

u Pe Urky

různé zprávy

v nemocnici podlehl.

Strojírna

Nebylo to nic náhodného, že právě nad rakvi
prvního presidenta Osvoboditele zazpívali
pražští učitelé chorál ku poctě prvního kní
žete země české sv. Václava! To už je vro
zené našemu lidu! Nikdo mu nevyrve ze
srdce lásku, úctu a oddanost k našemu Vé
vodovi! My jsme lid sv. Václava! Vždycky
své veliké podniky začínali a končili naši
předkové po staletí chorálem svatováclav
ským. A letos v jubilejním roce my všichni
od Aše až po Jasinu upíráme své oči k
malému městečku v srdci země české, k mě
stu, jež má něco jako odlesk nebeské slávy!
Z hloubi duše nese se radostné volání: „Bud
pozdraveno město, jehož prst vpila před ti
síci lety krev řinoucí se z prsou sv. Václava!
Svatá zemi!! — nedivím se, že vlastenečtí

"š:

—. Tradiční vojenské letecké závody
Malou dohodou a Polskem budou letoš
ního roku rozšířeny o sportovní letecký
závod Malou dohodou, a sice ve dnech
28. srpna až 4. září t .r. Závod bude
pořádán Aeroklubem RČS.
Letošního roku dostane naše sportovní
letectví, trpící stále nedostatkem leta
del. peknou pomoc. Mezi sportovní let
ce bude rozděleno sto novvch letadel
posledních typu. Na jaře bude většina
z tohoto poctu letounu již \ hangárech
jednotli\<ch aeroklubu a skupin Ma
sarykov) leteckí- ligy. Nových letadel
bude použito především k intensivněj
šímu
cviku nových sportovních pi
lotu. Na jaře bude už také otevřeno
provisorní letiště y Kralupech.
Bohatý dráteník. V Dubí u Teplic zadrželo čet
nictvo dráteníka, který v Teplickém kraji chodil
po domech a dělal skvělé obchody Podle vlast
ního doznám vydělal od r. 1921 Kč 109.C00, za
které si doma na Slovensku postavil dům, mimo
ic ještě uložil do spořitelny 40.000 Kč. Své že
ně posílá v nepravidelných částkách až 6.C00
Kč týdně. Četnictvo nevěří, že by pouhým dratenictvim bylo možno tolik vydělali a proto
vyšetřuje, jaký je vlastně pramen příjmů boha
tého dráteníka.

Legionáři tarokáři,

scházejí se v restauraci
U HORTÍKÚ, (př. Otto Špírek).
v Praze II.. roh Moráně
a Václavské ul. - Doporučujeme.
Soutěž na legionářský román.

o r e 1 s 1 v о
Organisace orelského zájezdu do Lublaně
na slet slovinského Orla ve dnech 26.-29.
června 1938 zaznamenává v několika dnech
po rozeslání přihlášek 600 přihlášených, me
zi nimiž je většina cvičenců. Očekávají se
další přihlášky ještě asi z 1000 jednot čsl.
Orla. Předpokládá se, že dosažený po
čet přihlášek bude tak veliký, že bude to
jeden z největších orelských zájezdu do za
hraničí. Zájezd tento bude také zájezdem
jubilejním, neboť před 25 lety poprvé na
vštívil Orel své bratry Jihoslovany rovněž
v Lublani, v počtu 335 účastníku, kterýžto
počet vzhledem na předválečné poměry byl
počtem imposantním. Přibližné ceny společ
ného zájezdu, ubytování a stravování činí
410.— Kč, při ubytování v hotelích 560.—
Kč. Odjezd v sobotu 25. a návrat 30. června.
V rámci zájezdu chystají se zájezdy k moři,
do hor a do královského sídla na Bled.
Přesné podrobnosti budou obsaženy v pro
spektu, který bude vydán koncem tohoto
měsíce. Pro ty, kteří chtějí se zdržeti v Ju
goslávii více dní než oficielní zájezd, je umožněno vrátiti se kteroukoliv další sobotu.
Zájezd stává se středem zájmu celé česko
slovenské katolické veřejnosti, která svou
návštěvou chce posiliti slovinské bratry,
hrdinně nastupující k hájení katolických
ideálů.

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou,

R. Bukáíek,

Praha - Karlin,

Královská 47. — Telefon 61705.

K výročí dvacetiletého trvání republiky Česko
slovenské vypisuje Osvětový odbor Družiny ciobrovolců čsl. zahraničního vojska literární sou
těž na nejlepší legionářský román roku 1933.
V této soutěži jsou vypsány tři peněžité ceny:
I. cena 15.000.- Kč,

Zemský Svaz Jednoty přátel katol. legionářů pro
Čechy konal v pondělí 22. i. m. schůzi předsed
nictva za řízení zem. předsedy vldp. Mlejnka.
— Zásadně projednány směrnice jednacích řá
dů pro místní skupiny. — Schváleno vydání
členských legitimaci, které bude vystavovat a
rozesílat zemský svaz. — Počínaje rokem 1938
děleny budou vybrané čl. příspěvky 50% pro
zemský svaz, 25% pro místní skupiny a 25%
pro okrsky. — Projednány finanční otázky a za
bezpečení časopisu Svatováclavská Stráž

Pražský okrsek Jednoty přátel katol. legionářů
kená svoji pravidelnou schůzi v klubovně paláce
Chariias v úterý dne 29. března i. r. o 8. hod.
večer.

PrahaXV.-Bxáník. V neděli 27. t. m. o 8. hod.
več. v sále Lidové Obce přednáší o významu
boju u BachmaČe legion. historik br. Em. Dostál,
o zachování a poslání legion. tradic br. štkpt.
v. v. Dr. Polanský a o účelu jednoty přátel br.
B. Klimeš.

Program poutí starcboleslavských 1938.

1. května: Pouť čsl. Orla a katol. le
gionářů.
8. května: Studentstvo. Svatováclavská
Liga katol. učitelstvo. Č. L. A.
15. května: Pout z kraje příbramského a
berounského.
16. května: Pouf SKM.
29. května: Diecése českobudějovická a
hold dětí.
5. a 6. června . Diecése brněnská.
12. června: Diecése králové-hradecká a
Mariánské družiny.
19. června: Pouf z Ostravska a Slezska
a oslavy svatovojtěšské.
24. července: Choceň a Litomyšl.
7. srpna: Terciáři.
14. a 15. srpna: Arcidiecése olomoucká.
21. srpna: Diecése litoměřická.
7.—10. září: Oslavy Paladia v Praze
10. září: Přenesení Paladia z Prahy do
Brandýsa n. L.
11. záři: Arcidiecése pražská za účasti
J. Em. Dr. K. Kašpara, arcibiskupa
pražského. Pontifikální mše sv. Apoštolské požehnání a Te Deum.
25. září : Katol. železničáři.
28. září: Vděčná vzpomínka na Bohu
slava Balbína a ostatní vlastence
zasloužilé o Starou Boleslav. Po
děkování Panně Marii a sv. Václaza čsl. samostatnost.

volná místa

II. cena 10.000.- Kč,
III. cena

5.000.- Kč.

K soutěži budou připuštěny romány, které do
sud nebyly otištěny, ani v jakékoliv formě ris
kem vydány. Rukopisy, psané na stroji a opa
třené hesly, buďtéž zaslány doporučené nejpoz
ději do 31. července 1938 na adresu: Osvětový
odbor Družiny, Praha I., Melantrichova 5, s po
známkou: Soutěž. K rukopisu budiž přiložena
zapečetěná obálka, obsahující jméno autorovo a
jeho adresu a zevně opatřena heslem rukopisu.
K soutěži připouštějí se samozřejmě i práce
s plným jménem autorovým.
O uděleni cen nebo odměnění zaslaných prací
rozhoduje porota, v niž zasedají pánové:
Dr. Mil. Hýsek, profesor Karlovy university,
PhDr. Fr. Š i e i d 1 e r, přednosta voj. arch Pa
mátníku osvobození,

Leop. Zubr, profesor střední školy
a zástupce Osvětového odboru.

Porotě je vyhrazeno právo udělili cenu bud'
tak, jak je vypsána, nebo rozdělili úhrnnou část
ku Kč 30.000.- v jiném poměru podle vlastního
uznáni, anebo cenu vůbec neudělili.
Rozhodnutí poroty bude oznámeno tiskem. BILši sdělí Osvětový odbor.

CENTRÁLNÍ drogerie

Obec města Kolína obsadí smluvní místo
sociální pracovnice. Žádosti do 1. dubna
1938. Bližší v Úředním listě č. 62.
U úřadu městyse Modřany obsadí se
místo policejního strážníka. Žádosti do
30. dubna 1938. Bližší v Úředním listě
č. 65.
Na st. prům. škole v Hradci Král, obsadí
se místo profesora pro odborné kresleni.
Žádosti do 15. dubna 1938. Bližší v Úř.
listě č. 68.
Městské zastupitelstvo v Sedlčanech ob
sadí místo smluvního městského stráž
níka. Žádosti do 15. IV. 1938. Bližší v Úředním listě č. 68.
Méstys Doudleby n. Orl. obsadí místo
obecního úředníka. Žádosti do 11. dubna
1938. Bližší v Úředním listě č. 58.
Vichní správa v. v. nemocnice v Par
dubicích obsadí místo správního úřed
níka a místo kancelářského pomocníka.
Žádosti do 31. března 1938 Bližší v Úřednim listě č. 60
Místní školní rada v Čakovicích zadá úklid obecné školy v Čakovicích. Žádosti
do 15. dubna 1938. Bližší v Úředním listě
č. 60.
Místní školní rada v Polici n. Met. ob
sadí místo školníka. Žádosti do 16. dub
na 1938 Bližší v Úředním listě č. 61.

„KRÁLÍK“
ROUDNICE - HUSOVA

Zřídili jste již ve Vaší orelské jednotě
střadatelskv kroužek na III. všeorelskv slet? Vyžádejte si informace od
záložny Hermes > Praze I.

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

Hlavní název: Svatováclavská stráž
Názvy článků: Co by měl dělat každý pluk, Podmokly
Stránky: [1], [2], [3], [4]

