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Opět jednotní Provoláni Orla, Sokola a DTJ. k národu!

v první řadě o to, aby manifestačné
zvítězil element, jenž má tento zájem
ve svém hlavním zřeteli, a tu právě
Dve věci zasluhují z posledních dnů
volby ukáží, komu v tomto směru dá
vá voličstvo nejlepší vysvědčení.
pozornost a lo značnou: Manifest, vy
Československá strana lidová jest
daný společně největšími třemi tělo
dnes v tomto směru mimo pochyb
cvičnými organisacemi českými a pak Československá Obec Sokolská. Svaz dělnických Tělocvičných Jednot a Česko nost. Ovšem se neočekává, že by vo
ličstvo organisované z těch nebo
oslavy, uspořádané 1. května v pohra slovenský Orel prohlašují:
oněch příčin jinde, dalo svému uničí. Je to poprvé od r. 1918. kdv jsme
spjati nerozlučné společnými osudy a věrni své vlasti na život a na smrt, stojíme znání - jak ve své valné většině vů
svědky teto jednoty ' postupu, která, v jediném ukázněném šiku k obraně hranic i ústavy samostatného českosloven či lidové straně a jejím vedoucím či
ského státu za všech okolností a do všech důsledků.
nitelům vskutku chová - takový prů
doufejme, bude mít hlubší důsledky,
Jeden a půl milionu našich odhodlaných příslušníků je připraveno dát oddaně chod, aby lidová strana vyšla jako
než In se mohlo zdát na prvý pohled.
snad
jediná. Každý má svoji pravdu
a nebojácně svou telesnou sílu i mravní zdatnost do služeb republiky. Ve znamení
Před někoíika týdny byl uveřejněn v pravdy, práva a spravedlnosti budeme bránit celistvost rodné půdy, demokratic a každý chce neb aspoň má chtíti
dáti tuto pravdu do vínku své vlasti.
našem listě článek kapitána ruských
kou svobodu a státní samostatnost. Život nesvobodný je horší než smrt. Žádné
Ale pokud se lidové strany týče, tu
oběti pro republiku se nelekáme!
legií, dra Polanského, ve kterém, vy
jistě nikdo spravedlivý nezapře, že
cházeje z poznaní nutnosti jednoty ne Ve chvílích, do nichž se dívají dějiny, důvěřujeme sobě, spoléhámfe na sebe a zejména v posledních tak vážných a
činně uplatňujeme nezlomitelnou vůli žít jako svobodný národ a stát. Nebude přímo osudových chvílích byly její
bo aspoň spolupráce všech složek >
a není v tom směru mezi námi rozdílu. To vyznáváme v dobách dobrých i zlých kroky a snahy takové váhy a tako
těchto vážných dobách, dával nátrh. prací a činy.
»
vého celostátního významu, že byla
aby se ta spolupráce projevila již letos Branností všeho našeho lidu zajišťujeme bezpečný vývoj státu. Jsme přesvědčeni, daleko překročena míra, jež by vy
o sokolském sletě. který je jaksi pova že i mládež odchovaná sportem půjde s námi.
plývala z pouhého počtářského vý
sledku dřívějších voleb. Dnes stojíme
žován za celostátní slavnostní akt. Pří Jsme jeden duch a jedna vůle!
nad
obvyklými předvolebními tech
klad. daný v legiích, které shromáždily
nikami a praktikami, jež by jinak mo
za společným cílem lidi všech tříd spo
hly přece jen tu neb onde míii na
příští výsledek přece jen vliv. Dnes
lečenských. by měl bytí napodobován
čsl. občan — ve vší stručnosti řeče
právě nyní. V idei této je zapjato pro
no - má nesmazatelně před svým
volání Sokola. DT.I. a Orla a každý,
zrakem na př. poslední presidentské
kdo miluje svoji vlast, a kdo ví. co Důležité volby nyní vypsané stavi svém celku vysoce vyvinutou nad volby a roli vedoucích činitelů lido
to je bližní, se musí z něho radovat. československého občana před velmi straníckou soudnost. Pokud upozorni vého hnutí v nich, postoj jejich
k požadavkům státní brannosti, sta
I.áska k vlasti je vznešeným příkazem významný a při tom též hodně deli la obec pražská v minulých dnech na novisko k nedávným těžkým meziná
kátní problém. Jest arciť míněn jen celkovou zbytečnost znešvařování
a povinností ve všech dobách, musí za řádný a stoprocentní občan - nikoli zevnějšku města bojovnými volební rodním poměrům, nynější jejich ve
zářit hlavně tehdy, když z některých škůdce vlasti. Jednotné vystoupení mi plakáty, a zdůraznila politickou doucí slovo o tom, jak se postavili
síran se dějí pokusy jednotu roztrh německých totalisiů u nás pobízí veš vyhianěnost občanstva, tedy měla k vnitrostátním kazimírům, jejich plné
keré občanstvo bez rozdílů politic jistě pravdu. Tím však ještě není vy převzetí legionářské ideologie, jak ji
nout.
kých, národnostních neb jiných, aby loučena na př. přeorientace toho neb katoličtí příslušníci zahraničních bo
jů za osvobození vlasti chápali a chá
Ta snaha se projevila i v májových prokázalo co největší jednomyslnost onoho voliče právě z důvodu jeho pou. Tedy bude jen spravedlivo a
a tím sílu,- jak se to ostatně též na soudnosti. Bude jistě zajímavo a pro
oslavách v našem pohraničí, kde všech- př. při letošním 1. květnu již mani každou z našich přítomných politic při tom také státu našemu současně
nv složky českého obyvatelstva se spo festovalo. Nebude tudíž obvyklých kých složek též poučno, jak za těchto též velmi na prospěch, když lidová
strana automaticky, třeba i bez zvlášt
jily k uspořádání oslav společných a předvolebních kampaní neb polemik podmínek umírněné předvolební kam ních agitačních prostředků nyní hla
a kdo by snad s něčím takovým si paně dopadne pro tu kterou česko
třeba říci, že ta jednota imponovala začal, ten by tím své „polívčičce" ne slovenskou stranu výsledek. Pro celo sově při volbách co nejvíce vzroste.
nejen početností, nýbrž i duchem. To prospěl, neboť naše občanstvo má ve státní náš zájem přítomnosti jde Naše řady, i. j. řady všech kdož se
přiklánějí k právě zmíněné katolické
nebyly masy, jimž se nakomandovala
ideologii legionářské jí k tomu za
hesla, která byla pak vykřikována
jisté co nejvydatněji přispějí.
nýbrž důstojnost, vyslovující pevné
rozhodnutí všechny síly dát do služeb
drahé vlasti, bude-li jich vyžadovat. Vypsali jsme volby, abychom vyho V Chebu byl německými výrostky
věli, udělili jsme amnestii, nezavřeli stlučen při cestě z české školy žák
Před tou nutností ustupují do pozadí jsme „Vůdce" za jeho velezrádné Kauer a němečtí občané s úsměvem
rozdíly programů stranických nebo ji řeči a tato dobrota, tato holubicí naše výjevu přihlíželi, aniž by surovce na
ných. By lo to všeobecně konstatováno povaha se nám mstí a její výsledky pomenuli.
jsou opačné, než mohl kdo čekat.
Na Mlýnské promenádě v Karlových
a dalším dokladem budou volby, při
Uvedu
jen několik ukázek, co vše si Varech ve vojenských skupinách a
kterých právě v pohraničí jsou české
stejnokrojích přechází německá mlá
u nás mohou Němci dovolit:
dež a hlučnými posměšky i vráže Stará Boleslav - místo posvěcené
strany odhodlány stavět společné kan
Amnestovaný AI. Reichenauer, který ním do českých hostí, tyto provo krví našeho zemského patrona sv.
didátky .
si měl odpykat tři roky za vojenskou kuje.
Václava - místo každému Čechu tak
zradu byl v Breiienbachu vítán zá
Žijeme v dobr, ve které by bylo ne stupem občanstva a proslovy činov Lázeňské správy v Karlových Varech milé a drahé - místo s tisíciletou tra
a Františkových Lázních odmítly na dicí svatováclavskou a památným ko
štěstím, a špatnou službou státu roz- níků SdP, které byly takového rázu, výzvu SdP vysílat mělnickou vysí
stelem Kosmy a Damiána - sv. Vác
kližování z těch nebo oněch důvodů. že jest zavedeno vyšetřování proti 12 lačkou koncerty lázeňských orchestrů lava, chrámem Panny Marie, kde jest
uložen historický skvost - Paladium
Ceká-li na ně nepřítel, doslal nyní pád osobám pro přečiny proti naším zá a my k tomu mlčíme.
Správa Karlových Varů loni protes — Milostný obraz Panny Marie - za
nou odpověď, že se toho nedočká: to konům.
Pošt, revideni Schmidi v Liberci, pla tovala proti uspořádání oslav Sokola, skvěla se v neděli orelským blanky
zavazuje i nás do budoucnosti: Je nut cený československými penězi jest letos však dovolila Henleinovi z Lá tem a poutí hrdinů za svobodu — le
no ve spolupráci dále pokračovat a u- disciplinárně vyšetřován pro výrok, zeňského domu vysílat do světa jeho gionáři, kteří přišli uctili památný ob
tužovat jednotu. Každý, kdo by se po učiněný ku svým českým kolegům: neomalený a velezrádný diktát a při raz a pomodlili se za mír a blaho mi
tom požívá státní subvence.
lovaného státu.
koušel mařit ji. musí být rázně okřik „Vy Češi se zde již dlouho nebudete Dost... Nebudeme zbytečně rozněco
Legionářské řady řidnou a když jsme
roztahovat a zde poroučet."
nut. Pro vládu, která stojí dnes před
vat zlost u našich českých lidí, ale se dívali po jejich obnažených hla
Na Žaiecku všechno německé učitel několik těchto ukázek budiž nám vý
vách pokrytých šedinami, maně nám
problémem menšinovým a chce jej ře stvo a celé profesorské sbory osten
strahou, abychom se s nikým nemaz tak napadala myšlenka, kolik jich ješ
šit. je zpevnění všech skupin nejen u- tativně přistoupili k SdP. Ihned potom
lili, abychom nebrali neustále ohledy, tě bude za 10-20 let... Katoličtí le
lehcením těžké práce, nýbrž i ukazo- zadržela policie v Žatci mladého stu ale zavřeli každého, kdo se protiví gionáři scházívají se ve Staré Bolesla
denta, který vylepoval po městě za našim zákonům a internovali, případ
vatelem cesty. Vidí, že v mimořádných
vi často a že letošní jubilejní slav
kázané letáky.
ně vyvezli za hranice všechny, kteří nosti byly zahájeny jejich poutí, má
okolnostech si dovedeme zajistit pokoj
Dva legionáři, bydlící v Chebu, našli u nás jsou nespokojeni. Ať jdou k to svůj význam a snad i upozorní mnohé
a řád. a čím bude státní autorita sil u tlačítek svých zvonků lístečky: „Bu mu, pro koho pracují. My se bez nich katolíky na velkou důležitost katol.
nější. tím bude lépe.
deš oběšen." Případ vyšetřuje státní obejdeme a oni budou brzy litovat. leqionářstva.
policie.
-Kš- Pouť začala společným průvodem z

Jsme jeden duch a jedna vůle!

Československé veřejnosti!

Československá strana lidová
má právo na volební úspěch

To jsou následky

Katoličtí legionáři
a orelstvo zahajují
oslavy Staroboleslavské

Brandýsa n. Lab. V čele nesena stát
ní vlajka, jejíž čestnou stráž tvořili
příslušníci 2 jezdeckých ruských plu
ků v ladných historických uniformách
a Orelská jízda. Za Orelskou drobotinou šli legionáři se svým svatovác
lavským praporem. (Škoda, že na 20
krojovaných bratří v Praze nemohlo
se zúčastniti, mohla býti účast daleko
větší.) Za nimi Orelstvo se svými pra
pory. Mohutný ’•'růvod budil po ce
lou cestu velkou pozornost. Před ko
stelem Pannv Marie přivítal legioná
ře a Orelstvo J. M. vsdn. kanovník
Málek a rektor koleje Redemptoristů P. Klimek. Po přivítání odebrali se
legionáři do kostela sv. Václava, po
modlili se nejdříve v kapli sv. Kosmy
a Damiána a pak pro ně sloužil mši
sv.. při které mnozí přistoupili k sv.
přijímání, J. M. vsdp. kanovník Má
lek.
Pro orelské žactvo sloužil mši sv. zem
ský předseda Jednoty přátel katol. le
gionářů br. děkan J. V. Mlejnek. Po
mši sv. odebrali se legionáři se svým
praporem na slavnosti pořádané Sta
rou Boleslavi na počest 5. dragounského pluku. Naše deleaace s praporem
a jízdní oddíl společně s Orelskou
jízdou byla velmi vřele přivítána a
to jak vojenskými činiteli, tak i ná
čelníkem Selské jízdy a vvhraženo jí
čestné místo. Vojenský průvod bvl
zahájen naším svatováclavským pra
porem. za který nastoupili místní a okolní legionáři ostatních organisací a
pod vedením br. štkpt. Sušky vedli si
legionáři své následovníky - stateč
né a odhodlané dragounv k pomníku
sv. Václava ve Staré Boleslavi, kde
byl zahrán svatováclavský chorál a
deputace pluku položila k soše sv.
Václava nádherný věnec.
Po obědě uspořádána bvla v katolic
kém domě přátelská schůzka katol.
legionářů, kterou zaháiil a řídil před
seda Zemského Svazu Ústřední Jedno
ty čsl. legionářu-katolíků, br. Dr. Po
lanský. Zemský jednatel br. Křiklavá
v krátkém a stručném proslovu nastí
nil pronram a nejbližší úkoly katol.
lecrionářů a navrhl resoluci, zdůraz
ňující jednotu a svornost národa v
ideích osvobozeneckých a legionář
ských, odmítající jakékoliv ústupky.a
zjevv směřující k ohrožení naší stát
ní celistvosti a hranic naší milé vlas
ti. Katoličtí legionáři a s nimi i ostat
ní katolická veřejnost a zvláště Orel
stvo budou státi jako nerozborná zeď
k ochraně naší drahé vlasti, svobodv
a demokracie. Po něm za brněnské
ústředí pozdravil účastníky neúnav
ný pracovník legionářský br. Alois
Navrátil z Přerova a zval srdečně čes
ké bratrv na slavnosti, které připra
vují katol legionáři na sv. Hosiýně a
Velehradě. Po něm za Orelstvo uči
nil projev místostarosta zuny Pospíši
lovy br. Uhlíř, který ocenil práci leaií a zdůraznil, že Orelstvo nůide
vždy společně s legionáři jako svvmi
vzory a učiní vše k uháiení naší vlas
ti a vírv svatováclavské. Předseda
jící ve svém doslovu shrnul všechny
tyto kladné hodnoty dnešní pouti a
manifestace a zvláště bratrskou spo
lupráci s Orelstvem.
Po té vykonali poutníci v památných
ambitech staroboleslavského kostela
P. Marie křížovou cestu a po požeh
nání konaném vsdp. převorem P Dr.
Schubertem uctili památný a Milost
ný obraz Bohorodičky.
Uvítání J. Em. neidůst. kardinála kní
žete arcibiskupa Dra Karla K a š p a r a
zúčastnili se leaionářští jezdci společ
ně s Orelskou jízdou, vyjeli Jeho Emi
nenci naproti a doprovázeli jej až k
budově kapitulního děkanství, kde
bvl utvořen špalír obecenstva a na
nádvoří seskupené Orelstvo se svý
mi prapory a pražští katol. legionáři
*:e svým praporem. Nejdůstoinějšího
kardinála doprovázeného T Ex. svět,
biskupem Dr Ant Eltschknerem a
sekretářem vldp. J. Boukalem přivítali
u vchodu za katol. legionáře zemský
nredseda br. Dr. D. F. Polanský a za
Orebtvo místostarosta župy br. Cech.
Nejdůstoinější arcinastýř zřejmě po
těšen vřel v m, srdečným uvítáním a
projevv oddanosti a věrnosti vystou
pil na balkon a nadšenými slovy dě
koval za pozornost. Mezi jinými pra
vil: „Nemohlo být pro mne krásněj
šího okamžiku, než že mne do Staré
Boleslavě doprovázela čestná stráž
orelská a legionářská."

Reaguje na pozdravná slova br. před
sedy Dra Polanského pravil nejdstp.
kardinál k legionářům, že není náho
dou, „že svůj projev činí v blízkosti
kostela sv. Václava, kde svátý kníže
vykrvácel za drahou vlast a národ”.
„Také naši katoličtí legionáři bojovali
a krváceli za naši vlast a proto ne
mohlo býti krásnějšího zahájení jubi
lejních oslav Paladia, když v blízkosti
dějiště mučednické smrti - na mís
tech zkropených krví sv. Václava modlili se katoličtí legionáři a s nimi
celý národ za pokoj, mír a samostat
nost naší vlasti. Vzdávám za to dík a
svolávám na ně na přímluvu Rodič
ky Boží a sv. Václava požehnání Boží
a na přímluvu Té, jež byla vždy Ce

chům drahá a již i český národ byl
milým, svolávám požehnání na celou
republiku a z té duše jí přeji mír a
pokoj. Orelstvu a našim legionářům
volám upřímné „Zdař Bůh". Volání
slávy a nadšený potlesk byl odpově
dí za tak krásná a vřelá slova.
Katoličtí legionáři se pak odebrali do
kostela sv. Václava, kde před hlavním
oltářem v tiché modlitbě loučili se
s místem jim tak drahým. Po zapění
chorálu svatováclavského a naší stát
ní hymny odjížděli posíleni na svých
duších a nadšením ve svých srdcích
k domovu. Byla to nejkrásnější mani
festace májová pro naši milou a dra
hou vlast a víru po předcích zdědě
nou.
-jvk-

J. S. Baar za Rakouska
Na 1. května byla v Ořechu na faře
odhalena pamětní deska spisovateli a
knězi buditeli J. S. Baarovi. který v
Ořechu působil poprvé jako kaplan a
podruhé jako farář a kde také vzala
počátek řada jeho povídek a románů.
Na Ořech k němu docházelo mnoho ve
doucích mužů národního života českého
a Baar sám byl neohroženým národovcem a nepřítelem starého režimu habs
burského. což se neobával dát na jevo
při každé příležitosti.
Budiž zde proto vzpomenuto protirakouské činnosti Baarovy. jak ji vysti
huje J. Šach v knize: „J. S. Baar v
zrcadle vzpomínek:
Spisovatel, katolický kněz J. Š. Baar.
když pohřbil svoji matičku v Klenci
10. května 1915. tu v kruhu svých přá
tel. když poděkoval za sympatie vě
nované jeho matce, vzpřímil se v čer
né klerice, veliký a silný, bledý roz
čilením. chtěje vypověděti všechno, co
mu leželo na srdci, obrácen jsa ke kříži
na stěně, sepjal ruce a pronesl tento
kráte modlitbu nejvroucnější: „Ty, Pa
ne Ježíši Kriste, který jsi lidstvu při
nesl náboženství nejsilnéjsí a do jeho
srdcí nalil víru žhavou, díváš se a vidíš
strašnou vichřici války a hrozné po
čínáni nepřátel země české. Vzali ji
otce, muže, syny. Dětem, ženám a
matkám utrhají poslední od úst. 2
Tvých kostelů sebrali zvony a ulili nich zbraně nef/iroznějsí, zabíjející
všechno, co nám je nejdražsí, posta
vili nás proti národům, kte

rým jsme bratry a p o skvrnili
přísahu lží, mstou a násilím.
7 y, který jsi mukou nezměrnou a kři
žováním nevýslovným. poplván a zne
uctěn. v lásce slovy nevypověditelné
lidstvo vykoupil, rozzlob se hněvem
spravedlivým a trestej ty, jejichž
zvůle a choutky tohoto světa
chtějí m ě nit řády v ěcn é, které
jsi postavil mezi národy. Vnukni i
Italům, aby posilnili řady
krvácejíc ích našich přátel a
posiluj Itálii v jejím rozhod
nutí. Ulij tento požár bez hranic, sli
tuj se nad pokorným vzdycháním ze
mě české a dej jí svobodu, svobodu
drahou, samostatnost zaslou
ženou. Amen!'
Životopisec Baarův praví dále: .,Sel
mráz z řeči té a děkovaly jenom slzy,
které přinesla vzdorná a láskyplná řeč
kněze-buditele. Posílila a teprve, když
jsme vkročili na ulice do skutečného
života, otráveného donašeči a lidmi
malé víry, bylo možno změřiti a zvážiti odvahu a přímost Baarova nacionálního charakteru.“
Vzpomínka tato jest ukázkou neohro
ženosti českých kncží za dob probuze
neckých a za světové války, kněží, kteří
se nebáli mluviti pravdu a kteří, ač
koliv stejně trpěli jako ostatní obyva
telstvo, veřejně přiznávali se ku své
mu národu a posilovali i utěšovali dru
hé. třebaže jim hrozilo pronásledování^
vyšetřováni, připadne i žalář a největ
ší tresty.
—Ks—

kleslý stane se snadno otrokem a bývá
vymazán z řad živoucích. Lid v zemích
koruny české zaplatil v posledních 20ti lé
tech ohromné miliony zlatých na všeliké
daně státní, na přirážky, výkupy desátků
a roboty, příspěvky na pověstnou „dobro
volnou půjčku národní“ a na všeliké stav
by, mnohdy marnotratným nákladem pro
váděné. Potomci naši až někdy v šťastněj
ších dobách budou toto čisti, ustrnou nad
tím. Ku konci žádá obrátiti se k J. M. králi
českému, vyložiti mu stav země a řádati
za obnovení historického práva.
Po té ujímá se slova okresní tajemník roud
nický Ervín Špindler, který zamítá
podání petice J. M. králi z důvodů, že po
dobné žádosti učiněny byly z našich okres
ních a obecních zastupitelstev a navrhuje,
aby lid shromážděný vyjádřil přesvědčeni
a vůli svou ve zpúsobě resoluce, která to
lika tisíci občanů podepřena, zajisté bude
více vážiti.
Po jeho řeči vystupuje na řečniště rolník
Janda z Budihostic a navrhuje resoluci,
ve které se věrní synové národa českého,
shromáždění na úpatí posvátného Pípu, ohražují proti veškerému zvyšování dani a
žádají, aby naopak nesnesitelná břemena
byla snížena. Žádají, aby neplatil v Cechách
jiný zákon, než ten, který vypracuje řádný
český sněm a potvrdí korunovaný český
král. V resoluci se žádá o obnovení historic
kého práva, které znamená svobodu, ssmostatnost a neodvislost království českého.
Z důvodu toho je nutno, aby nynější ne
spravedlivě sestavený sněm český co nej
dříve byl rozpuštěn. Aby vypsány byly vol
by pro nový sněm, a sice spravedlivou vol
bou na základě všeobecného hlasování.
Aby takto zřízený sněm vypracoval ústavu,
která by zajišťovala vlasti naší stejnou sa
mostatnost a svobodu, jaké se těší vlast
uherská.
Resoluce tato s nadšením a jednohlasně
přijata.
(Dokončení.)

Italská chvála
o našich legiích

Řím, 2. května. List vojenských kru
hů „Le Forze Armata" přináší na prv
ní stránce obšírný a sympatický člá
nek u příležitosti 20. výročí založení
armády československých legií v Itá
lii. List cituje „velmi ušlechtilý” roz
kaz presidenta republiky dr. Beneše
k československému vojsku a praví:
„Jsme potěšeni, že ještě po 20 letech
vidíme, jak nejvýznačnější osobnosti
československého státu vzpomínají to
ho, co učinila Itálie a Italové pro po
litické hnutí, jež budovalo nezávislost
země, a pro organisaci legií."
Článek pak vzpomíná celého vývoje
Varšava, 2. května. Bývalý polský výsledků, byl by výsledek vál
bojů za svobodu Československa od
min. předseda generál Sikorski otis ky pro Německo pochybný.
r. 1916. V článku se vzpomíná různých
kuje v „Kurjeru Warszawském" dlou Španělská válka totiž ukázala, že krát
událostí, příprav a založení legií, dále
hou studii o československém pro ká vítězná válka patří do říše bájek.
generála Grazzianiho při odevzdání
blému a možném branném konfliktu Autor konstatuje, že „Češi jsou zajis
praporu čsl. legiím v Římě. Autor pak
ve Střední Evropě. Ukazuje, jak při té odhodláni bránili svou nezávislost”
líčí
vojenské akce čsl. legií a jejich
pojením Rakouska k německé říši by Na druhé straně Československo mů
pozdější akce na Slovensku v konflik
la ztížena situace Československa a že v případě konfliktu s Německem
tu s Maďarskem. V závěru pak cituje
praví, že osud míru nebo války zá počítali s Francií a s SSSR. Stran SSSR
báseň, uveřejněnou v listu pro vo
visí především na vojenském poten Sikorski píše: Uvědoměme si jen sílu
jáky za světové války „Tradoto", ja
ciálu Německa. Pozemní armáda ně letectva, které disponuje 4.500 stroji,
ko
pozdrav československým legiím.
mecká se skládá ze 13 armádních sbo a nezapomínejme, že sovětské letec Vyzývá se v ní italský voják, aby se
rů, 37 divisí a 850 tisíc mužů, letectvo tvo prokázalo svou velkou hodnotu bratrský spojil se synem českosloven
ze 3000 letounů. Generál Sikorski do ve Španělsku. Sikorski uzavírá svou
ského lidu a s ním společně bojoval.
dává: Tato masa by byla zajisté studii takto: Spojenectví s Francií je Článek končí tím, že Itálie poskytla
schopna mohutného náporu, ale ne pro československou bezpečnost nej
lásku, peníze a krev na nové osvo
má v přítomné době jednotnosti, ze důležitější.
bození Československa, aby bylo pá
jména po přivtělení sedmi divisí ra Stanovisko Francie v této otázce je
nem svého osudu.
kouských. Na druhé straně se pociťu známo. Nyní je spojena s Velkou Bri
je určitý nedostatek důstojníků a pod tanií a vojenské síly obou říší se sjed
důstojníků, nejvíce však nedostatek notily. Tento blok má nespornou pře Hubert Stavěl:
záloh. Generál pak praví: Kdyby vahu, pokud jde o reservy, materiál,
rychlý úspěch, dosažený brutálním morální sílu, suroviny a průmysl. Kan Na nejkrásnějšim v Praze náměstí,
hromadným útokem pancéřových di cléř Hitler nebude vyhledávat válku pod sochou světce, který sílil nás
visí, nepřinesl okamžitě očekávaných s tímto blokem.
a v bouřích těžkých lil nám spásy jas,

Nemusíme se ničeho bát

a viru, že nás Bůh z běd vyprosti:

První tábor na úpatí Řípu před 70 r.
(Pokračování.)
Bylo púl jedné hodiny odpoledne, když jmé váno staré dobre a přirozené pravo k po
nem pořadatelstva zahájil tábor lidu okres volování daní a sice k tomu oprávněným
ní sekretář z Mělníka Fr. Vinkler s vy svobodně zvoleným, sněmem království
zváním, aby shromáždění zvolilo poslance českého. Navrhuje, aby byl požádán král,
Kratochvíla z Louněk za předsedu. V by zrušil dosavadní nespravedlivý volební
odpověď na to zahřmělo „sláva“. Poslanec řád pro sněm český, který připomíná časy
Kratochvíl děkuje za tuto poctu a zdraví našeho poddanství a sestaven byl volební
na tomto posvátném místě tisíce synů ne řád na základě všeobecného hlasovacího
spokojeného národa českého. Po té ujimá práva. Na řečniště vystupuje rolník z Chose první slova okresní sekretář z Mělníka roušek Pražák, který pevným a zvuč
Vinkler, který břitkým slovem kritisuje po ným hlasem prohlašuje, že na zemi českou,
čin vlády, která pod záminkou vypsání daně zchudlou a zuboženou neúrodou i válkou
z majetku, chce náš národ přivésti na mi nelze uvaliti nová břemena, která by v zá
zinu. Na to ujímá se slova rolník Benda pětí měla hmotný úpadek. Národ hmotně
z Libotenic, který žádá, aby bylo zacho zbědovaný, hyne duchem, národ duševně

tam proud se rozlil čisté radosti
a nebe prorážel ten vroucí hlas,

že nový, krásný z běd nám vzešel čas,
čas života, čas kvetu, volnosti.
Ó Praho, máti našich obci, měst!

Ty na chvíli jen vztyčila jsi křiž,

bys vzdala Bohu dik a chválu, čest.
Ó, poznej, v čem tvůj úkol, význam jest
Změň ve chrám volná srdce navždy již.

A sláva tvá se dotkne jasných hvězd.
Ze sbírky: „Na nejkrásnějšim v Pruže

náměstí". Věnec znělkový ku poctě í*.
Václava.

hraničář
Teplice-Šanov
Oslava 1. května. Ze všech krajů česko
slovenské republiky přinášely listy nadše
né zprávy o všenárodních oslavách letoš
ního 1. května. Zdůrazňovaly, že hlavně
hraničáři pochopili vážnost doby, nad stra
ny postavili národ a semkli se k mohutným
projevům, které byly na některých místech
dokonce mohutnější než Henleinovy.
V Teplicích bohužel této národní jednoty
1. května nebylo. Socialistické strany české
s německými a s komunisty pořádaly si
svou obvyklou manifestaci pracujícího lidu.
Z8tím co jejich němečtí soudruzi dokazují,
že jsou předem Němci a houfně přebíhají
do Henleinova tábora, naši soc. demokraté
jsou nejdříve mezinárodními socialisty a pak
teprve Cechy. Výzvu občanských stran a
národních spolků ke společné oslavě od
mítli s odůvodněním, že ode dávna 1. kvě
ten jest svátek práce a tudíž socialistických
stran a že pro ně není důvodu, aby toto
stanovisko měnili. Apel Národní rady prý
přišel pozdě — ač bylo jeho účelem dokázati světu faleš a nepoctivost Henleinovců, když tvrdí, že pohraničí jest čistě ně
mecké a devadesát procent jeho obyvatel
stva že jde za Henleinem. V jiných místech
s provoláním Národní rady naložili jinak
a výsledkem byly opravdu manifestační má
jové oslavy. V Teplicích situaci zachránili
legionáři, kteří bez ohlodu na stanovisko
pořadatelů se postavili v čelo průvodu, a
všichni ti dobří čeští lidé, kteří ač nesocialisté přece se májového projevu súčastnili. a konečně i řečníci, kteří ve správném
zhodnocení situace své projevy zabarvili ne
socialisticky, ale národně. Tím aspoň de
mokratická manifestace v Teplicích, ačko
liv počtem účastníků daleko zůstala za čí
slem, jehož při sjednocení všech národních
složek v okrese bylo lze dosáhnouti a jehož
docílili Henleinovci, přece jen působila doj
mem důstojné manifestace všech státotvor
ných složek ve státě. Ostatně ani při Henleinovu projevu se nic nepřihodilo, bezpeč
nostní pohotovost neměla příčiny k zakro
čení a tak 1. květen minul klidně jako každý
jiný den.

Podmokly
Minulú túden bvl v Podmoklech zástupce
anglické sociálně demokratické strany (Labour party), na konferenci českých a ně
meckých sociál, demokratů. Naši socialisté
obou směrů, nepovažují situaci v pohra
ničí dosud za dosti vážnou, nebof se roz
hodli. pro obecní volby, kandidovati samo
statně. Oni totiž někteří jejich předáci myslí,
že jsou na světě jen oni a že vše se musí
točiti podle nich, neisou snad ještě dosti
poučeni omylem jejich kolegů v sousedství.
První květen uplynul až na nějaký ten zlý
pohled klidně, dopoledne mělo tábor lidu
demokratické souručenství všech českých
stran a německých sociálních demokratů,
odpoledne Sdn. Mile překvapila ozdoba
oken bytů českých občanů, praoorkv a obrazy obou o. presidentů. — Poslední do
bou prodělali isme zde těžké chvíle, zacho
vali jsme však klid a rozvahu, i kdvž se
nám zdálo, že budeme snad vvdáni na po
spas nenasytným štváčům. Snad aspoň ny
ní, kdvž se ukázali v plném světle, dojde
konečně na naše slova a bude v pohraničí
zjednán pořádek a klid, který bude k pro
spěchu nejen všem demokratickým obča
nům, ale i naší Csl. republice.
Na.

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

Též navštívil nás zde kardinál ze Sosarv jako zástupce papeže (od něho
nocházelv ony citrony) a v proslovu
k nám pravil: že jsme po Kristu pro
šli nejtěžší cestu na horu Kalvárii. Dal
nám požehnání a každému na památ
ku křížek neb růženec, který si každý
dohře uschoval.
V červnu bvla zde velká vedra a od
cházeli další zajatci, nás stáhli do stře
du tábora. Zde konečně dostal isem
první zprávv z domova a pak skoro
denně několik lístků, které jsem ně
kolikráte denně z dlouhé chvíle pre
čítal a svůj zánisník doplňoval. Též
neníze isem měl na cestě.
Ostrov Assinara má tu zvláštnost, že
zde nikdy řádně neprší a proto je
nom na některých místech rostou di
voké stromy a keře, jejichž dřevo je
velice tvrdé, tak, že z něho vyřezá-

Hitler v Řitně
S velikou okázalostí byla připravována cesta Hitlerova do Říma a přivítání
v Římě převýšilo okázalostí všechny dohady. S 8 ministry přijel v úterý
večer do Věčného města pancéřovým vlakem Hitler a zdrží se tam 8 dnu.
Sjelo se tam i mnoho zahraničních novinářů, neboť návštěvě se přikládá veliký
význam politický.
Před 50 lety byl neméně nadšeně vítán v Ríině císař Vilém II. a z toho vítání
se dalo soudit na trvalý přátelský svazek dvou států. Světová válka ukázala,
že ta pevnost nebyla na beton, neboť Itálie se v ní připojila ke státům Velké
dohody. Versaillský mír ukojil plány Itálie a podrazil Nemecko. Itálie ovšem,
dosáhnuvši území, chtěla i rozhodující vliv v mezinárodní a evropské politice,
který jí byl odpírán. Třeba uznat, že Mussolini si vedl znamenitě a osou
Berlín-Rím značně zesílil prestýž státu. Obdobně si vedl i Hitler, postavivší
se vší rozhodností proti versaillské mírové smlouvě. Italský premier ovšem
zajišťuje si některé státy a Balkánskou dohodu, jakož i některé státy podu
najské. Maďarsko a Rakousko, neuzavíral se ani proti západním velmocím,
sjednal dohodu s Anglií a sjednává ji s Francií. Zřejmě chce, aby těžiště osy
Berlín-Rím bylo v Římě, a aby mel hlavní podíl na všech akcích. Běží asi
v prvé řadě o Střední Evropu, hlavně, po anšlusu. o Československo a Ma
ďarsko, které by chtěl zatáhnout do sféry německých ctižádostivých plánu
Hitler. O té věci se bude jednat v Římě, proto s sebou Führer přivedl znalce
středoevropských poměrů. Ale Mussolini není tak krátkozrakým, aby neviděl,
že rozpínavost Německa je nebezpečím pro jeho vlastní plány i vliv na Bal
káně, a že ztráta Rakouska je tak veliká, že další již by nebylo snadno snést.
Bude proto jednání zdlouhavé a sotva povede k něčemu kladnému. A pak
o Československo, jehož význam je mezinárodní, projevují zájem Francie,
Anglis a Rusko. Anglii netřeba moc věřit, ale jiného rázu je francouzské
a ruské přátelství. Proto Hitler chce v Římě zahájit další etapu boje proti
Rusku. Známá propaganda proti našemu státu, který vinila z filobolševismu,
má přinést ovoce.
Ale Hitler se dopouští jedné chyby: Jedná o nás bez nás, využívaje jako
důvodu Ilenleina a pomyslné nebezpečí bolševismu u nás. Anglie, která si
hraje na ochránce míru a milostivě nám dává rady a slibuje zatím pomoc
na poli hospodářském, pomoc, od které si nemůžeme moc slibovat, je ve
střehu i proti expansi německého vlivu. To je pro nás v dnešní vážné situaci
výhodou, ze které, doufejme, naši státníci dovedou něco vytěžit. Nemáme
důvodu se lekat nynějších římských jednání, ale máme právo jednat sami
energicky a neustupovať ani o krok.

Roudnicko-Libochovicko
Májové oslavy letošního roku v Roudnici
n. L. nelišily se mnoho od oslav z let minu
lých. Průvody, které pořádaly strany soc.
dem a nár. soc. měly tentýž obvyklý ráz,
jen s tou změnou, že účast byla o mnoho
slabší Socialistické strany ani v dnešní váž
né době nedovedly se sjednotit a rozštěpily
se opětně na dva tábory. Rečníci byli místní
a na oslavách těch opravdu propagovali
jednotu národa. Kdybychom si takto rozu
měli dříve, nedočkali jsme se mnohého zkla
mání, které v dnešní době jest velice vi
ditelné.
K našemu boji o odstranění nevěstek z ně
kterých hostinců dostáváme zprávu, že po
licie učinila dne 2. května úřední návštěvy
všech těchto lokálů, kde z vyššího nařízení
zakročovala tak, aby daný zákon dámské
obsluhy byl dodržen. Rádi přes protesty
některých také občanů toto naší veřejnosti
sdělujeme.
První případ krádeže osobního auta stal se
dne 30. dubna v Roudnici n. L. Před hote
lem „Koruna“ nechal státi uzamčené auto
pan inspektor Parízek. Toho využil nezná
mý ničema, auto ukradl a s ním beze stopy
zmizel. Ačkoliv po zpozorování ztráty auta
ihned z veliké ochoty byly organisovány
výpravy přátel automobilismu, pachatel do
paden nebyl. Četnictvo stojí před novým
úkolem, přijití na stopu ničemům, jejichž
první gangsterský způsob musí býti zne
škodněn, tak, aby se vícekráte neopakoval.
Odcizené auto jak se dovídáme mělo cenu
kolem 20.000 Kč, a veřejnost se prosí, aby
byla při pátrání policejních orgánů nápo

váli naši lidé krásné věci na památ
ku. Také se Assinara nazývá „Oslí
ostrov", poněvadž mimo pár divokých
oslů jiné zvíře tu nežije. Divil jsem
se, jak tato zvířata umějí běhati po
skalách tak, že je živé nikdo nedošla,
ne. - V červnu udělala se mně na ruce ma
lá neštovice, pral jsem prádlo a moř
ská sůl neštovici rozežrala, takže jsem
měl ráno ruku oteklou a neštovici ja
ko holubí vejce. Doktor Smercl poví
dá: ..Už jdeš Máš otravu krve a ránu
rozřízl a vvčistil a zavázal. Tento dob
rý lékař měl zde plné ruce práce. Or
dinace trvala od 8 — 12 hod., pak měl
nemocnici a nedaleko nás leží plno
nemocných. Když vykonal velké dí
lo samaritánské, pak snad sám se stal
obětí svého povolání, jelikož po na
šem návratu do Prahv bvl nezvěstný.
Nato 8. července přišli dva italští lé
kaři, sestavili nový oddíl, v němž
jsem bvl též. Druhý den dostali jsme
peníze poslané z domova, pak dobré
boty, oblek a pláštěnku.

mocna tak, aby pachatelé byli v brzku vy
pátráni.

Naše děti mají malou vkladní knížku
záložny Hermes s darem Kč 5.- a
zdarma půjčenou kovovou siřádanku,
do které si střádají. Učíme je tak
spořivosti od mládí.
•
Pojedete do Lublaně na slet jugo
slávské katol. mládeže (Orelstva)?
Střádejte si u záložny Hermes.

Ze Slivence. 1. máj byl oslaven ve Slivenci,
na samé periferii Prahy, důstojným způso
bem. Večer o 6. hodině byla celá osada za
svěcena P. Marii Svatohorské a Pražskému
Jezulátku. Sošky i skříně gotické zhotovil
mistrně známý mistr řezbář Ant. Smeták
z Příbramě. Znamenitý kazatel pražský P.
Robert King pohnul k pláči svým dokona
lým kázáním celý kostel. Pak posvětil P.
Josef Saip, generální oekonom, sošky, a
manifestační průvod za účasti mnoha drúžiček a mládenců a asi 600 věřících ubíral
se obcí. I obloha se vyjasnila a tak mohutný
zpěv „Ježíši Králi“ rozléhal se celou obcí.
Neznámá paní z Prahy darovala Pražské Jezulátko a dělnická farnost Slivenec sebrala
1500 Kč na sošku P. Marie. O zdar celé
slavnosti zasloužil se místní farář př. Aug.
Dragoun a bratr ruský legionář Jindra Ve
selý. Slavnost zakončena lapidárním doslo
vem P. Saipa, který svolával Boží požehná
ní na osadu. Kéž se slova ta vyplní ku pro
spěchu všech věrných Kristových bojovníků.

Dne 11. července 1916 v poledne na
sedali jsme na vlečný ponton, který
nás dopravil k velké lodi, stojící na
širém moři. Slunce pražilo a my stáli
namačkáni jako slanečci. Loď bvla
obchodní, měla dva prostory, dolejší
byl již naplněný, zůstali jsme v hořej
ším.

Seděl jsem v prostřed lodi u otvoru,
kterým se nakládá zboží. Až do ve
čera plula loď tiše, pak nastalo vlno
bití a voda stříkala až do lodi. Vzduch
byl hrozně dusný ,vedro k nevydrže
ní a když pak lodníci natáhli přes pa
lubu lodi plachty, by nás voda nevytopila, bylo ještě hůře. Mnohé našin
ce postihla mořská nemoc ,která se
vůčihledě šířila. Mne nebylo při tom
divadle dvakrát dobře, ale maje někob*1’- Ht^onů, zaháněl jsem jimi žízeň
a občerstvoval se.

Ráno vyšel jsem na palubu, moře by
lo již klidnější a loď plula velkou
rychlostí. Po pravé straně plul s námi
souběžně francouzský křižník. Večer

zprávy ve zkratce
—. Francouzsko-italská dohoda má být podepsána 14. května. Jednání je na dobré
cestě a soudí se, že zlepšení vztahů mezi
Itálií a Francií bude následovati i zlepšení
poměru mezi Francií a Německem.
—. Má se za to, že Anglie s Francií budou
zprostředkovat mezi Československem a Ně
meckem, ovšem se zákrokem Angli? se če
ká až po návratu Hitlerově z Ríma.
—. V Londýně se jedná o skutečném vo
jenském spojenectví mezi Francií a Anglií,
které se bude podobat spojenectví na konci
světové války.
—. Dohoda anglo-italská byla schválena
Dolní sněmovnou po velké řeči minister
ského předsedy Chamberleina, který zhod
notil jednotlivé její body a vyslovil pře
svědčení, že Dohoda přispěje k utužení svě
tového míru.
—. Schůze Stálé rady Malé dohody byla
zahájena v rumunské Sinaii 4. května. Za
CSR. se jí účastní ministr dr. Krofta, do
provázený několika vyššími úředníky mi
nisterstva zahraničních věcí.
—. Ve Spojených státech Severoameric
kých byl zatčen vůdce socialistické strany,
pr ý pro protizákonnou činnnost. Norman
Thomas byl i kandidován svou stranou za
presidenta. Ve Sp. Státech je nyní vyvíjena
veliká činnost proti komunismu, k němuž
část socialistů inklinuje.
—. V Itálii u Neapole se zřítilo letadlo,
vezoucí z Tirany po svatbě krále Zoga 14
novinářů a vyslance albánského u Quirinálu. Všichni zahynuli i s posádkou, číta
jící 4 osoby. Je to z největších leteckých ka
tastrof poslední doby.
V cizích službách jest takový katolík,
který své úspory ukládá u ústavů ka
tolíkům nepřátelských. Každý čtenář
našeho časopisu koná svoji povinnost
a své přebytky svěřuje záložně
Hermes.

—. Národní rada vydala provolání k vol
bám, vyzývající voliče, aby manifestovali
svými hlasy, že jako příslušníci českoslo
venského národa pracují a budou pracovati
pro jednotu národa, bezpečnost republiky,
demokracii a mír, a aby se všichni semkli
svorně v jeden šik.
—. Před 19 léty 4. května se zabil u Vajnor
při svém návratu do osvobozené země první
náš ministr vojenství, generál Štefánik, kte
rý velice prospěl za hranicemi, ve Francii
a Itálii naší samostatnosti.
—. Hitler prohlásil 1. května: Už nikdy vál
ku, ale ani ne válku občanskou, ani ne třídní
boj. To je moc pěkné, ale když nyní se tolik
moc hovoří ve světě a někdy se pak na leccos
zapomene, co se dříve řeklo.

—. Ve Vídni bylo vydáno nařízení, jímž se za
kazuje rakouským farám prozatímně, povolovat
sňatky mezi árijci a nearijci mimo přísahy, že
nearijec je cizinec.

Legionáři tarokáři,

scházejí se v restauraci
U HORTIKU, (pr. Otto Spírek),
v Praze II.. roh Moráné
a Václavské ul. - Doporučujeme.

12. července přistáli jsme již ve fran
couzském přístavě Toulonu.
Živci ve Francii.
Ráno 13. července r. 1916 vystoupili
jsme z lodi, kolem níž jsme viděli ohromné osobní i válečné lodi v pří
stavě kotvící. Na nábřeží očekával
nás dlouhý vlak, samé vozy prvé a
druhé třídy, což pro nás bylo podi
vením a nezvyklostí, ale s radostí jsme
ho použili a zanedlouho unášel nás
krásnou krajinou, vinohrady, a pře
krásnou vyhlídkou na moře. Sedíce
na plyšových sedadlech, pojídali
jsme konservy. Ani jsme si pořádně
neuvědomili naše postavení a již
jsme byli ve stanici Cassis vyrušeni
rozkazem k vystupování z vlaku. Ces
tou po silnici za velkého vedra trá
pila nás žízeň. Ve 3 hodiny byli jsme
v stanoveném ležení, kde bylo již
mnoho zajatců, mezi nimi našel jsem
staré kamarády Boušu a Válu, oba
naříkali, že se nemohou odtud dostali.
Pokračováni.

(Pokračováni.)

A. Navrátil:

Čsl. Orel v době předválečné a válečné
Dle statistiky, koncem července 1914,
bylo v Orle 223 odborů (jednot) usta
vených a 26 neúplně hotových. Úhrnem
249 odborů. V těchto bylo sdruženo
12.062 příslušníku Orla. 2799 bratří a
sester přispívajících. 4110 cvičenců.
1614 cvičenek a 3545 dorostenců, žáků
a žaček.
Na jaře r. 1915 dalo o sobě známky
života jen 58 odborů a v nich doma
1942 příslušníku (434 členů přispívají
cích, 544 cvičenců, 437 cvičenek a 527
žactva). Kok 1916 stal se téměř hrobem
Orelstva. Téměř všichni byli na vojně,
částečně i dorost, tělocvičny byly za
brány a členky se rozprchly, .len asi
3—4 odbory v tichosti pracovaly. V ro
ce 1917 Orel opět se hlásí k životu. K
28. říjnu 1917 jakž takž živoří již 102
odbory se 137 členy přispívajícími. 193
člen v cvičícími a invalidy. 455 členka
mi a 99 žáky (celkem 884). Příznač
ným pro posouzení ztrát v Orle, bylo
sdělení na svazové konferenci v Brně.
13. října 1918. kde bylo čteno sdělení
ze 13 odborů z brněnská, které měly na
vojně ještě 159 členu a 44 padlých.
Teprve pod dojmem těchto údaju, mů
žeme střízlivě usuzovat! o počtu Orlu,
kteří asi mohli přijití do zajetí a o čí
slici Orlu-legionářů. Obvykle udávaný
počet Orlů-legionářů. jest tudíž sotva
pra vd ěpodobný.
Dne 28. října 1917 konala se v Brně
III. říšská konference Orla, která byla
první od začátku války a měla se poKusiti o obnovu Orla. Tato se konala
v místnosti křesťansko-sociálního do
mu. Přítomno bylo 48 delegátů a 17
hostů. Do debaty zasáhli, starosta ,.Říš
ské telocvične rady Orla", proí. J. Šrá
mek. dp. I.. Zamykal z Olomouce, Fr.
Zampach z Brna. V. Sedláček z Brna.
Josef Švábenský. Cuřík. C. Lamia. dp.
Vala z Ces. Třebové a j. Prof. Šrámek
promluvil na théma: ..Poválečné úkoly
Orla“. Jmenovitě, jest-li potřebujeme
Orla pro katolické hnutí \ budoucnu,
neb ne. Prof. Šrámek pravil: ..Orel
musí býti obnoven!" Zvlášť důležitá
byla další slova Šramkova, z kterých
jest vidno, že tento již tehdy předvídal,
že bude opět obnoven po několika sto
leté porobě, samostatný československý
stát. S Rakouskem již téměř nepočítal.
Pravil: „Třeba býti připravenu i zvlá
ště tehdy, kdyby uskutečnil se společný
národní náš ideál, státní samostatností
české.“
Další názory prof. Šrámka na tehdejší
poměry: V Brně se konala 13. října
1918, IV. svazová konference Orla, na
které prof. Šrámek mluvil takto: Vy
slovil uznání shromážděným pracovní
kům orelským ze širokého okolí druhé
ho města příštího českého státu, za jePřibramská strojírna a slévárna

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

Strojírna

Slévárna

Smaltovna

Zakupte si proto parcelu v leto
visku Slapy n./Vlt. Všechny živ.
potřeby v místě. Zast. autobusů.
Správa letoviska Slapy :
Praha II, Zlatnická 4 - tel. 622-42
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jich nadšenou práci, jíž se podařilo tak
slibné hnutí právě zde znovu probuditi
a plně oživiti.
V časopise „Orel“, z roku 1918. číslo
4.—7., v organisační zprávě „Naše po
šta" jest redakční sdělení: Celý náš ve
řejný život národní stojí ve znamení
úsilí za dosažení národní naší samostat
nosti. České státoprávní snahy opět
stojí v popředí všeho zájmu, svorného
dnes a jednotného národa. My Orli,
s celým katolickým táborem českým
jsme za jedno....
(Dokonč. příště).

orelsivo
Závodní řády ke III. sletu čs. Orla.

Před kratičkou dobou zazněl první po
vel: nacvičte sestavy sletových prostných! Tento příkaz se rozletěl do všech
našich jednot v městech i vesničkách a
znamenal zahájení prvních příprav pro
zdar orelského sletu. Nyní zalétá do
všech koutů naší republiky druhý povel:
všichni závodit na III. sletu Orelstva!
Aby i tyto přípravy mohly býti vykoná
ny co nejpečlivěji a v jednotném duchu,
vydala náčelnická rada Čs. Orla „Zá
vodní řády“, jež zavazují každého Orla
a Orlici. Proto „Závodní řády“ musí po-

volat všechny naše závodníky a závod
nice k řádné technické přípravě, aby
výsledky docílené na III. sletu byly sku
tečným projevem vysoké úrovně orelské
tělovýchovy.

Dva orelské zvláštní vlaky do Lublaně
už zajištěny.
Ukončení předběžné akce Čsl. Orla,
kterou byl zjišťován rozsah zájezdu na
slet slovinského Orla do Lublaně v červ
nu letošního roku, přineslo radostné pře
kvapení, neboť její výsledky už dnes
bezpečně zaručují vypravení dvou zvlášt
ních vlaků. Je nejpravdépodobnější, že
jeden z nich pojede z Pardubic pro úičastníky z Čech a druhý z Brna pro účastníky z Moravy a Slovenska. Podle
značného počtu zájemců bude však též
třeba vypraviti třetí zvláštní vlak a to
(asi z Hulína pro účastníky z Ostravska,
Valašska, Hranicko, Přerovska a Olo
moucká.
Ministerstvu železnic je podána žádost
o poskytnutí slevy pro účastníky zájezdu
z místa bydliště do místa, kde budou
nastupovat do zvláštního vlaku. Všechny
podrobnosti zájezdu bude obsahovat
zvláštní prospekt, který bude vydán po
čátkem dubna.
Účastníci, kteří budou chtíti se déle zdržeti v Jugoslávii — třebas u moře —
bude umožněn za nepatrný příplatek ná
vrat Jadranským rychlíkem bud v sobotu
2. července neb dokonce až v sobotu 9.
července 1938.
Stále docházející zprávy z orelských jed
not znovu a znovu potvrzují, že zájezd
pro svůj velký rozsah bude nadšenou
manifestací slovanského bratrství.

razítka jen u Peterky
z legionář, života
Kancelář čsl. legií, provádějící sociální péči
o legionáře, stará se všemožně o zlepšení
zdravotního stavu legionářských rodin, po
skytujíc bud příspěvky na léčení, nebo pří
mou léčebnou péči. V letošním roce zřídila
léčebné domy v Poděbradech a v Marián
ských Lázních a za pomoci Sociálního ústa
vu legionářského rozšířila léčebný dům v
Píšfanech.
Do těchto léčebných domů jsou přijímáni
legionáři a příslušníci jejich rodin bud úplně zdarma nebo za mírný režijní příspě
vek, odstupňovaný podle majetkových a so
ciálních poměrů žadatele. Za stejných pod
mínek povoluje potřebným legionářům po
byt na zotavenou.
Každoročně pořádá dětské rekreační osady,
v nichž se vystřídalo v r. 1937 téměř 1500
dětí z nejchudších legionářských rodin.
Nemajetným legionářům povoluje vojenská
správa léčení ve vojenských nemocnicích a
ve vojenských léčebných ústavech nebo bez
platné lékařské ošetření u vojenských lé
kařů.
Podrobné informace zašle na požádání
MNO.-Kancelář čs. legií, Praha-Dejvice,
Bajkal.
Pěší pluk 22. flrgonský v Jičíně oslavuje
dvacáté výročí svého založení ve dnech 4.
až 6. června t. r.

Bratři!
Chystáme veliké dílo v románové
formě o bojích na Slovensku a Těšínsku v době popřevratové. V něm bu
de zachycen celistvý obraz nadšené
obrany republiky při jejích krocích
do života.
Mnoho nadšených bratří tam bojova
lo, mnoho jímavých vzpomínek se
víže k době plné národního varu,
chceme je oživiti pro trvalou pamět.
K přání autorovu obracíme se ke
všem, kdo na Slovensku a Těšínsku
bojovali, a prosíme vás, abyste nám
zapůjčili svoje zápisky, paměti, vzpo
mínky v zájmu věci národní.

"š:

Použijeme rádi všech vašich pramenů
a v předmluvě díla bude komento
váno kdo přispěl ke zdaru díla. Každý
dokument bude vítán. Za každé upo
zornění budeme vám vděčni.
Věříme, že jako v každé věci i nyní
vyslyšíte naši žádost. Své zprávy po
sílejte nám přímo.

Osvětový odbor
Družiny dobrovolců zahraň, vojska,
Praha I., Melantrichova 5.

organisační
Zájezd do Českých Budějovic a schů
ze legionářů z jižních Čech, která se
měla konali 15. května se odkládá
na měsíc záři.

Filatelistům. V Krouně při slavnostech
svěcení Mimrova domu a odhalení
bust velkého biskupa Brynycha a
Msgre Mimry, bude zřízena v kaiol.
domě zvláštní poštovní přepážka, kte
rá bude razítkovali poštu zvláštním
modrým razítkem s textem: Památce
biskupa Brynycha - svěcení Mimro
va domu 5.-6. června 1938 v Krouně.
Upozorňujeme již předem, zvláště ka
tolické filatelisty na cenný příspěvek
do jejich sbírek.
Autobus z Prahy k zájezdu do Krouné
o Svatodušních svátcích, kde bude
uspořádán sjezd katol. legionářů z vý
chodních Čech, jest již zajištěn a vy
zýváme bratry, kteří nebyli ve Staré
Boleslavi a do Krouné pojedou, aby
se ihned přihlásili buď u br. D. Po
lanského anebo br. Křiklavý. Pro pří
slušníky jezdeckých pluků budou za
jištěny koně.
Bratře! Zaplatil jsi již členskou legiti
maci, kterou jsi nyní obdržel? Učiň
tak co nejdříve. Příspěvky zaplať po
dle možnosti. Zemský Svaz ti podle
zaplacení zašle známky.
Schůze pražského členstva bude se
konati v neděli 29. května t. r. v Charitasu.

Schichtovo mýdlo s jelenem
pere nejúsporněji!

volná místa
Na st. uměl. prúm. škole v Praze obsadí
se tři místa pomocných zřízenců. Žádosti
do 30. V. 1938. Bližší v Úředním listě č. 98.
Mistni školní rada v Modřanech obsadí
místo pomocného zřízence školního. Žádo
sti do 20. V. 1938. Bližší v Úředním listě
č. 97.
Na I. st. prům. škole v Brně obsadí se místo
smluvního dílovedoucího — nástrojaře. Žá
dosti do 20. V. 1938. Bližší v Úředním li
stě č. 99.
Obecni zastupitelstvo města Kard. Bečice
obsadí místo měst, polic, strážníka. Žádo
sti do 14. V. 1938. Bližší v Úředním listě
č. 99.
Městský úřad v Novém Městě n. Met. přij
me účetního úředníka. Žádosti do 15. V.
1938. Bližší v Úředním listě č. 99.
U obce Bakov n. Jiz. obsadí se místo obec
ního tajemníka. Žádosti do 23. V. 1938.
Bližší v úředním listě č. 102.
V mětské veř. nemocnici v Ces. Těšíně ob
sadí se místo II. správního úředníka. Žá
dosti do 10. května 1938. Bližší v Úředním
listě č. 92.
Obecní úřad v Petrovicich (okres Říčany)
obsadí místo obecního posla a ponocnébo.
Žádosti do 15. května 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 92.

Ke koncertům, plesům, aka
demiím potřebujete-li dobrou
hudbu, obraťte se na kapel
níka BOHUMILA RABANA,
Praha II., Mezibranská 13. Jedu těž na venek.
Místní školní rada v Jedovnicich obsadí
místo školníka. Žádosti do 1. června 1938.
Bližší v Úředním listě č. 92.
Obec Dol. Mokropsy obsadí systemisované
místo obecního strážníka, a pomocného
smluvního zřízence. Žádosti do 20. května
1938. Bližší v Úředním listě č. 94.
U města Třebechovic p. Or. obsadí se místo
zřízence strážní služby. Žádosti do 14. V.
1938. Bližší v Úředním listé č. 94.
Obec město Přerov obsadí místo stavebního
inženýra, resp. inženýra směru konstruktivně-dopravního. Žádosti do 31. května 1938.
Bližší v Úředním listě č. 95.
Na vysoké škole inž. stavitelství při Českém
vys. učeni techn. v Praze obsadí se 1 místo
pomocného zřízence. Bližší v Úředním li
sté č. 95.
Obec Domažlice obsadí 4 uprázdněná místa
obecních zřízenců. Žádosti do 23. května
1938. Bližší v Úředním listě č. 96.
Okres, výbor v Přerově obsadí místa cestá
řů. Žádosti do 31. května 1938. Bližší v
Úředním listě č. 96.

CENTRÁLNÍ DROGERIE

„KRÁLÍK“
ROUDNICE . HUSOVA

KDO CHCE PSACÍ STROJ
PORTABLE ( kufříkový ) ?
Prodáme několik továrně nových
strojů Portable s úplnou písem
nou zárukou, hluboko pod cenou,
z důvodů skladových. Generální
zást. psacích strojů Praha XII.,
Přemyslovská 26. Též na
měsíční splátky po 50 Kč.

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukáček,

Praha - Karišn,

Královská 47 — Telefon 61705.

V LAST- A. DANĚK, PRAH AII., ŽITNÁ 26
Redakce administrace a expedice v Praxe I., č. p. 330. Telefon č. 3570S. Předplatné Kč 24- ročně, jednotlivé
pisemněnezasiaví, považuje se za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemně oznámí.
Dohlédeci pošt, úřad Praha 3. Vydavatel a majitel Jednota přátel katolických legionářů, Praha II., U Půjčovny č.
Bedřich Klimeš. Tiskne tiskárna Vlast, n. A. Daněk v Praze II.,

číslo po 50 hal. Vychází týdně v pitek. Kdo si ponechá dvě čísla a odebíráni
Novinová sazba povolena řed. pošt, a telegrafů v Praze p. čís. e6.147/Illa/l»38.
4. Cis. pošt, spořitelny 210.512 (Záložna Hermes v Praze], Odpovědný redaktor
Žitná 24. ftídí redakční kruh.
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