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Národ ve velké době není malicherný a slabý

Odezva anšlusu v ČSR.
Naše republika leží v srdci Evropy a
je jediným demokratickým státem ve
Střední Evropě. O snaze Německa mít
v ní hlavní slovo, nemůže býti po
chybností. Nuže, náš stát má silnou
německou menšinu, která s velké části
byla získána nacismem, menší částí,
t. zv. aktivistickou, spolupracovala
s vládou. Anšlus působil na německou
menšinu fascinujícím způsobem.
Henlein proklamoval veřejně s ne
tajenou radostí utvoření velikého
Německa. Aktivistické strany za
kolísaly. Nejdříve padli Henleinovi
do náruče němečtí agrárníci, pak
křesťanští sociálové, u nichž Hilgenreiner, kněz z Říše, zvítězil nad
demokratickým živlem a konečně
vystoupili z vlády i sociální demo
krati. A jistě mnozí henleinovci,
když večer uléhali, snili o tom, že
ráno se již probudí pod hakenkreuzem.
V těchto chvílích zachoval však po
divuhodný klid náš národ a chvála,
kterou mu vzdal ve své řeči dr. Hod
ža, byla zasloužena. Ostatně i v ně
meckém táboře opadá pomalu horeč
ka, která rozpalovala hlavy po anšlu
su, německá soc. demokracie odstra
nivši dra Czecha, upevnilo se křesťan
ské německé dělnictvo, organisované
v odborových organisacích neustou
pilo Hilgenreinerovi a zachovalo si
samostatnost a dokonce se již mluví
o založení nové německé protihenleinovské strany, která by organisovala
státotvorné německé členy.
Ale přes to všechno byla situace ve
lice vážná, poněvadž nejsou nezmě
rný cíle III. Říše a evropské demo
kracie prodělávají krisi, o které dobře
ví Hitler, a které dovede využít.
Přijde na řadu Československo?

Tuto otázku v různých proměnách
bylo možno v těchto dnech často
kráte čisti v zahraničním tisku. Pro
paganda z III. Říše byla zesílena a
dávala k této otázce mnohou příle
žitost. Je třeba uznat, že naše vláda
nezahálela a vědoma si i práva i od
povědnosti jednala. Naši spojenci řekli
rovněž svoje slovo a čekalo se na

Orgán katolických
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Vláda mluví k národu:

Poslední týden byl na události sku
tečně více než bohatý. V Rakousku,
dnes již ve Východní Marce, Ost
mark, je rychle prováděno ve všech
oblastech přivtělení k Německu. Jed
nalo se mezi Anglií a Itálií o Stře
domoří a jistě i o novém stavu
vzniklém ve Střední Evropě anšlusem.
Byl urovnán smírně spor mezi Pol
skem a Litvou. Anglický ministerský
předseda, Chamberlain pronesl vý
znamnou řeč na adresu Německa a
Československa. Mluvil Hitler i Gö
ring a v pondělí večer jsme vyslech
li řeč našeho ministerského předsedy,
dra Hodži. Všechny tyto řeči můžeme
směle nazvali řečmi historickými ne
jen proto, že byly prosloveny v době
historicky významné, nýbrž proto že
dávaly směrnice pro další vývoj
evropské politiky a po 20 letech po
skončení světové války hledaly ces
ty, po nichž by lidstvo dospělo k mí
ru, který byl tolik ohrožen.

List pro katolický lid

jeho, k Němcům více než spraved
Anglii, která též promluvila Chamlivě, davši jim nejen hospodářsky,
berlainem a to tak, že byli nemálo
nýbrž i kulturně více než jim patři
překvapeni Němci.
lo. Že náš stát se nedá ovládnouii
Anglický ministerský předseda vě
žádným poraženectvím, ale v těž
dom si vážnosti chvíle, ve které se
kých chvílích tvoří jednotu neroz
rozhoduje o míru nebo válce, pro
bornou. Lze doufat, že ta slova sly
hlásil:
šeli i luďáci a změní nešťastnou
Tam, kde jde o mír nebo válku ne
taktiku dosavadní.
uplatní se pouze legální závazky.
Vznikneli válka, je pravděnepodob- Německo ostatně, zdá se, se umou
né, že by se omezila jen na ty, kdož dřilo, davši ujištění Velké Britanii,
takové závazky přijali. Bylo by zce že se nehodlá vměšovali do našich
la nemožné říci, kde bude konec, vnitropolitických záležitostí, a že ne
a které vlády by mohly být zavle má proti nám útočných úmyslů.
čeny do války. Neúprosný tlak sku Ostatně, není třeba sílu III. Říše pře
tečností může se ukázati mocnější ceňovat ani její jednotu ani její ar
než-li formální prohlášení.
mádu. Důstojnická elita německé ar
Tato slova jsou jasná a byla vyklá mády je pryč a Říše prodělává i jiné
dána všeobecně, nejen u nás nýbrž obtíže, které nejsou malé. A tak ne
všude jinde a cítili to i v Německu jsou vůdcové Německa slepí, aby si
jich nebyli vědomi, a aby nevěděli,
a Itálii jako
varovný hlas těm, kteří by chtěli že za 5 lei nelze přetvořit tábor, který
sáhnout na Československo, neboť stál úplně na jiné ideové základně.
by to znamenalo rozpoutání nové Ostatně není vyzbrojeno jenom Ně
ho evropského a snad světového mecko a při „svatem egoismu“ ital
válečného požáru, ve kterémžto ském nemůže být důvěra stoprocentní.
případě by Anglie, spojenec Fran
Národ náš není slabý.
cie, jež je spojencem ČSR., chránila
mír a právo.
V kritických chvílích se zachoval lid
skvěle. A měl naprostou důvěru ve
Bezpečnost ČSR posílena.
svoji vládu. Kritisoval leckdy vládu,
Konstatoval to dr. Hodža ve svém když vycházela vstříc požadavkům
vládním prohlášení a vyniklo to tím našich Němců a správně, jak sám uspíše, že to bylo řečeno klidně, věcně znal dr. Hodža, když zdůrazňoval, že
a nebylo k tomu třeba plných 3 ho si Němci nemohou stěžovat, že dostali
málo. A jistě přijal se zadostiučině
din, ani volání slávy.
ním chválu, která mu byla vzdána.
Bylo to konstatováno na základě
Dojímavé krásný byl v této pohnu
oprávněného sebevědomí státníka,
té době postoj nejširších vrstev na
který ví, že československý národ
šeho lidu. Řad zemědělských, děl
je dosti silný, aby si udělal sám po
nických, středosiavovských, všech
řádek, že se chovala vláda, mluvčí

Mladí katolíci do jednoho houfu
Člen našeho zemského výboru Jednoty přátel katol. legionářů a generální tajem
ník Mladé Generace csl. strany lidové př. Jandácek volá v nedělních Lidových
listech po soustředěni mladých, křesťanských sil pro mír, celistvost a svobodu re
publiky. Má na mysli povznést a probudit uspané národní cítení k radostnému
nadšení a spolupráci ve prospěch státu a národa.
Katolická mládež z Csl. Orla, ze Sdružení katolické mládeže, z Mlade Generace
lidové, Ústředí katol. studentstva, České Ligy akademické, Lidových akademiků,
Akademiků slovenských a Jednoty přátel kat. legionářů má říci b dnešní těžké
době své odhodlané a pevné rozhodnuti, že jednotně chce spolupracovat pro kře
sťanskou, národní, spravedlivou svatováclavskou republiku a že chce stáli jako
jeden muž na stráži po boku těch, kteří v bojích za osvobození státu dovedli obě
tovat pohodlí, majetek, krev i životy, po boku našich hrdinných legionářů, ruku
v ruce s chrabrou naší armádou.
Zcela správně volá př. Jandácek, že mladí českoslovenští katolíci, když vidí
v dnešních vážných dobách ustraienecJtou povahu některých československých
dejaitistů a jejich snahy pro ústupky těm .kteří nikdy s národem loyálně nespolu
pracovali, hlásí se společně k práci a obětem pro svůj samostatný stát, hlásí se
k práci pro mír, který v prvé řadě třeba uchovat, ale hlásí se i k boji, bude-li
tohoto v zájmu vlasti a státu zapotřebí.
Ano. mladí katolíci sdružení ve všech uvedených spolkových složkách jsou roz
hodnuti soustředili se jak ve výchově k brannosti, tak i na obranu našeho státu
vůbec. Tito mladí lidé, plni nadšení a odvahy chtí povznésti ochablé mysli, uspořádati řadu projevů pro náš stát, pro jeho bezpečnost, pro jeho ochranu i obranu,
budou manifestovat pro potřeby a podporu našich hraničářů a vynasnaží se nejen
zakřiknout všechny ustrašence, povznést ochablé, ale určití si také pro budouc
nost společnou směrnici obětavé a cílevědomé práce pro křesťanský náš stát
a pro jeho obranu.
Mládež sdružená v Jednotě přátel katol. legionářů se spontánne hlásí .k této
spolupráci a jest odhodlána společně s ostatními, stejně smýšlejícími dáti pádnou
odpověd všem, kdož by chtěli ohrožovat i celistvost našeho státu.
čítáme proto citovanou výzvu a ze všech sil chceme pro její uskutečnění spolu
pracovat!
Klimeš-

kategorií veřejných zaměstnanců,
veliké většiny buržoasie a inte
ligence.
Schválně, pokračoval dr. Hodža,
uvádím společenské vrstvy proto,
aby si každý z vás uvědomil, že
čím silnější je sociální postavení,
čím příznivější jsou jeho hmotné
podmínky, tím kategoričtější že je
jeho povinnost míti při nejmenším
takové uvědomění a tak pevnou
páteř, jako má náš dělník, venko
van, řemeslník, úředník. Vylučuje-li
se dnes tu a tam nějaký poraženec
z mravního solidarismu našeho li
du, vylučuje se jednou pro vždy.
Žádám, aby stačilo toto prosté upo
zornění. Silný a pevný je náš ná
rod i stát, silná a pevná je jeho
vláda. Uzavírám: Nehrozí žádné
mezinárodní nebezpečí. Není ne
bezpečí konfliktu ze sousedství.
V celé Evropě je situace, v níž
k mírové dohodě je možno dojít a
Československo k ní společně s ji
nými pracuje.
Náš stát má vznešené poslání v Evro
pě a bude-li národ spjat jednotou,
jako nyní, bude tmelem řádu a síly,
zárukou míru a růstu. A k tomu nej
více mohou přispěli ty jeho složky,
které se hlásí ke katolickému krédu,
které je kredem a písní svaté a velké
jednoty, spravedlnosti, lásky a řádu
spočívajícího na spravedlnosti a lás
ce. Už naše poslání, nás katolických
legionářů a hraničářů nás k tomu za
vazuje.

Josef V. Křiklavá:

Jednota a síla
Chvíle, které prožíváme, jsou zkouš
kou našich nervů a našeho sebevě
domí. Na různých ustrašencích vidí
me, jaká ta jejich láska k vlasti a
svobodnému státu ve skutečnosti je.
Němci nám byli nepřáteli od té doby,
kdy jsme s nimi začali míti společné
hranice a za celá to staletí se český
národ nebál a nikdy nepodlehl. To
to sebevědomí musíme míti nejen
dnes, ale vždy. Kdo ztratí sebedůvě
ru, kdo přestane věřit v sama sebe, že
to, co dělá, dělá s nejlepším vědo
mím a svědomím, když si nevěří, že
vlastní práci dělá dobře, takový člo
věk je ztroskotancem a v lidské spo
lečnosti jest jen na obtíž. Flákači a
tlachalové pražských kaváren mají
teď mnoho starostí o politiku, armá
du, republiku, mají mnoho rozumu
jakoby byli vševědoucí, předpovída
jí věci možné a nemožné atd., atd.
Nesmíme a také nemusíme se bát.
Letos vzpomínají legionáři dvaceti
letého výročí bojů za svobodu. Bylo
jich jen stotisíc a nebáli se jiti do bo
je proti ohromné přesile, obětovali
vše jedné myšlence, jedné idei osvobození vlasti. Jejich pevná víra
a odhodlání, jejich nadšená obětavost
a upřímné přátelství, jejich svornost
a jednota dodala jim síly a oni zví
tězili. My dnes můžeme postavili několikamilionovou armádu, máme ji
skvěle připravenou v každém směru,
náš lid jest odhodlán do krajnosti
bránit a chránit dědictví otců a co
bychom byli za národ, kdybychom
jako celek nedovedli ubránit to, co
nám 100.000 chrabrých dobrovolců
vybojovalo. Jest jen potřebí jednoty
a svorné spolupráce všech proti vnitř
ním i vnějším nepřátelům. Jestliže na
ši spoluobčané dovedli svému němectví (snad také jen ze strachu a
zbabělosti) obětovali desítiletí veřej-

né práce, jestli němečtí katolíci do
vedli se zřeknouti papežských ency
klik, obětovati vše i víru šeptané větě
„přijde den", pak to musí býti i pro
nás pobídkou ke svorné a jednotné
spolupráci československého národa.
Od nás nikdo nežádá, abychom obě
tovali a zřekli se svých ideových ná
zorů, stran a příslušnosti, atd., od nás
vyžaduje republika jen jedno, aby
chom v obraně státu, jeho celistvosti
táhli všichni za jeden provaz a ne
báli se. Byl jsem v posledních dnech
v severních Cechách a obdivoval
jsem ohromný klid, rozvahu, spolu
práci a jednotu Jarnějších strážců na
šich hranic — českých hraničářů.
V Teplicích-Šanově dohodly se tělo
cvičné korporace Orel, Sokol, DTJ o
společném uspořádání akademie na
oslavu dvacetiletí našeho státu, sešli
se starostové a náčelníci a jako rov
ný s rovným společně budou odpoví
dat německému sjednocení. Legionář
ské organisace v Teplicích — a dnes
jest nutno na legionářské ideologii se
sejít, ve společném úsilí v zahranič
ním odboji se nikdo nikoho neptal
jakého je politického přesvědčení,
jakého jest náboženství, zda jest chu
dý anebo bohatý, ale všichni šli na
sadit život — se dohodly, že společ
ně se všemi složkami a korporacemi
českými uspořádají jednotný mani
festační projev pro naší republiku.
Takovou jednotu musíme míti všade.
Necháme si každý své, není potřebí
volali u nás po rozpuštění stran, ne
bo nějaké úřednické vládě a diktatu
ře. Musíme zapomenouii na vše, co
snad kdy rozdělovalo, ale semknouíi
se dohromady a jako legionáři před
dvaceti lety, podali si nice ke spo
lečné práci a podepřít v ní jeden
druhého.
Z druhé strany našich hranic od Náchoda dostal jsem dopis legionáře,
který píše: „Slyšel jsem již několikrá
te, co je v Praze usirašenců z Hitlera
a kdvbych měl tu moc, nechal bych
takové panikáře hned pozavírat. Co
pak jsme někomu něco ukradli, aby
nám vvhrožoval anebo mluvil již ta
kovým tónem, jakobv chtěl říci, ze
byla jednou Československá republi
ka -. Jen ať to zkusí a zavadí o nás,
přesvědčí se, že ani naše ženy nezů
stanou pozadu za svými muži, ale že
se budou bránit jako lvice." — Tak
by měl z nás mluvit každý a pak za
jde chuť na všech stranách. To jest
příkaz vážné doby. Podepřít a po
vzbudit ieden druhého a vydržet za
všech okolností a neztratit víru v ama sebe. Nebrečet, ale spoléhali se
na sebe, na své vedoucí činitele, kte
ré jsme si sami dosadili, vybrali jsme
nejlepší z nejlepších a věříme-li jim,
že nás vedou dobře, věříme jen sami
sobě a své síle. To od nás očekávají
i naši spojenci, jinak by se za nás
nemohli postavili. Každému občanu
dáváme co mu patří, každý u nás žije
svobodně, ale na naše práva nám sa
hali nikdo nesmí. V jednotě jest na
še síla a toho myslím, že jsme si vši
chni dobře vědomi a ustrašence ráz
ně zakřikněme hned. Žádné stromy
nerostou až do nebe a žádný usurpáior ještě dobře neskončil.

Církev v Rakousku
Pii návštěvě Hitlerově ve Vídni se
tkal se s ľiihierem kardinál Initzer a
psalo se o tom, že se úplně podřídil
jeho diktátu. Poslední zprávy to potvr
zuji. V „Katholische Kirchenzeitung"
sděluje vídeňsky arcibiskup směrni
ce, které doplňují ty, které vydal
před několika dny, v nichž nabádal
kněžstvo, aby se zdrželo každé poli
tické činnosti. Nyní vybízí kněžstvo
i věřící, aby se bezpodmínečně pod
řídili velkému německému státu a
Hitlerovi. Opět zdůrazňuje, že knězi
se nemají zabývat politikou a mají se
výhradně věnovat svému kněžskému
posláni. Dále nařídil kardinál vůdcům
katolické mládeže, aby připravili vše
chno k zařazeni spolků do řad Hitle
rovy mládeže. Zglajchšaltováni po
stupuje ledy velice rychle.
Legionáři larokůři,

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

Komu to překáží Sv. Václav na
Václavském náměstí?
Divoké protikatolické štvanice sice u nás uhasiv, ale pod jejich popeleni stále
doutná množství jisker protikatolické nenávisti. Žije mezi námi ještě mnoho
tvrdošíjných, nepoddajných nepřátel všeho katolického, takže katolíci nesmí sklá
dat i ruce v klín, když snad z okamžitě příznivé situace nehrozí v nejbližší době
nebezpečí kulturního boje.
Svědectvím toho jest nejnovější přáni časopisu „Nová Svoboda", které překáží
Myslbekův pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, což prý se pro
jevilo zejména při pohřbu presidenta Masaryka a proto prý bude nutno v nej
bližší době uvažovat, kam s Václavského náměstí s ním. Doba symbolu již dávno
minula a proto sv. Václav musí pryč.
Je neslýchané, napsal sám „Nedělní list", že se vůbec našel někdo, komu překáží
pomník sv. Václava na Václavském náměstí pro pohřby, které jednou <za čas
slavnostně tam projdou.
,
My katolíci však pravíme, že je drzostí a bezohledností, i troufalostí chtít v dneš
ních vážných dobách provokovat náboženské city katolického občanstva. Ať se jen
někdo opováží vážné s podobnou věcí přijíti a uvidí ten odpor, a to odhodlání
celého katolického tábora, který jako jeden muž semkne se na ochranu práv
katolického občanstva a jeho náboženských symbolů. —
—Kš—

Účast Čsl. Orla při vpádu Maďarů
na Slovensko v r. 1919
Jako bývalý dobrovolec strážního od
dílu Orla Čsl. první setniny na Slo
vensku, dovolím si také napsali vzpo
mínky na dobu před 19 lety při vpá
du maďarských bolševiků na Sloven
sko. Bylo to v červnu 1919, kdy ústře
dí Čsl. Orla dalo pouhý pokyn, by
bratří Orli jako dobrovolci spěcha
li hájiti náš draze milovaný Čsl.
stát. Jako bývalý rakouský voják měl
jsem již toho také dosti, ale při vzpo
mínce, že snad by jsme mohli o něj
zas přijíti, odhodlal jsem se jiti há
jiti naše bratry Slováky, třebas jsem
si byl vědom, že to může siáii i život.
Sjeli jsme se v Brně, kde nás bylo na
prvé vyzvání přes 150 bratrů, kde
nás oblékli a vyzbrojili jako řádnou
složku vojenskou a posláni jsme byli
na Slovensko do Handlové.
Nebyli jsme přijati moc vlídně, ale
voják když se dá na vojnu, musí bo
jovat. Krátce na to přijela za námi
druhá četa bratrů Orlů dobrovolců
na Slovensko. Tato druhá setnina čí
tala také přes 150 bratrů, takže nás*
bylo přes tři sta, kteří jsme konali
službu dosti obtížnou, ale rádi, po
něvadž to byla služba pro blaho
vlasti.
Handlová je dédinka většinou ma
ďarská a proto přijetí bylo tak chlad
né. Ale toho všeho jsme se nezalekli,
byli jsme si vědomi své povinnosti.
Byla to horká půda, jak zřejmo z toho,
že jsme vůbec prvé dny nesměli jed
notlivě jiti po dědině, bez zbraně

vůbec ne. Služba byla těžká dnem
i nocí, nebyli jsme si jisti životem.
Jelikož jsme tam byli vojíni i nevojíni, museli jsme ještě vedle služby
také s vojíny cvičili. Cíl náš byl há
jiti naše bratry a proto jsme vše rádi
a s obětavostí konali.
Lituji jen bratry kteří po návratu zpět
opustili naše řady, ba dokonce i vy
stoupili z víry. Nemám než jiného
přání, aby všichni bývalí dobrovolci
se zas sdružili dohromady, kdyby
byla zas toho potřeba, by jsme jako
tenkráte, jako jeden muž přispěli
k obraně našeho státu. Jest nutno stá
le si připomínali dobu před 19 lety,
aby odvaha a chuť v nás neocha
bovala, zvláště dnes v tak těžkých
dobách. Tímto vyvracím tvrzení, jako
by jenom z jiných táborů konali
dobrovoleckou službu. Dokladem toho
je, že sám tehdejší ministr Národní
obrany Klofáč, dne 10. července v Ná
rodním shromáždění nám za toto ne
zištné plnění povinností vyslovil plné
uznání.
Bratří, připomínám Vám to jen proto,
by jsme se jako jeden bratr přihlásili
do sdružení přátel kaiol. legionářů
v Brně, které ustavilo odbočku do
brovolců Orlů a jiných z let 1918
až 1919.
S bratrským Bože Zdař.

Bývalý dobrovolec strážního oddílu
Čsl. Orla,
Linart František.

Krásný úspěch v Praze XV.
V neděli 27. t. m. konána byla v Brá
níku v sále Lidové Obce za velnu
pěkné účasti náborová akce Jednoty
přátel katolických legionářů, která
docílila skutečně krásného výsledku.
Projev řídil předseda lidové organi
sace br. disponent Kuděj, který hned
v zahajovacím proslovu zdůraznil účel akce a cíle Jednoty přátel. Dce
ruška br. Dr. Polanského procítěně
přednesla Medkovu báseň o Bachmači, načež ujal se slova legionář
ský historik br. Emil Dostál. Velmi
důkladně zpracovaná jeho přednáš
ka přesvědčivě dokázala přítomným,
že katolíci byli nejen velmi četně,
ale na předních místech zastoupeni
v legiích, že původní duch našich
osvobozeneckých vojsk nebyl nikte
rak protikatolický a že organisovaní
čeští katolíci po této stránce stopro
centně splnili svoji povinnost. Osvět
lil příčiny a výsledky hlavních bojů
legie ruské, zejména u Zborová a
Bachmače a apeloval na katolický
lid, aby zachoval a živil legionářskou
tradici v mladých generacích, zejmé
na mezi věřícím lidem.
Br. Dr. Polanský probral povinnosti
a účele legionářstva v osvobozené
vlasti, apeloval zejména na mládež,
aby pokračovala v nadšeném odhod
lání, jakým byly prodchnuty legie,
aby milovala svoji vlast a republiku
a byla vždy ochotna dáli se pro její
zájmv a bezpečnost cele k disposici.
Za plného zájmu a nadšeného sou
hlasu referent skončil, aby ujal se

slova nadšený průkopník přátelství
k legionářům, br. přednosta Křiklavá.
Řeč svoji vvbudoval na základě po
znatků, které v minulých dnech pro
žil v Dohraničí, dokázal nutnost spo
lupráce legionářstva s hraničáři a
bouřlivým apelem vyzýval přítomné
ku vstupu do Jednoty přátel.
Vldp. děkan Mači jako místní du
chovní správce vřele děkoval všem
řečníkům za cenné historické dokla
dy, které málo komu z veřejnosti jsou
známy a vřele doporučil semknutí se
bránických katolíků kolem místních
katol. legionářů.
Z projevu odeslány byly pozdravné
telegramy p. presidentu republiky,
ministru Dr. Šrámkovi a zemskému vý
konnému výboru strany lidové se
souhlasem s manifestem otištěným v
Lid. Listech.
Předsedající za nadšení posluchačů
ohlásil ustavení místní skupiny Jed
noty přátel katol. legionářů, do které
se ihned přihlásil značný počet pří
tomných, načež ukončil projev spo
lečným zapěním chorálu Svatý Vác
lave.

Oslava 20. výročí
založení čs. legií v Itálii
Pod protektorátem presidenta repu
bliky dr. Edvarda Beneše a za je
ho účasti uspořádá Sdružení ital. le
gionářů v rámci oslav 20. výročí Čsl.
republiky slavnostní projev v upo-

I zprávy ve zkratce j
—. Krise litevské vlády nastavší po vy
rovnáni s Polskem, netrvala dlouho. —
V čele nové vlády je katolický kněz
Mironas, ministrem zahraničních věcí zů
stal Lozoraitis. Všichni ministři patří
k vládní straně.
—. Jako v Německu tak i v Rakousku
se postupuje proti katolickému školství.
Tak byla zavřena jezuitská kolej ve
Feldkirchu. Konečně, vždycky je prvý
útok veden proti jezuitům. Ve Španělsku
po roce 1931 tomu bylo taktéž, v Ně
mecku rovněž.
—. Postup Francovy armády se děje tak
rychle, že v neděli již dosáhla katalánských hranic. V Barceloně ovšem způ
sobil tento úspěch velký nepokoj a krisi
ve vládě. Mluví se o odstoupení ministra
nár. obrany Prieta, nejvlivnější osobnosti
ve vládě. Ale jest pravděpodobné, že
tím nebude rozklad vládních zastaven.
—. Smutek židů v Rakousku je odůvod
něný Ve své řeči děl maršál Goenng:
Židé, jichž jen ve Vídni žije přes 300 000,
nejsou příjemní nám a my jim. Nechť
proto vezmou na vědomost, že do 4 let
musí být Vídeň německá a to znamená,
že židé ji musí opustit.
— Blumová vláda je slabá a není s to
zabránit stávkám, které ochromují Fran
cii. Tak vypukla opět stávká dělnikú
v kovoprůmyslu, kteří mimo jiné obsa
dili i známou továrnu na výrobu auto
mobilů, Citroen.

minku 20. výročí založení čsl. legií
v Itálii. Projev bude konán 10. dubna
t. r. v 10.30 hod. ve Smetanově síni
Obecního domu a promluví na něm
jako slavnostní řečník ministr národ
ní obrany Frant. M a c h n í k a slav
nostní hosté.
Ve výročí podepsání smlouvy mezi
Itálií a čs. národní radou v Paříži bu
de dne 21. dubna o 20. hodině uspo
řádán slavnostní koncert české filhar
monie za řízení mistra K u b e 1 i k a
rovněž ve Smetanově síni.
V rámci těchto slavností budou uspo
řádány ve dnech 23. a 24. dubna
slavnosti pluků v sídlech jejich ny
nější posádky: 31 (Jihlava), 32 (Kosi
ce), 33 (Saštín, Slovensko), 34 (B runiál), 35 (Plzeň) a 39 (Bratislava), spo
jené se sjezdy legionářů, býv. přísluš
níků pluku. Účastníkům sjezdu povo
lilo ministerstvo železnic 50% slevu
jízdného na dráze. Slavností 39. pluku
se zúčastní min. NO. Mach nik, je
hož projev bude vysílán všemi čsl.
stanicemi.
Všichni italští legionáři a příslušnici
jejich rodin se žádají, aby se zúčast
nili plukovních slavností a tak živé
dokumentovali svůj stálý a neutu
chající zájem o čs. armádu. Přihlášky
zasílejte jednotlivým plukům.
Koncem května je proponován zájezd
do Itálie pod heslem „Národní pouť
po stopách našeho odboje". Sjezdové
legitimace na plukovní slavnosti vy
dá a informace o zájezdu podá Sdru
žení italských legionářů Praha-Bubeneč 641.

K tomu nemá sloužit
národní škola
Naše redakce obdržela následující do
taz: K čemu slouží národní školy v
Roudnici? Dne 8. března t. r. šel jsem
na cvičení CPO. Snad jsem přišel
brzy a všecky dveře v přízemí byly
zavřeny. Z prvního poschodí slyšel
jsem zpěv a tu v domnění, že snad
již jest kurs CPO zahájen zpěvem, otevřel jsem a k svému úžasu spatřím
plnou třídu lidí v lavicích a na stu
pínku pana učitele Zimermana, který
dirigoval a současně se shromáždě
ním zvučným hlasem pěl „Náš prápor
nade trůny vlaje". Myslím, že národní
škola jest určena jiné výchově než
nějakým kroužkům soc. dem. přísluš
níků a že v zájmu národní hrdosti vše
ho občanstva nemělo by býti něco
podobného dovolováno přes to, že
v této škole bydlí soudruh starosta
města jako řídící školy. Škola patří dě
tem a Rudv prapor s celým zpěvným
textem jakož i se zpěváky snad do
spolkové místnosti, která má býti v
hostinci a nikoliv v národní škole

V dubnu před
dvaceti lety
Ve všech zemích stoupá hlad, dokonce
již i v Anglii zavádějí různé -enky,
jako chlebenky a masenky. U nás. pres
sliby dané posledním císařem, je hlad
stále hroznější.
Na bojištích je rušno. Generál Luden
dorf, dopraviv téměř všechny divise
z Ruska na západní bojiště. rozpoutal
boj. který mel definitívne přinésti Ne
mecku vítězství. Přes 60 německých di
vizí útočilo na frontě, aby se zmocnily
Amiensu a Arrasu. Inglické divise jsou
zatlačovány. Francouzský generalissi
mus, Petain, hledí sesiliti frontu v
Champagni. Koncem března byl jme
nován vrchním velitelem Foch a poda
řilo se mu zarazit pronikání německého
vojska. Vstup sice byl dosti hluboký,
ale plán německý se nezdařil, fronta
byla rozšířena o 100 km, ale nebyla
prolomena.
Ludendorf zkusil tedy štěstí na sever
ním úseku ve Flandrech. 9. dubna je
zahájen dělostřelecký souboj a plyny
působí spousť mezi Ingličanv a Portu
galci, včleněnými do anglických divisí.
Angličané přes tuhy odpor ustoupili.
Armentiěres bylo dobyto, byl dobyt
i Ypres.
Po tomto úspěchu se obrátili Němci
proti francouzské frontě Montdidiěr —
Villers — Bretonneux. Dva dny útočili
marně. Rouzpoutávají opět boj na se
veru a dobývají hory Kemmclu. poseté
mrtvolami. Podařilo se sice něco, ale
bylo to málo.
Foch, vrchní velitel všech spojeneckých
armád, dosadil čerstvé síly ve všech úsecích a staví na ně i 350.000 ímeričanů, kteří přijeli do Francie. Imiens,
Calais byly uhájeny a Ludendorf Při
pravoval nový plán k obchvácení Mar
ný, Soissonsu a Remeše. Jaro vznítilo
boje i na obou italských frontách, kde
byly sily v dubnu poměrně vyrovnány.
V rámci tohoto dění se uskutečnily
i významné věci nás se týkající. 7.atím co po překvapujícím vítězství u
Rachmače naše ruské legie odjíždějí na
Sibiř, kde budou míti nejednu příleži
tost ukázat bolševikům svoji hrdinnost,
dochází v Itálii k velice významné události:
21. dubna byla v Římě pode psána
smlouva, jíž bylo povoleno zřízení
vlastní čsl. armády v Itálii. Za Národní
radu ji podepisoval generál Štefánik.
Naši vojáci se začali shromažďovat i v
Itálii v jednotné těleso od ledna 1917
a organisaci prováděl .,Cs. dobrovolnický sbor', v jehož cele stál Jan Čapek,
který padl r. 1913 na Piavě. Z malých
začátků se za dvě léta vyvinula moc,
čítající asi 10.000 vojáků a důstojníků,
soustředěných v Padide u Neapole, a ta
se stala jádrem armády, která měla za
nedlouho aktivně zasáhnouti v bojích
proti rakousko-uherské monarchii.
Čtenáři, jsi vkladatelem záložny
Hermes?
Ne? Proč své úspory ukládáš v ne
přátelských ústavech?

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

Zde dostávali jsme půl chleba denně.
Kraj je zde již teplejší a žádný sníh.
Za vedení komandanta, kterého jsme
měli z Kněževace do Králového, vyšli
isme 4. prosince po silnici přes Ušinu
ke Skadaru, brzy uhnuli jsme ze sil
nice do skal a obcházeli jsme jezero,
lezouce jeden za druhým jako kam
zíci z balvanu na balvan. Nohv nám
klouzaly po mokrém kamení do sku
lin, tak jsme přišli o naši chatrnou
obuv.
Cestou svazoval jsem svoje kamotky
provázkem a drátem a když večer při
šli jsme do kotliny kde bylo možno
přespali, obalil jsem boty pytlem od
cementu, který jsem si v Péči scho
val, by se nerozsypaly. Ve Skadaru
následující den přespali jsme v ka
sárnách na chodbě a dostali chléb.
Za Skadarem přišli jsme do bažin,
kdež jsme šli celý den ve vodě a blá-

hraničář

Opovážlivost pohraničních Němců
V patek dne 25. t. m. o 20. hod. ve
černí stal se v Chebu případ, který
dokumentuje drzost našich pohranič
ních Němců. Ve zmíněný den v uve
denou hodinu procházelo se po chod
níku na t. zv. Nádražní třídě v Chebu
více chebského obyvatelstva. Mezi
procházejícím se obyvatelstvem byli
i členové chebské posádky, různých
hodností. Před hotelem „Stem" smě
rem k Nádražní třídě stál, jako vždy
cky hlouček německých mladíků, kte
ří se mezi sebou bavili. Když k těmto
přicházela skupina důstojníků cheb
ské posádky (tři důstojníci), z nichž
jeden byl ve službě dozorčího důstoj
níka, tu z nenadání vyskočil jeden
z vesele se bavících německých mla
díků před službu majícího důstojníka
a těsně před ním učinil stoj o rukou
na veřejném chodníku, při jehož ukončení úmyslně vystrčil zadní část
těla na všechny tři důstojníky. Při do
tazu dozorčího důstojníka, co to má

znamenali, dal mu nesrozumitelnou
odpověd, při čemž ostatní dali se do
hlasitého ironického smíchu. Ostatní
německé obyvatelstvo ihned, jakoby
čekalo takovou provokaci, obstoupilo
důstojníky. V malém okamžiku byla
Nádražní třída v Chebu téměř pře
cpaná obyvatelstvem německé národ
nosti, kteří se provokace chtěli zúčast
nili. Teprve přivolaná policie učinila
pořádek, při příchodu policie, hlavní
vinník utekl. Byl však poznán a za
tčen. Většina uposlechla výzvy strá
že k rozchodu, avšak další část zů
stala na svých místech a setrvala tam
i po opětovném vyzvání. Stráž pro
nesla několikráte výzvu německy a
když neuposlechla skupina, pronesla
stráž výzvu i česky. Ani po české ani
po německé výzvě skupina neupo
slechla. Teprve po zatčení tří hlav
ních vinníků, takřka uprchli ostatní
členové skupiny na všechny strany
a více toho večera se neobjevili.

Karlovy Vary

Falknov

Valná hromada místní organisace
čsl. strany lidové bude se konati
v neděli dne 3 dubna 1938 o 8. hod.
večerní v hostinci „U Dominikánů“, Steingasse. Jako referent dostaví se p. pří
sedící zemského výboru F. Smejkal z Pra
hy. Apelujeme na členstvo, aby se val
né hromady bezpodmínečně zúčastnilo
a přišlo si vyslechnouti známého zastán
ce hraničářů, který mezi nás zavítá a
přijede nás povzbuditi do další hrani
čářské práce. — Tentýž den večer bude
se konati valná hromada odbočky ve
řejných zaměstnanců, na které promluví
též přísedící Smejkal.
Sjezd katolického lidu župy Karlovarské
se připravuje na 12. června na památné
poutní místo Chlum sv. Máří. Sjezd bude
zároveň manifestací katolického hrani
čářského lidu západních Čech. Nebude
jediného katolíka, hraničáře, který by
nepřišel o sjezdu manifestovati za prá
va katolického hraničářského lidu.

V neděli 13. března 1938 ve 14 hodin
konala se v nádražní restauraci ve Falknově n. Ohří ustavující schůze tělocvičné
jednoty Čs. Orla, který čítá 42 členy.
Jako slavnostní řečník promluvil místostarosta pražské župy br. Čech a krás
nými slovy vytýčil program Čs. Orla a
zvláště zdůraznil, že jsme doma — na
půdě svých předků a ne, jako se domní
vají někteří lidé, v pohraničí jen z mi
losti trpěným živlem. Jest potěšitelným
zjevem, že v době, kdy celý svět začíná
věřiti, že hrubé násilí a právo silnějšího
musí bezpodmínečné zvítězití, našli se
lidé, kteří se netají veřejně přiznati k to
mu, že jsou katolíci, ačkoliv žijí v moři
německého lidu, který jest soustavné
zpracováván rozhlasem z říše a jedno
stranným tiskem, nyní po obsazení Ra
kouska říšskými Němci, začíná si troufati. Tito silní jedinci zakládají služby
brannosti státu a jsou pevně odhodláni
vychovávati žactvo, dorost i členstvo ja
ko ochrannou hráz proti všem, kdož jim
chtějí vžiti jejich svátou víru nebo krás
nou a milovanou vlast. — Falknovská
nejmladší jednota Čs. Orla, která s bra
trskou jednotou karlovarskou jest jako
drahokamy v nejzazším koutě severních
Čech.

Podmokly
V rámci osvětové orelské školy pro
mluvil v neděli 27. března 1938 bratr
Křiklavá o účasti a činnosti Orelstva
a katolíků v zahraničním odboji a le
giích. Zdůraznil legionářskou ideologii
v nynějších dobách a apeloval na Orelstvo, aby svou činností na nejsevernější
výspě Čech stálo na stráži našich ná
rodních a křesťanských statků. Promlu
vil dále o orelském tisku, o přípravách
na slet v roce 1939, zdůraznil finanční
stránku a střádání si všech členů na toto
mohutné manifestační vystoupení Orel
stva. Jednota Orla společně se sběrnou
záložny Hermes již střadatelskou akci
mezi členstvem připravila a provádí a
bude jistě dobře připravena.
- jvk -

tě polní cestou. Další dva dni šli jsme
již roztroušeni, mnozí již nemohli.
U Lješe přišli jsme na silnici podle
řeky Drinu. Přes most do města jsme
nesměli, ale přece jsem proklouzl
mezi vojáky a hlad přinutil mne
žebrati. Obešel jsem obchody a pak
koupil chléb. Druhý den přišel sem
celý pluk dělostřelců a večer nebylo
již možno chléb koupiti.
Dne 11. prosince 1915 vyšli jsme ze
Lješe polní cestou lesem. Cesta, chod
ník byl dlážděný velkými oblázky,
hned na kraji byla pod vodou, šli
jsme pod pás ve vodě. Kameny byly
hladké, chůze vodou byla hrozná a
tak nám bylo jiti až do druhé hodiny
odpoledne. Pak byl chodník suchý
a my unaveni rozdělali oheň, aby
chom se usušili. Ráno pocítil jsem
bolest v pravém koleně a s bolestí
došel jsem k polednímu k řece Kroja
a podle ní šli jsme dále, pak nás pře
kvapil déšť. Čekali jsme v dešti u pří
vozu, kde převáželi vojáky. Když již
byla tma a zde nebylo dřeva na oheň,
šli jsme půl hodiny zpět a zde roz
dělali oheň. Déšť se utišil, ale vál

Katolické Mostecko
Povinností každého katolického kře
sťana jest, aby se alespoň jednou za
rok, v době velikonoční kál ze svých
hříchů, jich hluboce a opravdově li
toval protože jimi Boha urazil, umínil
se polepšili a od nich se očistil upřím
nou sv. zpovědí. Proto všechny kato
lické složky české v Mostě, členové
míst, organisace čsl. strany lidové,
Orel, Mladá generace atd. budou míti

celou noc silný studený vítr tak, že
jsme se ani u ohně neohřáli.
Ráno nám bylo řečeno, že nás ne
chtějí převážeti, pročež musíme na
zpět do Lješe, přívozníci byli Amauii. Před polednem byli jsme již na
zpátečním pochodu a večer v lese by
ly zabity 2 kozy, a vařili jsme maso
v šálku. Druhý den brodili jsme se
zase vodou a večer po řádné lázni
sušili se u ohně před Lješí. Pak jsme
přešli přes most na dřívější místo a
zde dočkali jsme se Štědrého dne
1915. Dostávali jsme mouku siuchlou,
samé hroudy,- vařili jsme ji ve špi
navé říční vodě, do níž nebylo ani
soli. Vojáci zabíjeli denně hovězí do
bytek u řeky,- nedali nám ani krev
chytiti, tvrdíce, že pojídáme duši hovadiny (Srbové nejedí ani husí krev).
Z nedostatku řádné stravy a nachla
zení dostal jsem úplavici a koleno
oteklé bylo zapáleno jako růže, ne
mohl jsem nohu ohýbali, tahal jsem
ji za sebou. U vody na větru byla zi
ma, plášť jsem neměl, deka byla již
propálena, spal jsem ve městě pod
okapem nízkého domku. V jedné za
hradě bvly tři stohy sena, zde jsem

v sobotu dne 2. dubna t. r. od 6. ho
diny večer v kostele sv. Václava
společnou sv. zpověď.
V neděli dne 3. dubna bude sloužena
tamtéž o 7. hod. ranní mše sv., při
níž přistoupí všichni ku stolu Páně k sv. přijímání.
Kdo by z důležitých příčin nemohl
ke sv. zpovědi v sobotu, bude míti
příležitost v neděli před mší sv.
Ve středu dne 9. března i. r. konala
jednota Orla členskou schůzi, které
se zúčastnila Mladá generace čsl. stra
ny lidové. Schůzi navštívil též, do
Mostu nově přidělený, dp. P. Nor
bert, který byl vřele všemi přijat a
hned na uvítání nabídnuta mu funk
ce vzdělavatele, kterou ochotně do
dp. Zimovi přijal.
Pak promluvil br. Čermák, učitel
z Horního Litvínova o tom, co jest
Orel a k čemu má sloužiti, objasnil
jeho vznik, jeho práci pro Boha a
vlast a zdůraznil, že pěstuje tělo v du
chu katolickém. Orel jest připraven
obětovali život pro Boha i vlast!
Dále promluvil dp. P. Norbert o laic
kém apoštolátu a o katolické akci,
která má přetvořit a obrodit nitro jed
notlivce, rodinu, stát, svět. Každý
nechť je hlasatelem křesťanství, plní
poctivě povinnosti náboženské, sta
vovské i národní. Vždyť přísný kritik
českého národa F. X. Salda napsal:
„Očekávám obrodu národa pouze od
katolíků!"
Ku konci přednesl dp. P. Merel spo
lečný pracovní a náboženský program
všech katolických spolků.
Mč.

Teplice-Šanov
V sobotu 26. března konala se v Li
dovém domě přátelská schůzka legio
nářů a jejich přátel všech směrů, svo
laná předsedou naši taméjší skupiny,
br. Pittnerem. Po vyřízení formálních
spolkových záležitostí promluvil zemský
jednatel Ú. J. bratr Křiklavá a před
seda Z. S. J. P. bratr P. děkan Mlejnek.
K projevům přihlásili se přítomní před
sedové obce legionářské a nezávislé
jednoty, jejich projevy vyzněly ke spo
lečné práci všech českých složek na
základě legionářských ideí k obraně
státu. Bylo usneseno, aby předsedové
legionářských organisaci připravili spo
lečně se všemi českými korporacemi vel
ký veřejný projev pro celistvost a ne
dotknutelnost naší republiky. Semknutí
všech bude nejlepší odpovědí na po
slední události.
- jvk -

Sběrna záložny „Hermes"
konala minulou neděli výroční schůzi.
Zástupce centrály pan Josef Křiklavá
přednesl obsažný referát, ve kterém zdů
raznil, že není příčiny k obavám, ba
právě naopak, že nyní více než kdy
jindy jest nutno zachovati klid a rozva
hu. Jakákoliv panika a nepředloženost
by mohla způsobiti nedozírné škody.
I naše záložna potřebuje klidu a žádá
své vkladatele, aby jí věnovali svou dů
věru jako dosavad. Vedení záložny má
jedinou snahu, aby této důvěry nezkla
malo a úspory svých ponejvíce drobných
střadatelů co nejvíce zabezpečilo. Také
Ústředí lidové strany má pochopitelný

třikrát přespal a svůj prázdný baťoch
naplnil senem pro případ odchodu.
23. prosince večer šel jsem po ulici,
tu zastavil mne důstojník, abych mu
opatřil otep sena, pročež jsem mu
nabídl svoje v baťochu. Zavedl mne
do „hotelu", kde v prvém poschodí
spali pasažéři na holé podlaze. Man
želka důstojníka, jak mne spatřila,
řekla: „Néču sena, zarobeník imá vašky." Nabídl jsem se, že přinesu čer
stvé seno ze zahrady. Stohy ale byly
již rozebrané, až na malé zbytky do
cela mokré. Popadl jsem náruč a šel
k hotelu a číča stojící u vchodu mne
tam nepustil. Ustlal jsem si pod oka
pem a ráno na Štědrý den prodal
jsem seno u jiného hostince za 3 di
náry a šel do ležení, kde již byli při
praveni k odchodu. Jdeme od Lješe
nalevo, obcházíme bažiny, zašli jsme
si celý den cesty. Cestou koupil jsem
chléb od ženy, kterou jsme potkali.
Večer Dři ohníčku vzpomínali jsme
domova, zazpívali koledy a Kde do
mov můj. Celou noc bylo slyšeli sil
nou střelbu děl od Dráče. Tak byly
druhé vánoce smutnější než prvé.
Pokračováni

zájem na klidném a úspěšném chodu
záložny, v jejíchž funkcionářských sbo
rech zasedá osm členů zemského vý
konného výboru, četní kněží a jejíž čle
nové i vkladatelé jsou z největší části
členové lidové strany. Dnes, kdy spojení
Henleinovci chystají organisovaný útok
přímo proti celistvosti státu, je neodpus
titelným hříchem, když čeští lidé mají
ještě své úspory v německých záložnách,
a spořitelnách, které jsou dnes skoro
bezvýhradně v rukou Henleinovců. Tím
jim pomáhají hromaditi kapitál a docí
lených zisků používati k posílení svých
držav, zatím co české záložny v po
hraničí pro nepochopení českých lidí
namnoze živoří. Úspory českých lidí do
české záložny, úspory českých katolíků
do záložny „Hermes“, jest příkazem pří
tomné doby v pohraničí. Se zájmem a
napjatou pozorností vyslechli přítomní
výstižnou řeč pana přednosty a slíbili,
že budou k tomu pracovati, aby i naše
teplická sběrna se vzmáhala a stala se
pevnou hospodářskou základnou lidové
ho hnutí na Tepličku. Při následujících
volbách svěřeno bylo vedení sběrny osvědčeným pracovníkům. Zvoleni byli pp.
řid. Juliš, vdp. Mlejnek, Pařízek, dámy
pí hditelka Vlasáková, Machová a jako
pokladní centrálou byla ustanovena sl.
Olga Ottová. S přáním mnoha zdaru
do další práce ukončil předsedající p.
Juliš schůzi.
Schůze
městského
zastupi
telstva. Tato schůze, která se konala
v pátek, dne 25. t. m., stala se zajímavou
prohlášením zástupce německé strany
křesfansko-sociální radního p. Mandlíka.
Tento pán, který již dlouhou dobu vy
stupoval jako vášnivý přívrženec Kon
ráda Henleina, prohlásil hned na po
čátku schůze, že frakce jeho strany se
usnesla jednomyslně vstoupiti do strany
sudetoněmecké a že bude nadále v radě
i v zastupitelstvu zasedat jako složka
této strany. Žádal ovšem bezodkladné
vypsání nových voleb a končil provolá
ním slávy vůdci Konrádu Henleinovi.
Prohlášení p. Mandlíka přijalo celé za
stupitelstvo i galerie s mrazivým mlče
ním a klidem. Jen v dalším průběhu
schůze, když se jednalo o povolení slevy
nájemného pro divadelní restauraci, po
kusil se komunistický zástupce reagovati na slova Mandlíkova, ale zastupi
telstvo dalo mu nepokrytě na jevo, že si
podobné debaty vůbec nepřeje. Bylo nám
křesťanských sociálů upřímně líto. S ta
kovou námahou svou stranu budovali,
své organisace zakládali, německé kato
líky o nutnosti hájení náboženských zá
jmů ve veřejném životě přesvědčovali.
Chybovali ovšem, že jako ostatní Němci
propadli národnímu chauvinismu a příliš
nacionálné i své straníky vedli, jejich
řečníci neznali na př. římského katoli
cismu, nýbrž užívali zásadně názvu my
němečtí křesťané, křestanskoněmecký lid,
nehledali sblížení s českými katolíky a
s lehkým srdcem nyní spáchali sami
na sobě sebevraždu a vpluli do Henleinovských vod. Zradili své náboženské
přesvědčení, zradili Krista i Církev a
svým vůdcem učinili odpadlíka, posilnili
hnutí, které v Německu a nyní i v Ra
kousku znásilňuje katolíky, pronásleduje
církev, a i u nás v Čechách propaguje
odpadlictví. Že německý katolický lid
s rozhodnutím svých vůdců splynouti
s henleinovským hnutím stoprocentně
souhlasí, o tom silně pochybujeme. Vše
cky ostatní katolické organisace zůstá
vají nedotčeny, ba ústředí odborových
organisací křesťansko-sociálních výslov
ně se usneslo, že tyto se nerozejdou, ale
že budou nadále samostatné pracovati.

Dedka. Sám také náležel ke spoluzakla
datelům jednoty, jakož i celá rodina
k Orlu se hlásí a v katolickém hnutí
pracuje. Pro českou věc pracoval a bo
joval v Pánu zesnulý již před válkou a
pro své vlastenecké smýšlení zakoušel
mnoho útisku. Po převratu přihlásil se
s celou svou rodinou i k našemu kato
lickému hnutí a když později se vší
spolkové práce zřekl, členové jeho rodi
ny zůstali vždycky věrnými a obětavými
našimi pracovníky. Nad hrobem zesnu
lého zapěl zpěvácký kroužek smuteční
sbory a vdp. V. Mlejnek rozloučil se
s ním případným proslovem. Budiž mu
země lehká!
Český divadelní výbor pozval
k pohostinskému vystoupení soubor
jihočeského divadla. Tento sehraje ve
středu, dne 6. dubna ve velkém divadel
ním sále Jankovcovu operetu „Vrabčák“.
Vystupuje v ní mimo známé a oblíbené
síly také malá pětiletá herečka, na kte
rou naše obecenstvo je právem zvědavo.
Košťany u Teplic. Na Smrtelnou neděli,
t. j. 3. dubna, konáme u nás o půl 3.
hod. odpol. českou postní pobožnost
s kázáním vdp. V. Mlejnka z Teplic.
Po pobožnosti se sejdeme ve spolkové
místnosti k přátelské schůzi, při které
týž řečník promluví o vážnosti doby a
o postavení katolických hraničářů v pří
tomné době. Zveme všecky katolíky
k hojné účasti a bude nás těšiti, poctí-li
nás svou návštěvou i naši přátelé z okolí.

Malý újezd u Teplic. Misie. V naší bezvěrectvím zamořené obci, která nemá ani
kostela, zdálo se nemožným uspořádati
misie. A přece zásluhou německého ka
tolického spolku paní a dívek i nemožné
stalo se možným. Jako v prvních dobách
křesťanských najata byla místnost v hos
tinci p. Kobyláka, v ní postaven oltář
a po celý týden konány byly promluvy
sloužena mše sv. a podáváno svaté při
jímání. I školní děti měly tentokráte
ušetřenu dalekou cestu do Teplic a
mohly velikonoční přijímání přijmouti
doma. Však také se dostavily v plném
počtu. Při zakončení misií byl sál pře
plněn. Na 120 věřících přijalo jenom
v tento den svaté svátosti. Náboženský
život v naší obci těmito misiemi značně
získá. — Příklady táhnou, nejenom dobré,
nýbrž i zlé. Příklad nešťastného nymbur.
školáka, kterého nalezli utopeného v Labi,
nalezl napodobení i v naší obci. Emil
Vodička, žák II. ročníku české měšťan
ské školy v Teplicích, odešel před tý-

dnem z domova a do chvíle, kdy tyto
řádky píšeme, ještě se nevrátil. Prohlásil,
že půjde na výlet, ale tento mu poněkud
dlouho trvá. Lehkomyslný chlapec ne
uváží, co starostí způsobí své rodině
i škole.
Velikonoční svaté přijímání. Již tuto ne
děli vykonají všichni čeští katolíci svou
velikonoční povinnost. Školní mládež má
svátou zpovéd v sobotu od 2. hod. odp.,
mládež orelská a škole odrostlá společ
né, s dospělými od 5 hod., případně v ne
děli ráno od 6. hod. Česká mše sv. koná
se mimořádné v děkanském kostele.

Roudnicko-Libochovicko
Jak se dovídáme, konala se v Roud
nici dne 20. března v Panském domě
schůze, na kleré se jednalo o tisko
vé otázce. Na tak důležité schůze jsou
opomíjeni pozvánkami právě ti, kteří
se nejen o rozšíření katolického tisku
nejvíce postarali, nýbrž pro něj neje
nom kolportérsky, organisačně, ale i
zpravodajsky pracují. Jelikož jest nut
ná spolupráce všech lidí dobré vůle
i schopnosti, žádáme povolané činite
le v zájmu společného postupu kato
lické práce na Podřipsku, aby oro bu
doucnost byla sjednána náprava.
Již dnes můžete si zaopatřili lístky v
předprodeji pana Josefa Roháčka, ob
chod železem, na známé pašijové hry,
které v Roudnici sehrají Kročehlavští ochotníci z celým chrámovým sbo
rem z Kročehlav. Účinkuje přes 150
osob.
Čsl. Orel v Roudnici pořádá ve dnech
1.—3. dubna večer ve třičtvrtě na sedm
v klášterním chrámu Páně sv. Václava
dny duchovní obnovy. Promluví na nich:
dp. Bouška, farář z Libotenic, dp. dr.
Ladislav Šinkmajer, kaplan z Budyně a
P. Klement Hudec, kvardián v Roudnici.
Zpovídati bude P. Mořic, kněz řádu
kapuc, z Prahy. Pobožnosti ty jsou pří
stupny všem věřícím. V neděli dne 27.
března konal se o 3. hod. odpol. za veli
ké účasti z proboštského chrámu Páně
na katolický hřbitov pohřeb veliké dobroditelky chudých a zbožných účelů
pí Františky Krajníkové, vdovy po to
várníku v Roudnici n. Lab. V Pánu ze
snulá dosáhla 69 let věku. V Pánu zesnu
lé, milé a dobré, pro nás nezapomenutel
né paní továrnici, vyprošujeme na Pánu
Bohu lehké odpočinutí. Dne 8. května
odpoledne má býti konán na památku
70 letého výročí tábora, konaného tam
r. 1868 v květnu na díkůvzdání Bohu za
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Zakupte si proto parcelu v leto
visku Slapy n./Vlt. Všechny živ.
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Úmrtí. Ve čtvrtek, dne 24. března do
provodili jsme na hřbitov p. Frant Dědka,
obchodníka. Zesnulý byl otcem bývalého
dlouholetého náčelníka místní orelské
jednoty a nynějšího jednatele br. Karla

Schůze katoL legionářů se koná v neděli
v Hloubětíně o 3. hod. odpol. u Hloušků
na Novém nám. — Večer o 6. hod. ve
Vysočanech v hotelu Modrá hvězda. Na
obou schůzích promluví Dr. D. Polanský.
Legionáři Velké Prahy.
V neděli 3. dubna koná se společná
schůze pražských skupin Ústřední jed
noty v paláci Charitas v Praze II., Kar
lovo nám., o 10. hodině dopoledni. —
Účast všech povinná.
Přivedte také své děti starší 16 let, aby
chom mohli učiniti přípravy k ustavení
Jednoty legionářského dorostu.
Na schůzi o posledních událostech a
další práci promluví br. dr. Polanský,
br. Suška a Křiklavá.
Členové, kteří nemají dosud legitimací,
obdrží je u br. Foltina.
Krojovaní bratří zúčastní se všichni vuniformách slavnosti Vzkříšení, jako čest
ná stráž. Rozvrh účasti jednotlivých bra
tří bude učiněn v nedělní schůzi.

Příbramská strojírna a slévárna

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

Strojírna

Slévárna

Smaliovna

Vršovice.
V neděli dne 20. března t. r. konala naše
Jednota katolických legionářů a jich přá
tel svoji valnou hromadu za značné
účasti. Po časově přiléhajících referátech
k dnešní vážné dobé br. dr. D. Polan
ského a řed. J. V. Křiklavý usneseno
pro nejbližší dobu svolati u nás velký
projev katolického lidu ku seznámeni
pravého úkolu a poslání této naší dů
ležité složky v národě — s programem
„Bachmač a dnešní doba“.
V čelo výboru postaveni osvědčeni naši
pracovníci předseda katoL legionářů br.
Matějka Dominik a za Kruh přátel br.
inž. Jan Hrubý, jednatelé Winkler Jin
dřich, ředitel, a Svoboda Bedř., duchovní
rádce, ndp. konsistorni rada Stanislav
Pilík a jiní další velice osvědčení naši
pracovníci.
Bratři a sestry! Zdařilá naše valná hro
mada nadchnula nás všechny ku další
radostné práci pro čest a slávu dědictví
Svatováclavského, kteréž tak skvěle ob
hajovali i katol. legionáři na nesčetných
světových bojištích a kteréž věčně vzpomínati musí celý náš drahý katolický
čsl. lid. Nuže, chutě do další práce.
„Zdař Bůh.“ — Bedřich Svoboda a Jindř.
Winkler.
Pout do Staré Boleslavi.
Jak už jsme ve „Stráži“ oznámili, koná
se v neděli 1. května t. r. u příležitosti
zahájeni slavností 300 letého jubilea pře
neseni Paladia pouť katolických legio
nářů, která jest společná s Orelstvem.
Při této příležitosti bude uspořádán ma
nifestační projev, ke kterému srdečně
zveme nejen všechny legionáře-katoliky,
ale též katolíky II. zahraniční armádyítalské domobrany a Orly-dobrovolce z r.
1918 a 1919. Na manifestačním projevu
promluví naši přední pracovníci. K pro
jevu zveme i celou katolickou veřejnost,
kterou voláme ke spolupráci na základě
vznešených ideí osvobozeneckých — jed
notě a svornosti, v nadšeném odhodlání
hájiti si odkaz svatováclavský.
Pojede se autobusy. Jízdné Kč 10.—. Při
hlášky na zájezd adresujte Zemskému
svazu ústřední jednoty čsl. legionářů
v Praze II., Národní tř. 30.

Dům se bourá

CENTRÁLNÍ DROGERIE

Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

„KRÁLÍK“
ROUDNICE - HUSOVA

dvacetileté trvání naší republiky tábor
na Řípu. Služby Boží v chrámci sv. Jiří
budou o půl jedenácté.

Penežm a organisačni jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I., Masarykovo nábřeží 18.
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Prapory, stuhy, vlajky

Ars Liturgica A. Mestková,
prana n., jefna 2,

R. Bukácek,

Pi-aha * Karlín,

Královská 47 — Telefon 61705-
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