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Nejde jen o
menšinový problém
Věta, že Československo je srdcem
Evropy, kierá bývá často opakována,
nachází potvrzení právě v událostech
posledních dnů. Chápe se, že Česko
slovenský problém, který je v popře
dí zájmů velmocí evropských, že oázka menšiny německé v republice
je něčím větším než otázkou menši
ny, že prostě běží o významnou věc
mezinárodní politiky, na jejímž řešení
má a musí míti zájem celá Evropa, ne
jen Německo, činící tak pod pláští
kem ochrany německého živlu a jeho
práv. O tom nás přesvědčí zákrok
Anglie a Francie v těchto dnech. Obě
vlády současně iníormovaly vlády
polskou a ruskou o svém zakročení
v Praze. Francie to učinila ještě nalé
havě, což je zjevno z toho, že polský
vyslanec v Paříži po jednání s Bonneíem, zahraničním ministrem francouz
ským, odejel hned do Varšavy, aby
Informoval svoji vládu. I audience
polského vyslance v Římě u Hitlera
za jeho návštěvy, svědčí, že Francie
-řikládá velikou důležitost problému
československému, snažíc se napomá
hat odstranili rozpory mezi oběma
slovanskými státy, ccž by ovšem mě
lo daleký význam.
Němci, kteří starostlivostí o sudeiské
Němce zakrývají plány jiné, totiž,
aby dostaly do sféry svých zásahů
celou střední Evropu, hlavně Česko
slovensko, těžce nesou spojenectví
naší republikv se sovětským Ruskem,
které na druhé straně chtěli vyvážili
svým spojenectvím s Polskem, které
tak služebníčky provádí polský mi
nistr zahraničních věcí Beck. Francie,
kierá má rovněž smlouvu s Ruskem,
a s námi, a bere ji vážně, steině i
Anglie, která se nešikovností a rozpí
navostí německé politiky a němec
kých plánů stala téměř přes den spo,encem Francie do té míry, že se mlu
ví dokonce o jednotném vedení bran
ných sil, chápou dobře, co znamená
pro zastavení německého nánoru Čekoslovensko, které má za spojence
Rusko a proto ta jejich demarše ve
Varšavě, kierá povídá Německu dosti
hlasitě, čeho si nesmí dovolit. Radí-li
nám k ústupkům co největším, aniž
by bvla ovšem porušena naše státní
■ utorita, a vzala úhony naše ústava,
činí tak v přátelské vůli, aby bvlo za
mezeno vážnému konfliktu. A usilu
je-li Francie současně o zmírnění na
pětí mezi Československem a Pol
skem, což je právě v Polsku přijímáno
s radostí jako u nás, dává Německu
lekci, ze které se jistě neraduje.
ľiitler prý jednal s Mussolinim o Če
skoslovensku žádaje, aby měl volnou
ruku ve střední Evropě. Není známo,
co mu Mussolini odpověděl, ale lze
oudii, že velice vyhýbavě, poněvadž
bere vážně spolupráci s Anglií a Fran
cií a není lak slepý, aby si tyto státy
proti sobě popudil, poněvadž jich po
třebuje, a poněvadž společně s nimi
chce vykonávat vliv na události me
zinárodního dosahu.

Opakuji, co již bylo zde několikráte
řečeno: Naše posice se stává den ode
důležitější a lepší a záleží na nás, dovedeme-li ji využít. Netřeba se třásl.
Jsme státem, který má důležité poslá
ní, to se stává dnes všeobecným pře
svědčením a to je naše síla.

V Praze dne 13. května 1938

Události na bojištích před 20 léty
V Cechách i v Chorvatsku a Slovinsku zesiluje odpor proti monarchii. Má
jové oslavy v Praze a pak svatojánské byly ohromnou manifestací protirakouskou, vlastenecké cítění obyvatelstva se vybíjí v obdivuhodném
nadšení. Pravda, bída se zvyšuje, poprav přibývá, vězení jsou přeplněna
„nespolehlivými'', ale to nedovede zlomit odpor českého, slovenského,
slovinského, chorvatského a rumunského živlu v monarchii. V Itálii po
utvoření československé armády nastupují legionáři do prvých linií, v Rus
ku se naše legie bijí s bolševiky.
Ale hlavní zájem je soustředěn na západní frontu, kde generál Foch stojí
v čele všech dohodových armád. Ludendorf si dělal naděje, že prorazí
frontu, zmocní se Amiensu, Calais a na jihu Paříže. Na Chemin des Dames
stojí proti sobě, je dodáno nových 5 divisí anglických a francouzských,
proti nimž stojí 15 německých. 25. května zahajuje dělostřelectvo boj, za
3 hod. na to vrhá se do boje německá pěchota. Ludendorf vítězí, přechází
řeku Aisne a Vesle, 29. se zmocňuje Soissons, Fismes a mnohých vesnic.
V prvých dnech červnových usiluje o další úspěchy, ale je zaražen v lese
Villers-Cotterets, kde má proti sobě udatného generála De Maisira. Ně
mecká armáda je nucena vyklidit část obsazeného území. Nepodařilo se
mu ani obsadili levý břeh řeky Marný. 9. června dobyl francouzský ge
nerál skvělého vítězství u Matz. Za tři dny na to je těžce bita armáda ně
meckého generála Van Boehma u Pierrefonds. Gourand zmařil sen Ludendorfův, obsadil rozstřílenou Remeš. Koncem měsíce dává Foch rozkaz
k mohutné ofensivě u Villers-Cotterets. A vřazuje do armád na všech úse
cích silné posily Američanů.
Aby bylo uleveno německým divisím proti kterým v některých úsecích
se bijí hrdinně i Italové, zahajuje rakouské vojsko oíensivu na obou fron
tách v Itálii, ale místo vítězství získává porážku. Ztráty rakouské jsou ohrom
né. Měsíc červen končí pro armády německé a rakouské smutně.

Emil D o s i ál:

Naše vystoupení v Rusku
K 20. výročí.
I.

Po bitvě u Bachmače pokračovalo
čsl. vojsko na Rusi podle příkazu
prof. Masaryka na cestě do Vladivosioku, jsouc zdržováno ve svém úmyslu na větších stanicích městský
mi sověty,- neboť mezi nimi nebylo
žádného kontaktu, každý takový so
vět dělal co za dobré uznal.
K zvětšení napětí mezi čsl. vojskem
a sověty přispívali čeští komunisté.
Příliš starali se o nás, agitujíce před
našimi vlaky pro vstup do rudé armá
dy. Ukazovali nám balíčky kerenek
(dvacetiruble a čiyřicetiruble) a plné
kotýlky jídla a slibovali nám všech
no možné, přestoupíme-li k bolševi
kům, do rudé, internacionální armá
dy, která vskutku byla mezinárodní,
hostíc v sobě všechny národnosti, re
krutující se z velké části ze zajatců.
Ale marně se namáhali. Českosloven
ský dobrovolec byl věrným obrazem
své, nepřáteli ponížené vlasti a ra
ději trpěl hlad a nouzi, než aby za
vrhl národní příslušnost a chtění po
svobodě národa.
Neoblomnost dobrovolců zůstali ve
vojsku i přes horečnou a při tom de
magogickou agitaci českých komu
nistů dokazuje nejlépe, že čsl. dobro
volec nepřihlásil se do vojska z bídy
a hladu, jak mnohdy se tvrdí, nýbrž
jeho vstup do čsl. vojska rozhodlo
pevné přesvědčení o našem spraved
livém požadavku národní a státní
svobody.
V této těžké, anarchii prosáklé a he
slovité době byla velká odpovědnost
na každém čsl. dobrovolci: zradí-li
národ vystoupením ze svazku dobro
volného vojenského útvaru čsl. a
přejde-li do svazku lákavých a líbi
vých hesel, jež člověka ukolébají ve
sladkém snu o nové společnosti lid
ské, v kteréž nikdo nebude pánem,
ale všichni navzájem sobě rovni, až
na židovské, maďarské a německé

komisary, kde nebude nikdo poslou
chali, ale všichni poroučeli.
V čsl. dobrovolci zvítězila věrnost
národu za každých okolností i sebe
tvrdších. Zvítězila v něm silná vůle
zachovat celistvost dobrovolného, ná
rodního vojenského útvaru za kaž
dou obět, neboť v ní zrcadlila se ži
votní síla pro vybojování svobody
národu.
V nepříznivé době svého ponížení ne
utekl čsl. dobrovolec od svého pra
poru a nezradil za kus šatu, jídla a
žoldu svůj národ ,pro nějž žil a za je
hož svobodu bojoval a jenž mu v bo
jích dával sílu a vítězství.

Zbloudiií se vracejí ?
Po provedení anšlusu byly naše akti
vistické strany německé tak poleká
ny, že složili zbraně a hlásily se pod
prápor Henleinův. Nejdříve tak uči
nili němečtí agrárníci, ale ne Spina,
ministr, po nich němečtí křesťanští
sociálové, ale ne jejich dělnická
složka, která je dosti silná. Jediní ně
mečtí sociální demokraté nepovolili.
Nyní, jak se zdá, nastává vystřízlivě
ní, jak lze soudit ze zprávy, že ně
mečtí agrárníci obnovují samostat
nou organisační činnost dřívější stra
ny, a i jejich list bude vycházet, za
tím ovšem jako týdenník. Jak si bu
de vést strana křesťansko-sociální?
Kněžské křídlo, které má ve vedení,
vlastně mělo, hlavní slovo, je parád
ně zglajchšaltováno, ale laici a děl
nictvo nikoliv, poněvadž vidí, kam
vede v praksi nacism a tolik milují
církev, že by těžce nesli, aby u nás
musila snášeti to ponížení jako v na
cistickém Německu. Na tomto názoru
nezmění nic, že i bohoslovci praž
ského semináře německé národnosti
se přihlásili k Henleinovi. Lze očeká
vat, že i dojde k obnově německé
křesťansko-sociální strany, což by ně
meckým katolíkům jen prospělo.

Číslo 20

Německo a Vatikán
Oficielní list Svaté Stolice „ĽOsservatore Romano" neuveřejnil slova o
návštěvě Hitlerově v Římě. J. Sv.
Pius XI. rozkázal, aby po čas návště
vy byly zavřeny všechny vatikánské
sbírky. V jednom svém proslovu
v Castel Gandolfo velekněz odsoudil,
že v Římě na několik dnů vládne lo
mený kříž. Tyto tři věci znamenají ne
sporně, že napjetí mezi Svatou Sto
licí a III. Říší je tak silné, že od ro
ku 1934 tak napjatým nebylo. Oče
kávalo se po anšlusu zmírnění, ale
nacisté si počínají takovým způso
bem, že nynější protest Svaté Stolice
je na místě. Nacistický tisk vede pro
ti kněžím zostřenou kampaň, jsou
rozpouštěny další katolické, i čistě
náboženské a charitativní spolky a
zavíránv další konfesijní školy. Hit
ler poslouchající Goebbelse a jiných
rádců steiného ražení, chce Církev
zdolat. Zapomíná však, že v žádném
kulturním boji Církev ještě nepro
hrála. Anglický list „Times" upozor
nil na jeden moment, který je nutno
zdůraznit při nosnosti osy Řím-Ber
lín: Na italský lid, který lne upřímně
ke Svaté Stolici, bude působit jedná
ní Pia XI. ve směru, který přátelství
mezi dvěma státy neutuží.

Jak budou volit
židé ?
Tuto otázku čteme často a opravdu
můžeme být zvědavi, jaká bude na
ni odpověď. Židů je u nás asi 400 ti
síc a nemohou si stěžovat, že by se
měli v republice zle. To je patrno i
z toho, že židovští emigranti nepomí
její naši zemi. Ale je faktem, že naši
Židé smýšlejí velkou většinou němec
ky a Henlein je si jimi naprosto jist.
A je si jist i jejich hlasy při volbách.
Někoho je totiž třeba ustavičně prás
kat, aby zůstal věrným a to platí i o
Židech a hlavně o nich tolerance na
ně neplatí, v té vidí slabost. U nás
si může nahromadit žid těžké miliony
a pak může s nimi utéci do Londý
na, všechno jde. Taková přílišná ochrana není na místě. Kdyby došlo
k nejhoršímu, republiku bude hlavně
bránit a nejhrdiněji drobný lid, kte
rý právě poznal „dobro" židovských
zaměstnavatelů. Na to se má hledět,
nemá platit přísnost jen na chudý lid,
ale též na ty boháče, mezi nimiž nej
větší procento tvoří Židé, kteří s na
ším národem necítí.

Ze zájezdu do St. Boleslavi
i.
Památnou klenbu drží čtyřicet sloupů,
pod kterou vchází bratři v posvátném tichu,
zde všichni od rázných těles a pluků,
ze sibiřských plání, italských hor a
francouzských luhů.

li.
Přišli jsme svorně spiati, z t ule bratrské
prosit knížete naši země české,
zde tisíc let staré pozůstatky nám tak drahé,
nejdražší sarpofág naši vlasti malé.

lil.
Zde odpočívá ten, k němuž nás vděčnost váže,
tak naše víra a čest nám káže.
Dávno mrtvé je srdce, jež kdysi pro nás bilo,
za to však živá víra, kterou nám zachovalo.
IV.
Ty v našich duších žije', a budeš žiti věčně,
dnes chorál pěji Ti bratři ve spolek vděčně.
Ô Svatý Václave, Ty pane naši země,
budiž nám vůdčí hvězdou pro celé naše plémě!
A. Hodač.

zprávy ve zkratce
—. V Praze bylo podáno k obecním volbám
21 kandidátek, tedy o 1 více než v posledních
volbách. Kandidátky ohlásilo několik nových
skupin, z dřívějších jich vymizelo 6. Kandidát
ku lidové strany vede Msgre Tylínek, za ním
je Fikejzl, Budelovská, Dr. Prášek.
—. Anglická královská rodina navštíví oficiál
ně Paříž ve dnech 28. června až 1. července.
Od této návštěvy jest očekáváno utužení spo
jenectví mezi Anglií a Francií, které v posled
ních měsících bylo rozšířeno i na oblast vo
jenskou.
—. Zasedání Společnosti Národů v Ženevě od
hlasuje uznání zabrání Habeše Itálií. K zase
dání se dostavil i Něguš, ale sotva něco zmů
že. pravděpodobně se spokojí s podáním pro
testu, který nic neznamená.
—. Válka v Čině se nevyvíjí ve prospěch Ja
ponců, situace se naopak stává pro ně stále
horší. Veliké ztráty působí japonskému voj
sku záškodnické čínské sbory. Japonci se při
pravují na to, že bude nutno přinésti další ob
rovské oběti v Číně.
_ . Octavian Goga, předposlední rumunský
ministerský předseda zemřel. Byl velkým vla
stencem a básníkem a politicky se uplatňoval
za války, kdy pracoval v cizině, i po válce.
Byl pro autoritativní režim. Proti našemu stá
tu se nestavěl nikdy nepřátelsky.
—. Francie provedla další, již čtvrtou od svě
tové války, devalvaci franku. Daladier počítá,
že se tak vrátí do Francie na 15 miliard fran
ků.
—. Vláda Jansonova v Belgii musila po celé
měsíce překonávat četné překážky a každou
chvíli se ocitá v krisi. Nyní jí k ní dopomohla
úhrada rozpočtového schodku ve výši 1 mili
ardy 200 mil. fr. Je pravděpodobným odstou
pení vlády a vypsání nových voleb.
—. Turečtí státníci, ministerský předseda Dželal Bayar a ministr zahraničí Rudži Aras při
jeli do Bělehradu. Budou jednat o rozšíření
spolupráce obou států v rámci balkánské do
hody.
—. V Německu je po připojení Rakouska
36% katolíků, dříve jich tam bylo asi 22%.
Celkem je katolíků 27 mil. a protestantů 41
mil. Celkem má Ríše 8 arcibiskupství a 22
biskupství. Kardinálové jsou 4. arcibiskup ko
línský, mnichovský, vratislavský a vídeňský.

—. Zasedáni předsednictva ludové strany bez
Hlinky, který je nemocen bylo velice rušne.
Strana bude ve volbách kandidovat všude sa
mostatně. Strana setrvá na své dosavadní tak
tice v boji za autonomii, není tedy valné na
děje, že vstoupí do vlády. Na dny 4.—5. červ
na je svolán sjezd strany do Bratislavy.
—. V Anglii se stalo ohromné neštěstí v do
lech v Dukmantenu, při kterém přišlo o ži
vot 72 horníků a 40 je jich dosud pohřešová
no. Ke katastrofě došlo výbuchem v podzemí.
—. Ministrem zdravotnictví byl po odstoupiv
ším Dru Czechovi, německém sociálním demo
kratu, jmenován ministr Ježek.

z legionář, života
Šedesátiny br. Theodora Richlra.
Dne 17. května 1938 dožívá se svých
šedesátin p. Theodor R i c h i r, ruský
legionář, zaměstnanec leg. naklada
telství „Čin" a předseda místní organisace čsl. strany lidové v Běchovi
cích.
Jubilant osiřel ve věku 4 roků, byl
odkázán od mládí na sebe. Vyučil
se řemeslu, pracoval dlouhou dobu
před válkou ve Vídni, kdež byl čin
ným členem katol. spolků a hlavně
v Jednotě katol. tovaryšů.
Ve válce, když byl zajat na ruské
frontě, vstoupil do legie v roce 1916,
prodělal sibiřskou anabasi a s legie
mi cestu kolem světa, navrátiv se do
vlasti stal se zaměstnancem naklada
telství Činu, kdež jest dosud a to vel
mi oblíben pro svoji milou povahu.
Jest však neohroženým zásiancem
katol. víry a čsl. strany lidové.
V roce 1936 stal se spoluzakladatelem
místní organisace čsl. strany lidové
a jest od založení obětavým předse
dou.
K významnému dni přejí svému mi
lému a váženému předsedovi do dal
ších let vše nejlepší
katolíci a lidovci z Běchovic.
Své upřímné a bratrské přání od Pá
na Boha všeho nejlepšího, hlavně
zdraví a zdar ve vší práci pro církev
a vlast projevuje Z. S. Ústřední jed
noty čsl. legionářů v Čechách.

První tábor na úpatí Řípu před 70 r.
(Dokončení.)
Po té promluvil ještě ku shromážděni A.
Svagrovský ml. z Roudnice n. L. a spi
sovatel Karel Sabina o prostředcích ku
vzdělání národa.
Tím byl slavný tábor na Ripu důstojně
skončen o 2. hod. odpolední.
O 3. hod. odpol. započala nová slavnost
„Vyzdvižení základního kamene ze Řípu“
pro slavnost kladení základního kamene k
národnímu divadlu v Praze dne 16. května
1868.
Resoluce řipská měla velkou cenu všenárodní. Veškerý národ český se spravedlivou
pýchou a hrdostí vzhlížel k rolníkům Podřipska, kteří se v tak velkém počtu sešli
a dali našim přátelům i nepřátelům nepo
piratelný důkaz o své mravní síle, pevném
charakteru a politické vyspělosti.
První tábor řipský byl jednak obsahem své
resoluce, jednak účastenstvím, manifestací
tak důležitou, že došel povšimnuti i v ci
zině, jak na Rusi, tak i ve Francii a zavdal
podnět k úvahám o mohutné síle národního
ducha českého.
První tento tábor dal popud k svolání po
dobných shromáždění na všech stranách
vlasti a než minuly 2 měsíce, proudil ce
lou zemí ruch tak oposiční a rozhodný, že
ministerstvo Giskrovo netroufalo si brániti
mu a že i poslanci čeští odhodlali se k
ráznému činu. Resoluce řipského tábora
zavdala podnět k prohlášení deklarace po
slanců českých, obsahující všechny hlavní
požadavky naše.
Tak lid přiměl vlastní silou své poslance
k rozhodnému kroku a ráznou oposicí do
nutil ministerstvo Herstovo k odstoupení.

V celém národě panovalo nadšení. Kdyby
tehdá vedení bylo v rukách vůdců lidu, byla
věc národa našeho zabezpečena — bohužel
vedení dostalo se do rukou tak zv. histo
rické šlechty české hr. Jindřicha ClamMartinice, později hr. Richarda Clam- Martinice, které přivedlo delegaci národa na
šeho do služebního poměru k vládě a posici
značně oslabilo.
První řipský tábor vykonal nesporné své
poslání, kterého nelze podceňovati. Po lé
tech došlo ještě k druhým táborům na úpatí
Řípu, které však nezanechaly toho dojmu
a nadšení, jako první tábor před 70 léty
konaný.
V letošním roce, kdy bude dán výraz vzpo
mínce na tento první tábor uspořádáním
všenárodniho táboru na úpatí Řípu — vzpo
mínáme zásluh svolavatelů, kteří se vysoce
zasloužili o náš národ uspořádáním tohoto
prvého tábora. Vzpomeneme Václava Kra
tochvíla z Louněk, Václava Jandy z
Budihostic a Josefa Syrového ze Zelčína, z nichž první dva, byvše za doby persekuce k vůli prvnímu táboru řipskému ob
žalováni, odsouzeni pro zločin rušení veřej
ného pokoje, trpěli pro věc národa a svo
body.
Jejich jména budou vždy v paměti zacho
vána, jako jména národních hrdinů a naše
Podřipsko bude jich vždy vděčně vzpominati.
Tehdejší heslo prvého řipského tábora:
„Jsme a budeme“,
budiž i heslem naším.

Razítka jen u Peterky KXS"š:
Pražští bratři,
pokud mají historické uniformy, zú
častní se v sobotu 14. t. m. večer
o půl 7. hod. ve velechrámu sv. Víta
pobožnosti, která bude uspořádána ke
cti sv. Václava a na pamět Karla IV.
Otce Vlasti, v historických unifor
mách. V neděli 15. o 7. hod. ráno
koná se u hrobu sv. Václava mše svá
tá za Karla IV. Tímto důstojným způ
sobem zahajuje přípravný národní
výbor pro oslavu 6001etého výročí
památek Karla IV. Otce Vlasti, na
kterých bude bráti účast jistě celý
národ. Žádáme bratry, aby se jak po
božnosti v sobotu ,tak i mše svaté
v neděli v plném počtu zúčastnili.
Předsednictvo Ústřední jednoty čsl.
legionářů ve Velké Praze.

Slavnosti spojené se svěcením Mimrova domu v Krouně, zasvěceného pa
mátce biskupa Brynycha, budou vel
kým manifestačním holdem katolíků
z východních Čech a západní Moravy

Československé republice v rámci
oslav 201etého jejího trvání. Při slav
nostech bude uspořádán branný sraz
legionářů, Orelstva a katol. lidu, zá
jmové schůze katolických zemědělců,
dělníků a živnostníků. Jubilejní osla
vy 201etého trvání Sdružení katol. mlá
deže v Čechách a skupiny v Krouné.
Při slavnostech bude dekorován sva
továclavský prapor katol. legionářů
stuhou, kterou daruje jednota čsl. Orla
v Krouně. Na slavnostní akademii
budou účinkovali umělecké síly z Pra
hy. Jako referenti promluví: Náš zem
ský předseda bratr Dr. Polanský, po
slanec Petr, bratr poslanec Hinter
müller, poslanec Řičař, přísedící Zem
ského výboru Frant. Smejkal, Dr. F.
Kruss, redaktor Jandáček, tajemník
Pexa, tajemník Hašek, taj. Korda, před
nosta Křiklavá a jiní. Z Prahy bude
vypraven pro legionáře zvláštní auto
bus. O Svatodušních svátcích ve
dnech 5., 6. června t. r. v Krouně na
shledanou.

Řeči a činy
Říká se, že máme nezaměstnanost a za
tím — cizinci se k nám hrnou a mají
se nejen dosti dobře, ba mnozí dokonce
i výborně, a ještě ke všemu celá řada
t. zv. emigrantů dostává podpory a je
jich děti jsou posílány na zotavenou do
různých ozdravoven a když zazpívají při
nějaké okázalé příležitosti českou píseň,
slouží to jako látka pro nadšené články
v některých „českých“ novinách.
Trpké jest, když se na jedné straně dě
lají cizincům výhody a všelijaké pomoc
né akce a na druhé straně se na naše
hraničáře často zapomíná, ačkoliv se
dobře ví, že aktivita S. d. P., nejen poli
tická, ale i hospodářská, nezná mezí a
činí život hraničářům, kteří jsou většinou
sociálně slabí, velmi těžký a svízelný.
Říká se, že ta naše Matička Praha je
slovanská a zatím — mnozí turisté, ovšem ti, kteří s námi Čechoslováky sympatisují, udiveně kroutí hlavou a říkají,
že při své nejlepší vůli ten slovanský
ráz moc málo pozorovali, ba naopak
cítili se jako v Německu, protože se u
nás „němčí“ takřka všude. Obzvláště, až
na malou výjimku, si v tom libují naši
židé a okázale čtou v kavárnách na
exponovaných místech u oken německé
noviny. Také náš rozhlas se všemožně
snaží dělat dojem na cizince, že jsme
špatní Slované, vždyf máme jednu vy

sílačku čistě německou, no a ty druhé
vysílají z poloviny česky a z poloviny
německy, a na tu svou československou
vysílačku jsme jaksi zapoměli.
Říká se, že tisk celého světa sleduje
20. výročí naší republiky s velkým zá
jmem, a zatím „mnozí legionáři“, vítě
zové ze světových front, doma jsou že
bráky a dost je těch, kteří stěží uhájí to
živobytí a jejich děti trpí podvýživou.
Zvláště v pohraničí nižší kategorie stát
ních zaměstnanců, kteří mají stejné pla
tební podmínky jako ve vnitrozemí, trpí
podvýživou, jelikož životní potřeby jsou
dražší průměrně o 25—3O°/o a ten život
v nepřátelském prostředí mají k lep
šímu.
Říká se, že jest nutné vyjít našim Něm
cům co nejvíce vstříc, nehledě k tomu,
že převážná většina je českého původu
a zatím už nyní na mnoha místech v po
hraničí český člověk je zakřiknutý, ba
někde to vypadá, jako bychom byli je
jich vasaly. Za tohle jsme přece nebo
jovali! Kdyby se udělala registrace podle
matrik předků, pak bychom museli hle
dat Němce v Čechách ve dne s lu
cernou.
My katoličtí legionáři nejsme jistě šo
vinisté, ale nemůžeme přece mlčky trpět
všechnu tu nespravedlnost. Vždyf trapně
působí taková fakta na českého člověka

a prospívá to odolnosti naší republiky
nejméně a našim nepřátelům nejvíce.
Jsme beze sporu z nejdemokratičtějéích
států na světě a jsme rozhodně také
nejmírumilovnější, ale at i ti, jimž to pa
tří, vědí, že si svou katol. víru, ani jazyk,
ani tolika obětmi dobytou svobodu ni
kým, nikdy a za žádných okolností vžiti
nedáme.
A. Hodač.

Roudnicko-Libcchovicko
Vikariátní katolická akce podřipská ko
nala poradu minulou neděli v Roudnici
v klášteře kapucínském odpoledne ode
dvou hodin. Šlo hlavně o obesláni božítélové neděle 22. května v Kladně a do
jednáno, že z Roudnice se do Kladna
na tu neděli časně ráno v půl páté vy
praví autobus, aby do sedmi hodin byl
v Kladné. — Na praktický návrh zástup
ce katolické součinnosti v Citově jedná
no, z jakých rodin a jak možno vyhledávati hochy pro dorost kněžský. Zá
stupce vikariátu Podřipského, prvý vika
riátní tajemník p. farář Libotěnický Bouška oživil svou promluvou celé jednání a
vrchní oficiál p. Jos. Vodička podal po
drobné zprávy o přípravách na božítélovou neděli kladenskou, dle toho, jak
osobně se účastnil za Roudnici jednání
výborového v Kladně samém. Roudnický
vikariát zastoupiti v Kladně hodlá p. se
kretář Bouška, který pojede spolu auto
busem z Roudnice s ostatními účastníky
v neděli 22. května ráno do Kladna. Mys
leme tedy na božítělovou neděli v Klad
ně 22. května. Obstarání autobusu a
soupis účastníků je svěřen roudnickému
hrobníku p. Ladislavu Brožovskému —
Posledním bodem jednáni akce vikanátní bylo, aby jednotlivé akce nezapo
mněly vysiati ve středu dne 11. května
účastníky na roční valnou schůzi arcidiecésních svazů charity do Prahy.
Pohřeb zvěčnělého lékárníka p. Václava
Vacka, který zemřel ve čtvrtek 5. května
večer u věku 70 let, konal se v nedělí
8. května odpoledne ve 3 hod. z proboštského chrámu v Roudnici na místní
hřbitov.
Jak známo, zamýšlel výbor pro oslavu
dvacetiletého trvání republiky českoslov
konati na 70. vzpomínku tábora lidu ko
naného r. 18ó8 na úpatí Řipu pořádati
veliký národní tábor na Řipu v neděli
8. května. Protože byly všecky podobné
veřejné politické projevy zakázány, vzpo
mněl výbor ten v neděli 8. května pořa
datelů tábora toho tiše kladením věnce
na jejich hroby, a to v Roudnici na ka
tolickém hřbitově na hrob účastníka tá
bora toho Augusta Švagrovského, jenž
založil pak v Roudnici obrazárnu. Dále
na hrob Václava Kratochvíla, pořadatele
tábora toho, na českobratrském hřbitově
v Krábčicích a spolu na témž hřbitově
na hrob Ervína Špindlera, pozdějšího po
slance zemského i říšského a starosty
města Roudnice, jenž se také tábora to
ho súčastnil. Dále položeny kytice nc
hrob pořadatele tábora toho rolníka Jan
dy z Budohostic na hřbitově v Chržíně
a konečně na hrob spolupořadatele Václ.
Syrového na hřbitově ve Vrbně nad Vit
u Mělníka, kde však bylo těžko dle ná
pisu hrobek rodiny Syrových zjistiti, kde
vlastně pořadatel Václav Syrový odpo
čívá.

| v olná místa
Obecní úřad v Kunovicích, okres Uh.
Hradiště, obsadí místo obecního stráž
níka. Žádosti do 14. května 1938. Bližší
v Úředním listě č. 103.
Obecní zastupitelstvo v Kunraticích u
Prahy vypisuje konkurs na místo kontro
lora obecních dávek. Žádosti do 4 týdnů,
t. j. do 28. května 1938. Bližší v Úředním
listě č. 103.
Ministerstvo sociální péče obsadí několik
služebních míst úředníků právní služby
ústředí. Žádosti do 15. května 1938. Bližší
v Úředním listě č. 103.
V okresním choroblnci v Jablonci n. N.
bude obsazeno místo ženské kancelářské
síly. Žádosti do 20. května 1938. Bližší
v Úředním listě č. 105.
Obec města Čáslavě obsadí místo ve
doucího policejního úředníka. Žádosti do
20. V. 1938. Bližší v Úředním listě č. 105.
Město Jílové obsadí systém, místo účet
ního úředníka. Žádosti do 1. června 1938.
Bližší v Úředním listě č. 106.
Obec Dolní Počernice obsadí 2 služební
místa strážníků. Žádosti do 31. 5. 1938
Bližší v Úředním listě č. 107.
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hraničář

Teplice-Šanov
Jak podivě Severočeský dělník in
formuje své čtenáře.
Tento sociálnědemokratický list ozna
muje svým čtenářům, že občanské
strany v Teplicích patrně vzhledem
k brzkým volbám, utvořily společný
akční výbor, k němuž prý ani soci
ální demokraté ani čeští socialisté
nebyli přizváni. Patrně prý soci
alistické strany nejsou jim dosti
českými anebo pánové z občanských
stran chtějí býii pouze sami mezi se
bou, aby socialisté nevěděli, o čem
jednají. Když jsme tuto zprávičku
v Severočeském dělníku četli, nevě
děli jsme, máme-li se smáti či zlobili.
Celé týdny již se namáhají zástupci
občanských stran získali obě sociali
stické strany pro společný volební
postup. Mamě jim dokazují, že dnes,
když Konrád Henlein spojil všecky
Němce v jedné straně a vede sou
středěný útok k obecním volbám, kte
ré si vynutil, aby opanoval celé po
hraničí, jest naprostou povinností
všech hraničářů, aby při těchto vol
bách odložili své stranické zájmy a
odpověděli Henleinovi stejným způ
sobem utvořením společného hrani
čářského volebního bloku. Námitky,
že sdružením kandidátních listin se
uplatní stejně každý hlas a česká
država v pohraničí zůstane nedotče
na, vyvrátili sami Němci, kteří dříve
také sdružovali své kandidátky na
zbytky hlasů a nedocílili mnoho,
kdežto nyní, když se spojili v jedno
litý celek, chtějí diktovali celému
státu a vžiti do rukou veškeru samosDrávu v pohraničí. Němečtí sociální
demokraté cítí dobře, že je čeká únlná volební porážka, protože jejich
prostí členové jim v masách přebí
hají k Henleinovi a ve straně zůstá
vají jenom generálové bez vojska. A
čeští jejich soudruzi je chtějí zachra
ňovali. Proto s nimi konali společné
oslavy májové, proto jim chtějí po
moci i při volbách. Občanské stranv
jednaly opětovně s předáky a zá
stupci jak českých socialistů tak so
ciálních demokratů a kdvž nemohli
od nich dostali uspokojivé odpově
di. poslali oběma organisacím dopo
ručený dopis, ve kterém ie zvou ke
společné poradě a nabízejí společný
volební postup. Národní socialisté
projevili ochotu, ale jen pod tou pod
mínkou. že budou získáni i soc. de
mokraté ,aby jim nemohli vytýkali,
že spojením s občanskými stranami
zradili socialistické zájmy. Soc. de
mokraté odpověděli svrchu uvede
nou notickou v Sev. dělníku. Naši
čtenáři a celá česká veřejnost může
si udělati úsudek, jak vedení soc. de
mokratické stranv klame své prosté
členv, dobré české lidi, kteří ve své
většině vítají počin občanských stran.
Nedovedou své jednání obhájili ji
nak, nežli tvrzením, že občanské stra
ny nechtějí se spojili se socialisty, ač
koliv dobře vědí, že pravý opak jest
pravdou. Odmítají spojení v neivážněiší době, kdy bude rozhodovali
každý český hlas, kdv půide o každé
místo v obecním zastupitelstvu, kdv
spojením bychom snadno mohli zís
kali i nejvyšší místa v samosprávě
Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

K večeři měli jsme připraveny suše
né ryby a štěstí bylo, že zde byla
dobrá pitná voda. Po lékařské pro
hlídce rozdělili nás podle povolání a
sestavili oddíly. Čtvrtý den ráno šli
jsme kratší cestou na nádraží, a vidě
li jsme cestou cvičící oddíly černých
vojáků (Zuavy). Zase jsme nasedli do
toho samého vlaku a v každém vo
ze byl voják, černoch, který střežil
i výhled z okna. Ve 4. hodiny vystou
pili isme ve stanici Romans. Ubvtovali nás v divadelním sále, kde bvlo
zajatecké komando (Depot) pro celý
kraj Rozdělili nás podle národnosti
a k nám Cechům, bylo nás 144 nřidělili 4 Slováky a 2 Poláky. Třetí den
jelo nás 150 na práci do Pont de
Cheerv, malého města nedaleko
Lyonu.

a vyvrátili tak lehce troufalé tvrzení
Henleinovo, že on jest jediným oprávněným a povolaným pánem sudetoněmeckého území, kde po vol
bách na radnicích zasednou jenom
jeho straníci. Půjde-li postup vůdců
soc. demokratické organisace straně
k duchu, o tom silně pochybujeme.
Spíše se domníváme, že svou zasle
peností si připravují podobný osud,
jaký nyní stihl jejich německé sou
druhy. Čeští hraničáři, kterým teď nej
více leží na srdci osud národa a stá
tu, nebudou volili socialisticky, ale
národně společně s ostatními český
mi stranami.

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

Pouť teplických katoliků do Staré Boleslavě.
Dne 1. V. súčastnila se Jednota čsl. Orla
v Teplicích-Sanově slavnosti 3001etého ju
bilea přenesení paladia ve Staré Boleslavě.
Byl vypraven autobus s 36 osobami, z nichž
16 bylo krojovaných. Po příjezdu do Staré
Boleslavě sloužil pan děkan Mlejnek v ko
stele sv. Václava msi svátou, při které při
stoupilo několik členek k sv. přijímání. Po
té bylo orelstvo přítomno pontifikální mši
sv. v chrámu Panny Marie, sloužené J. M.
generálním vikářem Dr. Boh. Opatrným.
Odpoledne byla prohlídka kostela sv. Václa
va a chrámu Panny Marie. Po prohlídce
shromáždilo se krojované členstvo a kato
ličtí legionáři u katolického domu, odkud se
šlo průvodem do zahrady kapitulního dě
kanství k uvítání J. Em. nejdp. kardinála
Dr. Kašpara. Za zvuku slavnostních fanfár
vešel nejdp. kardinál Dr. Kašpar, kde byl
uvítán br. místostarostou Cechem a br. Po
lanským. Nejdp. kardinál Kašpar projevil
velikou radost nad tímto orelským uvítáním
a rozhodl se promluviti k shromáždění ně
kolik slov z balkonu kapitulního děkanství.
Jeho objevení se na balkoně bylo uvítáno
nadšeným provoláváním slávy a potleskem.
Po krátkém, ale velmi krásném proslovu, ve
kterém nazval orelstvo svým orelstvem, udělil všem své požehnání. — Ze zahrady ka
pitulního děkanství odebrali se tepličtí pout
níci k autobusu, aby nastoupili zpáteční ce
stu k domovu.

přednášku začíná dějinami čsl. národa, líčí
porobu českého národa za vlády Habsbur
ků, světovou válku, útrapy velkých našich
vlastenců, presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka, Dr. Edvarda Beneše, A. Rašína,
Milána Rošt. Štefánika a mnoha jiných, obě
tavost a statečnost našich legionářů a ra
dost a jásot znovuzrozeného národa. Dále
vysvětluje pojem státu, republiky, vnější i
vnitřní znaky, složení státu, volby, povin
nosti a práva presidenta republiky, rozdě
lení soudů, ministerstev a armády. — Svou
krásnou a poučnou přednášku končí pros
bou, abychom byli jednotní a důvěřovali v
Boha, který nás nikdy neopustí. Její pěkná
řeč byla odměněna všeobecným potleskem.
Zkoušky osvětové školy budou se konati
pro muže dne 9. V. 1938 v Lidovém domě a
pro ženy dne 12. V. 1938 rovněž v Lidovém
domě. — Společná slavnostní schůze na ukončení osvětové školy bude se konati dn?
18. V. 1938 v Lidovém domě. —
Výměna a ubytováni dětí přes prázdniny.
Opětujeme svůj dotaz, které rodiny byly
by ochotny přes prázdniny, případně i na
celý školní rok, na plat nebo na výměnu
přijmouti německé dítě, aby se učilo česky.
Máme již v záznamu několik žádostí vesměs
katolických německých rodin, které si přejí
své děti rovněž umístiti ve spolehlivě kato
lických rodinách českých. — Umístiti české
jinochy či dívky v německých obchodech,
kancelářích nebo jim nalézti jiná místa, aby
se tu přiučovali němčině, jest za nynějších
poměrů velice obtížné, ne-li nemožné, a
prosíme za prominutí, jestliže dotazy a žá
dosti v tomto směru zůstanou někdy nez
odpověděny. V. Mlejnek, děkan v TeplicichŠanově.
Pan Jindřich Schulz, továrník v TeplicíchSanově daroval pro chudé členy Katolic
kého sdružení Kč 50.— místo květinového
daru pro naší zesnulou členku paní Kohnovou. Katolické sdružení si dvoluje za tento
dar vzdáti svůj nejsrdečnější dík a upřímné
Zaplať Pán Bůh.

Osvětová škola. Dne 27. IV. 1938 o 9. hod.
večerní byla v Lidovém domě v TeplicíchŠanově konána členská schůze Jednoty čsl.
Orla za hojné účasti členů, na které byl
přednesen poslední proslov osvětové školy.
Po zahájení br. starostou byla zazpívána
orelská hymna „Vzhůru Orle slovanský“.
Po zprávě jednatelské a zprávě pokladní
ujímá se slova pí. ředitelka Vlasáková. Svou

Trnovany n Teplic. Volby v našem městě
konají se již příští neděli. Jelikož jednání
se socialistickými stranami nevedlo k cíli,
ba sociální demokraté neměli ani chuti sdružiti se s ostatními českými stranami na
zbytky hlasů a prohlásili ,že se sdruží s ně
meckými soudruhy, spojily se všecky ostat
ní české strany, a to Živnostenská, Národní
sjednocení, Lidová a Republikánská a po
dali jednu kandidátku pod názvem kandi
dátní listiny spojených českých stran. Kan
didáty jsou vesměs známí dobří a spolehliví
čeští lidé, jichž jména skýtají záruku, že
i v sámosprávě města budou na svých mí
stech a že vždy svorně a důsledně budou
zastupovati a hájiti zájmy českého lidu a
československého státu. Předkládáme s do
brým svědomím jednotnou kandidátní listi
nu českému voličstvu. Očekáváme, že každý
upřímný Cech, který chápe význam doby a
jest přesvědčen, že proti sjednocenému blo
ku Henleinovu jest nutno postavili sjednoce
ný blok český, bude příští neděli voliti jen
kandidátni listinu spojených českých stran.

CENTRÁLNÍ DROGERIE

KDO CHCE PSACÍ STROJ
PORTABLE (kufříkový)?

„KRÁLÍK“
ROUDNICE - HUSOVA

Po vvstoupení z vlaku šli jsme za
město hodinu cesty do vesnice, kde
byla ve velkém nádvoří budova, v
které v prvém poschodí byli zajatci
říští Němci a nám vykázali poschodí
druhé. Tato budova podle všech zná
mek byla ze zrušeného mlýna. Obdr
želi jsme ihned slámu a slamníkv a
dvě deky. Němci měli tu kuchyni a
vařili i pro nás. Druhý den hlásil jsem
se nemocný, neb rána na ruce ne
byla ještě zahojena a tak byl jsem
týden doma. Němců bylo zde rovněž
150 a chodili s našimi do práce, před
šestou hodinou ranní, do továrny asi
hodinu vzdálené, kde dostali oběd
z tovární kaniiny a přicházeli po sed
mé večer. Doma zůstali pouze ne
mocní a švec, krejčí, a kuchaři. Něm
ci vařili dobře, každý den byla ho
vězí polévka a nové bramborv, což
obojí jsem přivítal s nadšením. Za tý
den šel jsem do práce v továrně fir
my Gramout, kde bylo více budov a
jedna nová se dostavovala. My byli

Prodáme několik továrně nových
strojů Portable s úplnou písem
nou zárukou, hluboko pod cenou,
z důvodů skladových. Generální
zást. psacích strojů. Praha XOI.f
Přemyslovská 26. Též na
měsíční splátky po 50 Kč.

jsme přiděleni k navážení země pod
podlahu, která se dodělávala. Naklá
dali jsme z prokopané stráně hlínu na
pět vozíků, dozor měl francouzský
dělník.
Poněvadž jsme byli v naší partě sla
bí, jeden učitel, krejčí, holič, všichni
po nemoci, nemohli jsme postačili osiatním. U jiného vozíku byli zase
čtyři zdraví, v této práci odborníci,
tito měli radost, když brzo naložili a
nad námi stál dozorce a říkal: „Travail, travail", jenže se při tom usmí
val a byl mírný, takže jsme si z ně
ho nic nedělali, ale přece se to zde
dotáhlo z 10 vozíků na 15 za půl dne.
Tak ukázali naši lidé, že umějí a mají
chuť pracovali, což i správa továrny
brzy ocenila. V poledne oběd z kan
tíny nestál za mnoho, maso suché a
bramborv nebo rýže řídké a někdy
i kyselé, maštěné vesměs olejem. To
mu nebyli jsme zvyklí a nebylo
divu, že se dostavoval zase průjem.
Za měsíc pracoval jsem v pískovně

Bohosudov u Teplic. Uveřejnili jsme ve
Stráži noticku, že letošní menšinová pouť
má se konati dne 19. června a má se státi
velikou katolickou a národní manifestací,
které slíbil se súčastniti sám slovutný náš
p. ministr ing. Dostálek. Z různých stran
dostává se nám upozorněni že v tento den
se konají průvody Božího Těla, a že by
tedy jim nebylo možno pouti v Bohosudově
se súčastniti. I v Teplicích a v Trnovanech
oslavují v neděli Boží Tělo a nemohli by
vypraviti v tento den obhvyklý průvod. Pro
to jsme nuceni Bohosudovskou pouť přeložiti na některou jinou neděli. Své čtenáře
o jejím konání včas uvědomíme. —
Pohyb obyvatelstva v měsíci dubnu: naro
dilo se 36 chlapců, 32 dívek, úhrnem 68
dětí: Mrkvová Marcella, Sedláčková Hanička, Ulrichová Vlasta, Svobodová Irena,
Hennebichlerová Věra, Zárubová Ingeborg,
Beneš Benno, Cyrin Jaroslav, Kočí Miro
slav. Mrtvé narozených bylo pět. Zemřelo
27 mužů, 26 žen, dohromady 53 osob.
Anna Weigendová, Františka Eisnerova,
Pavla Bažatová, Karel Kudrhalt, Marie Paiskerová, Eleonora Semerádová, Betty Dvo
řáková, František Mora, Josefa Kohnová,
Jaroslav Bošek, Marie Blechová, Antonie
Bednářová, Marie Krupičková. Církevních
sňatků bylo 15. Bedřich Winter byl oddán
s Hildou Brunovou, Antonín Pokorný s Ma
rií Štěpánovou.

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cen[ou.

R. Bukáček,
Praha - Karlin,

Královská 47. — Telefon 61705

Podmokly
V neděli 8. května konala jednota
Orla zdařilou členskou schůzi, na níž
podán byl referát z okrskové výroč
ní schůze, probrány organisační zprá
vy ústředí č. 3 a prodebatovány udá
losti posledních dnů.
Do Jugoslávie na slet tamní katolic
ké mládeže, přihlásila se definitivně
jedna členka, 1 žačka a jeden přítel
našeho hnutí.
Ještě k 1. květnu: V průvodě Sdp šlo
určité procento železničních a poš
tovních aktivních zaměstnanců, rov
něž i pensisiů. Když slyšeli jsme je
jich jména, konstatovali jsme s úža
sem, že byli to vesměs zaměstnanci
dobře honorovaných, ano i někteří
z nich na dosti důležitých služeb
ních místech. Jejich demonštratívni
se přihlášení ke straně, jejíž požadav
ky v Karl. Varech pronesené jejím
vůdcem, předpokládali změnu ústa
vy našeho státu, musí vžiti jejich pří
slušné nadřízené úřady na vědomí a
vyvoditi z toho důsledky, již z toho
důvodu, že zde v pohraničí živoří
sta rodin našich smluvních dělníků
za mzdu kolem 450 Kč měsíčně s jed
ním až třemi dětmi a milují ten stát
a jsou ochotni v pádu potřeby jej
bránili. Jak by se museli na to dívali,
kdyby toto provokativní jednání
dobře placených zaměstnanců, zůsta
lo nepovšimnuto. A ještě jeden ob
rázek bez poznámky: V průvodu Sdp
šla i dcera českého úředníka v pensi, žena poštovního úředníka němec
ké národnosti.

a koncem listopadu stěhovali jsme se
z mlýna a nový byt byla zvýšená pů
da nad kantínou. Tak jsme měli kaž
dodenní cesiu ráno i večer ušetřenu.
Byt byl slušný, po stranách postele,
uprostřed místo jako v sále. V ne
děli jsme nepracovali, každý si vy
pral prádlo a pak jsme se bavili.
Utvořila se zde stolní společnost, kte
rá se nazvala „Parta nezáleží" a po
sehnání trojích houslí, zrobil Benda
z Bráníka basu a měli jsme stolní or
chestr a pěstovala se hudba a zpěv
a jeden učitel složil zvláštní píseň
jako satiru na naše vysvobození z utrpení přes Albánii. Jedna sloka:

Albánii čert vynašel - Ausiriánec
po ní přešel,
prožil bídu, prožil psotu - ztratil
kramflek, ztratil botu.
Nám již na tom nezáleží, ať to
v Cechách jak chce běží.
Pokračováni.

Valná hromada záložny Hermes
národní manifestace hospodářských katol. pracovníků
Jedna z nejpřednějších katolických
záložen budovaná katolickými pra
covníky ve svých sběrnách, konala
za četné účasti delegátů sběren, kteří
zastupovali 626 hlasů se 1300 podíly,
v úterý dne 10. května i. r. v zase
dací síni pražské Obchodní a Živno
stenské komory dvanáctou řádnou
valnou hromadu - přehlídku svého
hospodaření za rok 1937. Tato velmi
zdařilá a jedna z nejlepších, nejpřáielšiějších a nejnadšenějších valných
hromad. Byla zahájena již ráno v 8
hod. v kostele sv. Josefa, kde předse
da ústavu Vldp. děkan Buřil sloužil

mši sv. za zemřelé členy

jíž se zúčastnili funkcionáři, úřed
nictvo a někteří delegáti sběren.
Samo jednání bylo zahájeno v 9 hod.
předsedou Vldp. děkanem Buřilem
konstatováním, že valná hromada by
la řádně dle stanov svolána. Záložna
ke dni valné hromady soustředila
2.250 členů s 7.894 podíly v úhmém
obnosu Kč 394.700.-.
Po obvyklých formalitách vzpomenul
předsedající zemřelých členů, jejichž
památka uctěna povstáním.
K projevu přihlásil se předseda zem
ského svazu ústřední jednoty čsl. le
gionářů v Čechách, známý katolický
pracovník br. Ph. a JUDr. D. F. Po
lanský, který ve svém projevu zdů
raznil, že funkcionáři i úřednictvo zá
ložny měli vždy pochopení a po
rozumění pro legionářskou ideolo
gií a že si pokládá za povinnost,
aby jako předseda organisace proje
vil vděčnost, kterou si ústav plně od
celého katolického tábora zaslouží.
Záložna svou prací mezi hraničáři na
pedporu katol. institucí zaslouží si ve
řejného ocenění a uznáni.
Úspěchy, zdar vší práce a Boží po
žehnání budou jistě provázeli zálož
nu do další budoucnosti. Srdečný a
přátelský projev byl všemi účastníky
vděčně kvitován srdečným potleskem.

Tak přesně vypracovanou, podrobnou
a přehlednou zprávu o činnosti ústa
vu jako podal na této valné hromadě
Vldp. děkan Buřil jako předseda ústa
vu, jsme ještě neslyšeli. Tato zpráva
svědčí o tom, s jakou pečlivou sta
rostí, obezřetností, houževnatostí a ši
rokým hospodářským rozhledem stará
se předseda vdp. děkan Buřil o ústav
jemu k vedení svěřený. Z obšírné
zprávy vyjímáme: Minulý rok zname
nal pro záložnu zlepšenou tendenci a
to jak vkladově, tak i v zápůjčkách.
Záložna ve snaze podporovali pilíř
státního národohospodářsiví, buduje
v katolických spolcích, zvláště v Orlu
střadatelské kroužky a dětem vydává
vkladní knížky se základním darem
Kč 5.-. Tyto dětské úspory dostou
pily již výše Kč 1,302.336.-. Vklady
celkové vzrostly o Kč 396.605.-. Je to
úspěch práce pokladníků ve sběrnách.
Zápůjček v minulém roce bylo, po

skytnuto celkem Kč 7,789.095 - a
splaceno Kč 7,477.805.-. Na běžných
účtech bylo přijato Kč 9,174.074.- a
vyplaceno Kč 9,271.805.-. Likvidita
ústavu pohybuje se stále asi kolem
10% vkladů a činila ke konci roku
Kč 2,400.000.-, nyní pak 4,000.000 Kč.
Přebytky jsou uloženy v několika ban
kách.
Obrat záložny činil Kč 84 miliony a
čistý zisk po přídělu odměn sběrnám
v obnose Kč 130.000.- činí 31.276.-.
Agendu záložny obstarává k úplné
spokojenosti, úřednictvo v čele s prokurisiou Šedou. Práce jejich jest od
borná a dobrá. Loni bylo provedeno
jmenování pana Křiklavý přednostou
organisačního oddělení a p. Meškana
účetním.

Představenstvo konalo v uplynulém
roce 25 řádných schůzí a 1 schůzi spo
lečnou s dozorčí radou.
Sběren jest celkem 109, z nich asi 10
nejeví valné činnosti.
V nejbližší době bude prováděli
reorganisaci sběren, aby tyto měly
větší pravomoc, a rozšířené pole pů
sobnosti tak, jak toho zájem ústavu
a katolické věci vyžaduje.
Poměr ke katolickému táboru a to jak
k politickému, tak i k ostatním jest
dobrý a přátelský. Záložna vzala si
za úkol podporovali všechny snahy
lidové strany, a tomuto úkolu zůstane
vždy věrna.
Po zásluze odsoudil p. předseda ne
kalou soutěž, kterou některé katolické
ústavy provádějí, pravil: Domnívám
se, že účelem všech katolických pe
něžních ústavů je: Přivésti do svých
řad všechny našince, zvláště ty, kteří
z neuvědomělosti mají uloženy úspo
ry v peněžních ústavech našich po
litických a náboženských nepřátel a
lak přispívají na ničení své vlastní
a svvch přátel stejně smýšlejících a
to jak v ohledu politickém, tak zvláště
v ohledu kulturním. Tylo neuvědomě
lé získali má býti ve všech peněž
ních ústavech katolických nejpiednější snahou, má býti nepsaným zá
konem všech, mají se navzájem ve
své činnosti podporovali.
Je proto smutným zjevem, když ka
tolický ústav neštíti se přemlouvali
naše vkladatele, aby převáděli vkla
dy své do jejich podniku, ba neštíti
se k sobě zváfi naše pokladníky a je
přemlouvali. Kdyby toto činili svým
a našim nepřátelům, jak by mohli po
čítali s naší pomocí, ale poškozovali
ústav stejného významu - ústav
bratrský, je hodné veřejného odsou
zení. Pro všechny jest tu tolik práce
mezi naším lidem, abychom jej uvě
domili zvláště v ohledu hospodář
ském, že nemusíme škodili jeden dru
hému. Tento pasus byl souhlasně vše
mi kvitován.
Z přečtené zprávy revisního ústředí
o revisi konané v záložně minulého
roku jest uznale konstatována práce

funkcionářů a úřednictva. Účetní prá
ce jsou velmi pečlivě prováděny svě
domitým úřednictvem. Služba poklad
ní obstarávána bezvadně. Ústav jest
spravován obezřetně a odpovídá všem
zákonným podmínkám a ustanovením.

Zprávu dozorčí rady podal vldp. dě
kan Jordán Dostál z Třeboně. Dozor
čí rada konala 6 schůzí a 1 společně
s předsednictvem a 2 revise. Dozorčí
rada kontrolovala podrobně hospoda
ření představenstva a práci úřednictva
a jsouc si vědoma toho, že vše jest
konáno správně navrhuje, aby všech
ny zprávy byly vzaty na vědomi a
čistý zisk rozdělen následovně:
Na 4% zúročení, členských podílu
Kč 10.000.- a reservnim fondům Kč
20.000.— (které po přídělu dosáhnou
výše Kč 631.489.-). Zbytek pak Kč
1.276.69 převésli na nový účet.
Zprávu revisorů podai pan pokladník
Mach. Potvrdil zprávu dozorčí rady
o dobrém stavu ústavu a knih, dále
o přesně vypracované a doložené
uzávěrce a navrhl jménem revisorského sboru udělení absolutoria jak
funkcionářům tak i úřednictvu.
K předneseným zprávám učinili po
známky p. ofic. Žák z Kralup a vldp.
p. děkan Dostál z Třeboně. Po té byly
zprávy tak jak byly předneseny, jed
nomyslně valnou hromadou schvále
ny a vzaty na vědomí. Nebylo tu
ani jediného rušivého tónu a valná
hromada jak jedna rodina jen potvr
dila důležitost a velký význam tohoto
ústavu.
Při doplňovacích volbách zvolen do
představenstva opětně agilní činov
ník záložny vldp. farář Aug. Šumbera
z Tatobii, za náhradníka představen
stva nově zvolen p. oficiál Žák z Kra
lup. Do dozorčí rady nově zvoleni:
pp. PhDr. a JUDr. D. F. Polanský, zem
ský předseda kaiol. legionářů, starosta
čsl. Orla v Bráníku a čelný pracovník
v lidovém hnutí Velké Prahy a dále
pokladník sběrny v Bakově, vrchní
oficiál Oldřich Winkler, čilý pracov
ník v Orlu.
Za revisory opěrně zvoleni: vldp. Jos.
Plojhar, z Českých Budějovic, p. po
kladník Mach z Třebechovic a p. po
kladník Levý z Roudnice n. L.

Ve volných návrzích přihlásil se ke
slovu vldp. děkan Hlaváč ze Semil
a jako jeden z prvních budovatelů
záložny rázovitým způsobem promlu
vil o významu a zásluhách záložny
Hermes, která zasluhuje velkého ob

divu a uznání. Bez peněz nelze nic

podniknouii a i katolíci jsou bez nich
bezmocní. I na poli hospodářském
musíme míii takovou posici, jaká nám
patří a stěžuje si na své spolubratry
kněze, z nichž mnozí ještě nepochopili
dobu a nechávají své peníze v ústa

vech, které až na nějakou stokorunu tu
neb onde na kostel věnovanou, nedají

na podporu katolicismu nic. - Záložna
Hermes je podnikem námi založeným,
námi budovaným a spravovaným a
jest proto naše. Jest lidovců, Orlů a
všichni musíme spolupracovali k je
jímu posílení. Jeho řeč byla přijata
s nadšeným souhlasem. Náměty k dal
ší činnosti podali: pp. Mareš, Žák,
Křiklavá. Zlatým hřebem valné hro
mady byl vlastenecký, nadšený a
přímo účastníky fascinující projev
hraničářského pracovníka děkana,
vldp. V. Mlejnka z Teplic. Jeho ohni
vá slova změnila klidnou valnou hro
madu v manifestační shromáždění
pro jednotu a sílu Cechů a zvláště
katolíku. V těchto těžkých dobách o
katolických hraničářích do nedávna
nevěděl nikdo, jedině záložna Her
mes budovala v pohraničí své sběr
ny, střadatelské kroužky a sousiředovala tyto přední stráže hranic kol se
be a snažila se jim umožnili jejich těž
ký hospodářský život. Jestliže pomá

hala zápůjčkami budovali stavební
družstevnictví a umožňovala hospo
dářské osamostatňováni jedinců, po
máhala tak stavěli hráz proti němec
kému nebezpečí - Henleinovi. De
setkráte více bychom toho nejméně
potřebovali, a pak by pohraniční uzemi, kde Češi byli by vlastníky ne
movitostí, bylo naše a nikdo by si
naň nesměl dělali nebo činili náro

ky. Svůj majetek jako svoji řeč a vi
ru budeme si hájili do posledního de
chu a za naši krásnou vlast i životy
položíme. Děkuje záložně Hermes, děkujem katolickým legionářům a jednoie přátel za jejich práci a způso
bem jen jemu od Pána Boha daným
doporučuje časopis Svatováclavskou
Stráž, která pro hraničáře za králkou
dobu velmi mnoho vykonala. Se Sva
továclavskou Stráži, s modlitbou k Sv.
Václavu na rtech pracujme k lepší
mu byli českého a katolického lidu.
Dlouho trvající potlesk a souhlasné
projevy byly vldp. děkanovi odmě
nou. Každý jistě ve svém srdci slibo
val, ba přisahal, že se vynasnaží ze
všech sil pracovali podle přáni a ná
vrhů tohoto obětavého kněze.
Nakonec poděkoval předseda, vldp.

děkan Buřil všem za jejich práci, obě
ti a nadšení a za slavnostní nálady
tuto zdařilou a krásnou valnou hro
madu ukončil pozdravem „Zdař Bůh".

V ustavujících schůzích funkcionář
ských sborů zvolen byl předsedou
záložny opětně vldp. děkan Buřil,
místopředsedou dp. děkan Mlejnek,

předsedou dozorčí rady vldp. P. Jor
dán M. Dostál, děkan z Třeboně a
místopředsedou známý katolický pra
covník p. Bureš z Chocně a zapisova
telem p. Fejfar z Lomnice n. Pop.
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