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KVOLBÁM
Přišlí tři neděle budou ve znamení
obecních voleb, u kterých je tento
kráte zdůrazňován méně politický ráz
a více karakier jednoty všech národ
ních složek. V četných místech se
spojily všechny české strany a jed
notnou kandidátkou dokumentují svo
ji vůli přispět k utvrzení jednoty, zacož zasluhují jistě chvály. Ve měs
tech, hlavně velkých, bylo ovšem po
dáno mnoho kandidátek, v Praze do
konce 20 a některé strany kandidují
pod několika odlišnými názvy. Tam
jsme ovšem svědky politického vo
lebního boje, ve kterém se nešetři
ranami, jako to bývá v každém voleb
ním zápase.
Běží o správné a spravedlivé řízení
obcí a v dnešních dobách záleží zvlášť
na tom, aby v zastupitelstvech byli
lidé, na které lze spolehnout i v těž
kých chvílích. Není třeba pochybo
vat o programu některých stran, ale
je nutno si všimnout fakta, že často
i len nejlepší program je málo pláten,
když jej mají praktikovat lidé, kte
rým mnoho schází do charakiernosti.
To se všeobecně cítí a proto jsme
svědky, jak každá strana se ohání opět
a opět jménem některého svého čle
na nebo vůdce, třeba již mrtvého,
který se dobře uplatnil a vynikl i
osobními přednostmi.

V Praze dne 20. května 1938

Lisí pro katolický lid
Orgán katolických
legionářů, jejich přátel,
hraničářů a vojáků
v záloze
Redakce a administrace
v Praze I., čp. 330

Číslo 21

lak je to se zásluhami ?
Hubert Stavěl:

Dávejte výstražné signály !
1. Dávejte výstražné signály
městům, i vesnicím, samotám tichým,
než by se vod spousty přihnaly!
Burcujte lid. hlasem zmámený lichým!
2. Strážcové Svatého plamene
nespěte! — Slyšíte? — Vody se valí!
Zbystřete sluch! Vodě zpěněné
včas ať se postaví nezdolné vály!
3. Dávejte výstražné signály!
Svolejte lid k stavbě ochranné hráze!
Až by se vod spousty přihnaly,
nikdo jich nezdrží na jejich dráze!
4. Do práce! — Dělník, i inženýr!
Neznejte strachu již o vlastní jmění!
Jedná se o národ — Země mír!
Včas k dílu! Než kraj náš v poušť vlny změní!

5. Dávejte výstražné signály,
varovným hlasem včas volejte v dáli,
až by se spousty k nám přihnaly,
abychom za hradbou semknuti stáli!

Období předvolební připadá vždy jako
zpytování hříchů jedněch druhými. —
Každá politická strana přivlastňuje si
všechny zásluhy a nepřipustí, ze by ta
ky něco dělala strana druhá. Ale to
všechno nic není u srovnání s tím, co
strana udělá v budoucnosti, až zvítězí,
a nemůže být pochyby o toni\, že sku
tečně zvítězí. Tahle písnička se opa
kuje při každých volbách a musí to
být. Hitler před volbami hlásal voli
čům, že on všechno, ostatní nic. Inu,
přejme každému /jeho zásluhy, i tu
dobrou vůli, prohlašovanou před vol
bami, že bude pracovat, až se hory
budou zelenat. Jen bychom rádi věděli,
budeme-li musit po volbách dělat ještě
něco i my voliči, když naši zástupci
budou tolik cinni? Pravda, my jsme
skromní u vědomí svých každodenních
povinností a doporučujeme tu skrom
nost i kandidátům před volbami v pře
svědčení, že skromnost, hlavně ve sli
bech je nejplodnější. Ale to je věcí vý
chovy karakteru, vážnosti programu a
ne večerníků.

Koho volit?

Žádáme od vlády energii
a autoritu!
Páteční prohlášení vlády je jedním z těch, jaká znamenají novou etapu
Vláda v něm prohlásila na adresu sudetoněmeckých živlů, že nestrpí' na
příště ničeho, co by ohrožovalo klid a pořádek v zemi a zakročí se vší
energií proti rušitelům pokoje a provokatérům. Ohlásila zároveň, že je při
praven menšinový statut, který co nejdříve bude uveden v život.
Slova vlády přišla včas a bylo jich třeba, neboť se již pochybovalo, že
by bylo u ní dosti odvahy a činu. Henleinovci, kteří se otevřeně přihlásili
se svým vůdcem k nacismu, si počínají skutečně tak, že pobouření je na
všech stranách. Užívají všech nelegálních prostředků, jen aby zaseli všude
neklid a sám anglický list považoval za vhodné upozornit naši vládu, že
protistátní akce svých občanů nesmí trpět, neboť taková slabost by se
mohla brzy vymstít.
Prohlášení vlády a slib ministra vnitra je tedy přímou odpovědí těm živ
lům, kteří tolik milují III. Říši, že se jim u nás nechce líbit. A půjde o to,
aby menšinový statut, až bude vydán, nezůstal jen na papíře, ale skutečně
byl dodržován. Nepochybujeme, že naše vláda dopřává všem demokra
tické svobody, a když s ní není někdo spokojen, tak musí být k tomu při
nucen. Zákon musí býii respektován, to je podmínka, kterou není možno
opominout. Opovrhování zákonem znamená anarchii a ta je vždycky pro
stát katastrofou.
Vládní prohlášení bylo koncipováno a schváleno všemi koaličními mi
nistry, zavazuje tedy všecky strany ke spolupráci. Jest uznávána všeobec
ně. Bylo již mnoho šíření a slabosti, to jistě přestane. Celý národ musí pod
pořit vládu v úsilí o respektování zákonů státu. Poslední události na někte
rých místech ukázaly, že rozvratní živlové pracují intensivně. Dovolovali
si mnoho proto, že se nebáli. Platí na ně síla, ať již se projevuje v jakékoliv
podobě, třeba i v hospodářských sankcích proti těm, kteří podobné rejdv
podporuji. Lid důvěřuje vládě, vláda se mohla přesvědčit o ukázrěr.osii
našeho hraničáře, je na ní, aby v ničem neutrpěla její autorita.

Vtom ohledu je nutno vyzdvihnout
jednu postavu v českém prostředí,
Msgra dra Šrámka. Je to politik a
státník, který osvědčil za 20 let často
krát svoji moudrost, dovedl se přemo
ci, dobře věda, že trpělivost přináší
zdravé plody a činil tak proto, že mi
loval a miluje opravdu celým srd
cem republiku, k jejímuž růstu přispí
vá všemi svými silami. Je to po té
stránce vlastenec, jakých by mělo
být po našich krajích co nejvíce a
dát důvěru jeho programu znamená
napomáhat blahu celku, o které nám
přece musí všem jít v prvé řadě. Je
nutno vyzdvihnout sociální moment
programu, který právě v dobách hos
podářské krise je tak důležitý a zde
nejvíce má co říci právě program
křesťanský, který zastupuje Msgre
Šrámek. Je to program sociální spra
vedlnosti a křesťanské lásky, na jehož
uskutečnění je nutno pracovat sou
stavně a vytrvale, poněvadž na tom
závisí budoucnost celku. A tu musí
připravovat a tvořit menší jednotky, Náš Konrád Henlein, kterého již někde nazývají Seyss-Inquartem, snad pomýšle
každá obec, i sebe menši je zapjata jíce na jeho „věrné“ služby vlasti a i odměny, si zase vyjel do Londýna, prý
tam byl poslán Hitlerem, tajně v noci přešel hranice a letěl stisknout ruku
v celek a přispívá něčím k jeho růstu
svým anglickým přátelům. Proě komu zabraňovat ve výletech? Jde ovšem o něco
nebo, jedná-li nesprávně a špatně, jiného. Je zřejmo, že Hitlerovi nejde o súdetské Němce, nýbrž o Československo,
k jeho usýchání a odumírání. Nový které je spojencem Francie a Ruska a není hakenkreuzlerským. Takový spojenec
spravedlivý řád mohou tvořit jen ti, se mu nelíbí, což je pochopitelné.
kdož vědi, jak musí být stavěn a jsou Nám se taky nelíbí ty podivné rady Anglie, poněvadž to někdy připadá, jakoby
zárukou, že do práce dají všechny chtěla na cizí úěet nakrmit Goringa. který toho přece již nepotřebuje. Německo
schopnosti a všechnu lásku. To musí má v Anglii dosti přátel velice vlivných, o tom není pochyby, ani ne o tom.
že vyvíjejí velikou propagandu. Ale stát, který si tolik zakládá na tradici a na
uvážit každý volič o těchto třech ne státnosti, by měl opatrněji jednat s těmi, kteří jezdí do Londvna špinit svůj stát.
dělích.
Zdá se, že angličtí politikové přílišnou „starostlivostí“ o věci jiných států, se

Zase procházkou Londýnem

Volební horečka se stupňuje čím dál
tím víc. Jako vždy moc se slibuje a
nesplní se takřka nic. Všechen ten
volební humbuk je jako rakety, kte
ré tak vábí a jsou krásné, rychle však
mizí, tak mizí po volbách všechny
krásné možné i nemožné sliby. Jest
to opravdu tragikomické, že na nej
vyspělejší větvi toho slovanského
stromu sedí strany a svou demago
gií řežou tu větev, na které sedí. Ne
uvědomují si, že čím víc se štveme,
tím víc hrob pro tu naši republiku
připravujeme. Čím víc se píše o sjed
nocení národa, tím víc se rozjednocujeme...
Nezdá se vám, bratři, že jest na ča
se, abychom se my, katol. legionáři,
probudili k aktivitě? Nezdá se vám,
že jest nejvyšší čas křiknout na ce
lou tu ztřeštěnou kamarilu: už je toho
dost! Nezdá se vám, že naše legionář
ská povinnost byla ne jen bojovat
železem, ale, že teď musíme bojovat
za tu naši republiku se zápalem ještě
větším, ale slovem a pérem! Jest na
čase, abychom se podívali na sku
tečnost, jaká je a odhodili dokud není
pozdě všechny stranické brýle. Jest
na čase, abychom si uvědomili, že
jsme národem poměrně převážně ka
tolickým a podle toho se zařídili. A
proto každý dobrý katolík se musí
konečně zřeknout třídního a stranic
kého boje, který náš malý národ ži
jící uprostřed sjednoceného němec
kého moře, přivede k druhé Bílé ho
ře, ke ztrátě samostatnosti. Zřekněte
se všech pravých i levých utopií a
teorií a vězte, že sjednocení našeho
národa pod korouhví Svatováclav
skou, nejen je možné, ale, že jest to
jedinou a poslední možnou cestou
z dvacetiletého labyrintu politické
zaslepenosti a bezmezné stranické de
magogie.
My, legionáři, nepotřebujeme jistě
žádnou aaitaci, ale potřebujeme, aby
každý uvědomělý bratr vysvětlil ve
svém nejbližším okolí, že stranická demaaoaie dvacet let zrazuje národ ja
ko celek a dnes ještě k tomu ve chví
li nejosudovější a tím vlastně se stra
ny volky- nevolky postavily po bok
těm, kteří připravují výboj proti naší
vlasti. Jest to smutné, ale jest to prav-

da ’á? proto bratři buďte aktuální, ne
uchylujte se a uvědomte si, že v ho
dině dvanácté je prostě svátou poviností každého poctivého občana-katolíka volit tak, abychom se opravdu
sjednotili pod tisíciletým praporem
Svatováclavským!
A. H o d a č.

zprávy ve zkratce
— Mexiko přerušilo diplomatické styky
s Velkou Britanií. Důvodem je vyvlastnění naftových společností.
—. V Maďarsku mají novou vládu, v je
jímž čele je Imrédy Má to být vláda
silné ruky proti nacistickým živlům. Jak
je vidět, pracuje německá propaganda
i proti státům, s nimiž má III Říše přá
telské smlouvy, jako proti Maďarsku a
Polsku.
—. V Belgii byla sestavena nová vláda,
min. předsedou je sociální demokrat Spadek. Ve vládě jsou 4 socialisté, 4 kato
líci, 2 liberálové a vojenství vede ge
nerál Denis. Stranické rozvrstvení jako
ve vládě předcházející.
— Bohdan Pavlů, zástupce našeho mi
nistra zahraničních věcí, se zabil při
automobilovém neštěstí v Jugoslávii. Pav
lů byl činným v ruských legií a dobře se
v nich uplatnil. Byl též naším vyslancem
v Moskvě.
— Dohoda mezi Itálií a Francií, o kterou
se jedná v Římě, pokračuje zvolna. Jak
řekl Mussolini v Janově, brzdí ji problém
španělský. Vláda Francie je pro Barce
lonu, Itálie pro Franca Ale zdá se, že
ta neshoda bude odstraněna, neboť je
to přání Anglie
— Francova vláda byla uznána Vatiká
nem, který u ní jmenoval svého nuncia,
jímž je Gaetano Cicignani, který byl
nunciem ve Vídni.
— Rekonstrukce vlády v Anglii byla pro
vedena. Ministrem letectví se stal Wood,
dominií Stanley, kolonií M. Macdonald.
Ministr zahraničí Halifax prý odstoupí
po králově cestě do Paříže.
—. Gheta pro židy budou zřizována
v Německu, křesťan nesmí totiž do své
ho domu přijmout nájemníka žida. Po
něvadž židovských domů není dosti, bu
dou musit býti stavěny pro židovské
obyvatelstvo zvláštní čtvrti, jako tomu
bylo ve středověku.
— Francouzská půjčka 5 miliard franků
byla upsána ve 4 hodinách, což svědčí
o veliké důvěře obyvatelstva ve vládu
Daladierovu Letošního roku se počítá
s tím, že bude řádný rozpočet překročen
částkou 40 miliard
— Ve Francii je prováděna přísná kon
trola cizinců, jichž je tam asi 2 a půl
milionu Nejvíce z nich je Italů, asi 800
tisíc, a pak Poláků, asi 400.000. Asi
100000 cizinců bude musit opustiti Fran
cii.
— Oslavy 20 výročí SKM, katolické mlá
deže v Čechách se konaly ve dnech 14.
až 16 května v Praze a měly nadšený
průběh. Byly ukončeny početnou poutí
do Staré Boleslavi.
Jak vítala Anglie Henleina. V dolní sně
movně učinil po poslední návštěvě Henleinově dotaz poslanec Gallacher na min.
předsedu, zda by nebylo záhodno pro An
glii prohlásiti Konrádu Henleinovi, že není
v Anglii vítán a že je považován za ..ob
tížného cizince“.
V roce 1932 mělo Německo 1.433.000 motor
vozidel, CSR. pak 130.000. Nynní má Ně
mecko 3,027.000 motorových vozidel a ČSR.
208.000, tedy poměr 14.5: 1. Chybí nám tedy
k poměru obyvatelstva 400.000 vozidel, tedy
dvakrát tolik, kolik jich zatím máme a proč?
Udržovací náklady, daně a pojistky činí u
nás takovou výši, že auto je stále ještě
přepychem.
Japonskému generálnímu štábu se utrhla
ruka! Válečným pilotům platí denně mimo
obvyklého žoldu ještě Kč 180.— a za svrženní jednoho čínského letadla je vypsána pro
útočícího pilota premie Kč 140.000.—.

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.

trénuji na boje, které budou mít v dohledné době doma. Boj dělnické strany
s konservativní. která je dnes u vlády, o vítězství se přenáší a odehrává na poli
politiky zahraniční. Ale ono má všechno své meze. Již i ti, kdož nejvíce důvě
řovali u nás Anglii a byli schopni vyjít vstříc Henleinovi co nejvíce, mají těch
anglických přátelských domluv dost.
Je zde možná ještě jedna věc, které bychom neradi věřili, \nglie lby byla jisfó
z posledních, která by viděla přílišnou moc Německa. Spíše se lze domnívat.,
že ceká na chvíli, kdy Hitler se prenáhli a začne řádit, dobře vědouc, že by tím
byl nejrychleji vyřízen. Ale tu zase dlužno říci, aby si \nglie vyhledala někoho
jiného, kdo by by I tím lákadlem na udici.

ně po válce a to 5. ledna 1919. Delegát
za Prostějov. Beneš, žádal změnu jmé
na na Katolický Sokol. Ze 172 delegátu
hlasovali pro změnu jména pouze mimo
zmíněného br. Beneše, ještě dr. Novot
ný z Brna a dva ve zprávě neudaní
delegáti. Mimo P. V. Marzyho. zvlášť
přesvědčivě hájil jméno Orel. P. Za
mykal z Olomouce. Tento pravil: ..Na
vrhuje se též změna náz\u Orla v Ka
tolického Sokola. Prohlašuji, že lpím
houževnatě na názvu Orel! Tento čest
ný název, který není ničím pošpiněn,
poneseme dále! Jdeme přece do boje
s čistým svědomím, náš štít je nepo
skvrněný. Jméno Orel, ať nám dále září
k vítězství! Kdybychom je odložili, ře
kli
by nám přímo, že se za něj stydíme,
Henleinovcůin běží o to, aby rozvrátili řád. postavili jednv proti druhým, proto
že
jsme se provinili. Ale tomu tak
si počínají tak, že to budí všude odpor. Po příjezdu Henleinovu z Londýna byla
není. \ ytýká se nám rakouský orel,
rozhazována spousta protistátních letáku v ohrožených územích
pod zástěrou ale s ním nemáme nic společného, ten
vlastenecké ligy ovšem! —. v Zatci byla vyvolána jimi rvačka rov něž v Lodě přece byl dvojhlavý, my jsme pak Orli
nicích na Moravě. Zatčených je v krátké době dosti. Chce tím I lení cín vykoná váti jednohlaví. dívající se přímo \ před!
Bratři Jihoslované mají orla ve znaku.
tlak na vládu, aby splnila 8 bodu programu, prohlášeného v Karlových Varech?
Poláci rovněž, básníci Slovanstva opě
lak krátkozraký není, i když moc nevidí. Má být prostě vyvolána za každou
vují orla bílého — tož proč název Orla
cenu nálada neklidu, český živel má být vyprovokován k nějaké akci, neboť Ně odkládat?“
mecko toho potřebuje. Je proto třeba opatrnosti, ale od vlády energie.
Jest též pozoruhodným znáti důvods.
které vedly předválečné činitele v teh
Em i I Dostál:
dejší straně křesťansko-sociální k vy
budování tělocvičných odboru, z nichž
během řady let do nynější dobv. vze
šla mohutná organisace, důležitá mimo
jiného
v brannosti našeho národa. Re(Pokračováni)
soluce IV. sjezdu křesťansko-sociálního
Agitace českých komunistů pronásle hovělo a že nyní i sovětská vláda vy r. 1904 praví toto:
dovala nás na každé stanici a ve vy plní svůj závazek a dopraví vojsko Křesťansko-sociální sjezd moravsko
jedených stanicích, v nichž nebylo bez překážek do určeného cíle - do slezský uvažuje, jak dělné vrstvy lidu,
zvlášť průmyslové dělnictvo, trvale tě
možno koupili ani kousku chleba, ne Vladivostoku.
chali nás stáli mnohdy několik dní.
A skutečně! Náš transport hladce se lesně upadá, a jak čím dále jev í se ne
Takovýmto siálým zdržováním a šinul po trati, všude na stanicích nás zbytným čelit tomu mimořádným způ
zdlouhavou jízdou a za stálého pro odbavovali, takže 29. dubna 1918 do sobem. \ ida dále potřebu, aby křesťan
sko sociální spolky bedlivěji starali se
vokování českých komunistů, kteří jeli jsme do Čeljabinska.
naši trpělivost vybičovali do nejvyšší Ale v Čeljabinsku zažili jsme zkla i o zdravou zábavu pro své členstvo a
míry a čsl. vojsko potupnými řečmi mání,- zde náš vlak zatáhli na slepou nepodceňuje nikterak nepopiratelného
znervosňovali, dostali jsme se až do kolej, dál že nepojedeme, že v oren- agitačního významu, jež má organisacPenzy, kde podle dohody se sovět burské gubernii vystoupil proti so ní sport tělocvičný.
skou vládou měli jsme odevzdali větské vládě ataman Duiov a v Za- Starosta Orla. prof. Šrámek na III. říš
všechny zbraně, až na malé množství bajkalí a na mandžuské dráze ope ské konferenci Orla v Brně r. 1917
k ochraně vlaku.
ruje ataman Semenov a po amurské o bytí Orla pravil toto: „Orel byl vy
Ale před Penzou, když jsme se roz dráze není možno jeti, poněvadž na volán živelným, spontánním hnutím
kazem a soupisem zbraní dozvěděli jaře je pod vodou a pak dráhy jsou katolického lidu, jako nutná složka
o odevzdávání zbraní v Penze, dobro- přetíženy dopravou sovětského voj jeho osvětové práce a jest tedy i na
volci zbraně a náboje - proti zákazu ska, není lokomotiv. Zatím jsme vidě prostou nutností i pro příští náš kul
velitelů — uschovávali mezi dvojité li, jak stanicí Celjabinsk projíždějí turní rozvoj a zápas v našem národě."
dveře vagonů, pod palandu i pod vlaky německých a rakouských za Při vzpomínce velké orelské práce po
vagon a na střechu pod plechový jatců na západ - sovětská vláda dobu jeho trvání, jistě všichni jeho
kryt. Nevěřili již tehdy v upřímnost ochotně plnila jeden z bodů mírové přátelé, přejí co největšího zdaru
sovětské vlády k dodržení neutrality smlouvy německo-sovětské: Dopravit Československému Orlu .při nastávají
vůči nám, poněvadž byla to vláda německé a rakouské zajatce z Ruska cím celostátním sletu v Praze, ku kte
nastolená terorem, vláda nenárodní, do vlasti. Pro zajatecké vlaky loko rému Orel zahájil již přípravy.

Nová akce Heiileinoven

Naše vystoupení v Rusku

našemu smýšlení odporující a nepřá
telská, která uzavřela potupný mír
s Němci a byla vázána německou mí
rovou smlouvou.
Vojsko nevěřilo žádné smlouvě, sjed
nané se sovětskou vládou, ale vě
řilo ve svoji sílu, a to dokud, pokud
bude ozbrojeno.
Tato nedůvěra byla i výstrahou ne
odevzdávali zbraně. Neradi jsme sklá
dali zbraně na hromady u přítom
nosti českých komunistů (Brabec a
Strombach, bývalí příslušníci 3. čsl.
pluku). Nerad se loučil čsl. dobrovolec se svou puškou, kterou opatroval
z fronty haličské a Ukrajiny. Nyní
měl ji odevzdali těm, kdož při prv
ních výkřicích bolševické revoluce
„Svoboda, půda a mír" zbraň zaha
zovali a frontu a přifrontová města se
zásobami ruského národního jmění
opouštěli a zanechali Němcům na
pospas.
Naši důstojníci si oddechli, když měli
Penzu za zády,- byli rádi, že se to
odbylo bez konfliktu, neboť stálo to
mnoho vysvětlování, co by to mělo
za následek, kdyby dobrovolci ne
uposlechli.
Dobrovolce ovládla také spokojenost,
neboť měli zato, že se smlouvě vy-

A. Navrátil:

motivy jsou a pro nás ne - tak roz
umovali dobrovolci, kteří nečinným
stáním na slepé koleji byli rozhořčeni
na všechno a proti všemu reptali.
To byla hlavní starost každého dne,
která čsl. vojskem hýbala a vojsko
rozčilovala: Proč nejedeme dále na
Vladivostok? Počala se jeviti ve voj
sku nelibost vůči Odbočce Českoslo
venské národní rady proto, že v Penze
musili odevzdati zbraně a její auto
rita ve vojsku klesla. Maxovo vyjed
návání se sovětskou vládou a přistou
pení na sovětské podmínky vyklá
dalo si vojsko jako slabost a vyho
vění přáním a rozkazům německé
vlády. Rozčilení nabylo vrcholu, když
jsme se dozvěděli z ústních sdělení
a ze zpráv oficielního „Českosloven
ského deníku", že části, stojící na
trati západně_ Omska, mají jeti na
Archangelsk. Živelní odpor ozval se
proti tomuto přání: My na Archan
gelsk nepojedeme a nepůjde-li to po
dobrém, pak to půjde jak my budeme
chtít, naši silou, v kterou věříme a na
kterou spoléháme, třebaže bychom
byli již na polovic odzbrojeni. Přání
německého vyslance v Moskvě hra
běte Mierbacha, jeti na Archangelsk,
vyhovovali nebudeme. (Pokračování.)

(Dokončení.)

Csl. Orel v době předválečné a válečné
Za zaznamenání stojí ještě podotknutí,
že na lil. říšské konferenci Orla v roce
191.. hylv zaslány pozdravné telegra
my jen církevním hodnostářům a to
arcibiskupu v Olomouci a biskupu v
Brně. Tedy žádným vládnoucím osob
nostem. neb vojenským velitelům ve
Vídni či na frontě. Bylo tudíž úplné
na místě, že po válce předsednictvo Ústřední rady Orla čsl. se rázně ohra
dilo na konferenci 13. února 1919 v
Brně, v ůci nevěrnému a urážlivému

prohlášeni ..České obce sokolské“, ze
dne 2. února 1919, v kterém bylo uve
deno. že Orlové, vedeni fanatickým
vůdcem Dostálem Lutínovem byli štvá
ni do boje proti našim osvoboditelům.
Předsednictvo Orla mohlo v odpovědi
použiti mimo jiného na př. článku z 12.
čísla, ročníku 1916, časopisu ..Sokol“,
ale na podobnou cestu obviňování So
kola z rakušáctví se nedalo.
Zajímavá debata o setrvání názvu Orel,
byla na valném sjezdu Orla \ Brně těs

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

zajímavé drobnosti
Co učinilo Sovětské Rusko pro světový
miř. V roce 1918 provedlo vojennskou in
tervenci ve Finsku, v r. 1919 obsazení Lo
tyšska s hlavním městem Rigou. V roce
1920 vojenský konflikt Polsko-ruský (Pol
skem zaviněný). Téhož roku pomocí vojen
ské moci výměna vlády v Ukrajině. V únoru
1921 kapitulovala před vojenskou mocí So
větů malebná země Georgie na Kavkaze,
vedená do té doby umírněnými socialisty.
Téhož roku ztratili Rusové při dobytí státu
Dagestanu 5000 vojáků, rovněž na Kavkaze.
V tomtéž roce okupovali za Kaspickým mo
řem Bucharu a Samarkandu, a ještě v tom
též roce obsadilo Sovětské Rusko město
Urgu ve vnějším Mongolsku, v roce 1929
zabralo čínskou východní železnici. V ny
nější době pak Sovětské Rusko učinilo po
řádek svými letadly i v čínském Kurdistanu
a dosadili tam řádnou vládu. Inu, to vše
jen pro mír.
J. —a.

Z necensurovaných dopisů válečného do
pisovatele z Cíny „Asia“ New York. Zdá
se, že společná akce Anglie, Ameriky a
Ruska dokončí ten krásný japonský sen. Ale
nezačne pravděpodobně dřív, dokud se ne
začne hroutit organisovaná posiční obrana
čínské vlády, teprve tehdy, až tlak poměrů
na Japonsko je vydá na pospas jeho hos
podářské a finanční slabosti. Rusko se bu
de s pokračující válkou stále výbojnější, a
Anglie se Ruska již nebojí, ježto ví, že
i sovětská vláda v Číně bude muset na ni
spoléhat ve finančním kapitálu a obchodě.
Angličané se pravděpodobně utkají otevře
né s Japonskem v roce 1939 a Spojené státy
se k ní připojí nejpozději 1940, ne-li dříve.

hraničář
Katolické Mostecko
V minulém měsíci uspořádala Mladá ge
nerace čsl. strany lidové výlet do Oseká
spojený s prohlídkou tamějšího kláštera
Výpravu vedl náš neúnavný Dracovník,
duchovní rádce dp. P Jos. Merel s dD.
P. Norbertem. Jejich zásluhou bylo, že
jsme v klášteře byli velice nřátelsky nřijati a dostali průvodce od tamního řádu
Cisterciáků, který nás všude provedl a
historii i umělecké namátnosti kláštera
vysvětlil. Tam jsme bvli unevněni o wsoké vyspělosti katolické kultury a vzdě
lanosti i o vzorném, pracovitém a zbož
ném životě mnichů a duchovních, na něž
častokrát pokrokoví zabedněnci házejí
bahnem nejhorších pomluv Po prohlídce
kláštera i zahrady stoupali jsme vzhůru
k zřícenině hradu Riesenburau která se
pne vysoko nad Osekem. Spojili isme
poučné se zábavným. Výletu se zúčast
nili v pěkném počtu členové M G Orla
i četní hosté, kteří byli nad očekávání
spokojeni tím, jak se poučili a krásně
toto nedělní odpoledne užili.

V kostele sv. Václava v Mostě konají se
každodenně po celý měsíc květen o 7.
hod. večerní české májové pobožnosti.
Necht se v hojném počtu zúčastní těchto
pobožností mimo těch věrných ctitelů
Královny máje i nebes, kteří každý večer
vzdávají Jí úctu a prosí o pomoc i čle
nové všech katolických spolků, zvláště
členové M. G. a členové hornických ka
tolických organisací.
Prvý máj letos vyzněl v pohraničí, hlav
ně v Mostě samém, imposantně, mohut
ně. Hraničáři ukázali svoji silu, neboť
vystoupili jednotně. Na rozdíl od této
oslavy budou vypadati jinak volby. I
při nich měl český živel v pohraničí ukázati svoji jednotnost a sílu. Bohužel
toho však nedokázal. Národní jednota
severočeská v Mostě svolala zástupce
všech českých politických stran, aby se
stavila jednotnou českou kandidátku, ale
vinou soc. dem. a českých socialistů, o
komunistech ani nemluvě, k uskutečnění
nedošlo, ač obě socialistické složky do
stávaly každá o jeden mandát více oproti posledním volbám. — Socialistické
strany jdou do voleb roztříštěně, každá
samostatně z důvodů snadno pochopitel
ných. — Čsl. strana lidová však ukázala
svoji vyspělost a zůstala i bez těchto
stran na společné kandidátce, na níž
jsou zastoupeny strany živnostenská,
nár. demokratická a republikánská. Jest
liže některá z těchto stran není taková,
jaká by měla býti, její zástupcové do
městského zastupitelstva pro Most jsou
čestní, charakterní, nesmlouvaví a dobří
vlastenci. Proto volte zde občanskou
kandidátku a jsem přesvědčen, že dobří
viastenci-katolíci půjdou vždy za hlasem
čsl. strany lidové.

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

Velitelem stráže byl zde seržant (če
tař) a tři vojáci, bydleli s námi, ani
jsme nepozorovali, že máme nad se
bou stráž, neboť byli všichni mírní a
zdvořilí jako Francouzi vůbec a to
se nám líbilo.
Chyba byla, že nás Francouzi ani po
dle národnosti neznali, neboť věděli
pouze, že v Austrii jsou Němci a Ma
ďaři, a říkali nám Otriš, Rakušani, pro
říšské Němce měli název „Boš".
Nová budova byla hotova, stroje po
staveny a začalo se pracovali na vý
robě hylsen pro polní děla. Naši lidé
byli sem přibíráni jeden za druhým.
V prvém oddělení byly válce a mo
sazné desky asi jako veliká kniha,
těžké 35-50 kg, podávali je vždy
dva lidé a francouzský dělník je pou
štěl do válců, na druhé straně je za
se dva odebírali a pokládali na
zvláštní železný vůz. Pomocí jeřábu
dopravili je na druhou stranu a šlo
to znova. Když prošiv čtyřikráte přes
válce, zavezl je jeřáb do pece, aby
se vypálily a změkly. Pak to dalo
ještě mnoho práce, než byla hylzna
hotova.
Dostávali jsme 40 centimů denně a
pak podle práce se plat zvyšoval, i
víno jsme dostávali.

' Národní garda 73 proti českému
divadelnímu výboru

k Bohu a jim dávala nejkrásnější pří
klad věrného plnění náboženských
povinností. V katolickém hnutí teplic
kém zůstane její jméno vždy u věč
né paměti. Pohřeb konal se ve stře
du za značné účasti, zejména členky
Orelské a z Katolického Sdružení při
šly se rozloučiti se svoji milou spolusesirou, zpěvácký spolek jí zazpíval
nad hrobem a vdp. děkan Mlejnek
uctil její památku proslovem.

Teplice-S. Stala se věc, která se státi
neměla, která nemůže býti ku prospěchu
českých zájmů v našem městě. Městské za
stupitelstvo utvořilo dva divadelní výbory,
německý a český, ve kterém zasedají všich
ni zvolení zástupci českých stran. Německý
výbor pronajímá divadlo, navrhuje řiditele,
uzavírá s ním smlouvy za souhlasu městské
rady. Riditel jest povinen divadelnímu vý
boru předkládati seznam her, které chce
hráti, herců, které angažuje, rozpočty,
zkrátka divadelní výbor rozhoduje o vedení
divadla a zadávání sálů a nikoho v ně
mecké veřejnosti nenapadne upírati výboru
jeho kompetenci, podezřívati jej a činiti jej
terčem nenávistných útoků. Tohoto údělu
dostalo se českému divadelnímu výboru a
to od vlastních českých lidí. V městském
divadle vyhradilo zastupitelstvo 40 dni pro
česká představeni a jejich organisací po
věřilo český divadelní výbor s tím přáním,
aby se tam nekonala představení ochotníků,
nýbrž pozvaných divadelních souborů za
ručujících kulturní úroveň pořádaných před
stavení. Proti pořádání koncertů, akademií,
přednášek a jiných osvětových podniků v
městském divadle nečiní ani město, ani di
vadelní výbor námitek. Jen hledí jednotlivé
podniky tak organisovati, aby si navzájem
nekonkurovaly, a velký sál propůjčuje je
nom pro podniky všenárodní, za jejichž příoadný úspěch či neúspěch sám nese zod
povědnost. Národní garda 73 věděla dobře
o existenci i kompetenci českého divadel
ního výboru. Její osvětový a zábavní krou
žek nacvičil a s velikým úspěchem sehrál
v sále „Neptunu“ představení „Savlenka
broušená“. Mimořádný úspěch vedoucí či
nitele v zábavním výboru tak zaslepil, že
chtěli mermomocí toto představení, třebas
ochotnické opakovati v městském divadle.
Věděli dobře, že by jim český divadelní
výbor nemohl vyhověti. Proto zkrátka jej
pominuli, došli si k německému řiditeli, kte
rý právě ukončil divadelní sezónu, a za
úplatu malý sál gardě pronajal. Že k tomu
není oprávněn, o to se nestaral. Ani Ná
rodní garda se nestarala o to, co k tomu
řekne divadelní výbor a v důsledku toho
i městská rada, jíž divadelní výbor celou
záležitost předložil. Usnesením městské ra
dy bylo pak řiditeli dáno na srozuměnou,
že nesmí bez souhlasu divadelního výboru
sál zadávat. Národní garda, která již v
české veřejnosti dělala náladu proti diva
delnímu výboru, která proti němu volala
na pomoc okr. hejtmana i policejního ra
du, nechala své divadelní plakáty přelepiti
zvláštními nálepkami, vyvěsiti veliký plakát

i u městského divadla, s hrubým útokem
proti českému divadelnímu výboru a proti
jeho předsedovi, městskému radnímu Jiroutovi. Hrozila také uveřejněním v denním
tisku. Své představení pořádala zase v sále
Neptunu s velikým úspěchem, dík právě to
muto neobvyklému způsobu reklamy. Při
vší úctě, jakou k Národní gardě chováme,
nemůžeme její postup v této záležitosti
schvalovati. Spolkovou anarchii do měst
ského divadla nemůže ani divadelní výbor,
ani samo město připustiti. Národní garda
by jistě také nedovolila, aby se jí někdo
míchal do jejích záležitostí, volal na ni úřa
dy a šel si na ni stěžovat k Němcům. Její
zákrok u německého řiditele měl ostatním
českým spolkům dáti školu. Také hned zpěvácký spolek „Slavík—Lidumil“, podobným
způsobem si zadal malý sál pro koncert,
který pořádá v neděli, dne 15. t. m. dopo
ledne, ačkoliv nestávalo překážek, aby si
pro tento účel vyžádal sál od divadelního
výboru. Kam bychom tímto způsobem došli,
vidno z toho, že v městském divadle během
14 dnu mělo býti pět českých podniků. Mi
nulou středu hrálo u nás jihočeské divadlo
operetu „Brandejští dragouni“, zásluhou Ná
rodní gardy při slabé návštěvě, příští stře
du 18. t. m. sehraje Olomoucké Langrovu
novinku „Dvaasedmdesátá“, 8. hrála Národ
ní garda, 13. května přednášel universitní
profesor dr. Pražák z Prahy rovněž v ma
lém sále. Kdo zná teplické poměry, ví do
bře, že tímto nadměrným hromaděním čes
kých podniků by na konec ztroskotala
veškerá spolková činnost a že tu musí býti
sbor, který alespoň v městském divadle
tyto podniky stejnoměrným způsobem roz
děluje, aby pro české obecenstvo nebyly
přílišným časovým i peněžním zatížením.
Městské zastupitelstvo tímto úkolem pově
řilo český divadelní výbor a jest tudíž každý
spolek, který by chtěl v městském divadle
něco pořádati, povinen obrátiti se na něho.
V nynější napjaté době ,kdy Němci jdou
soustředěným útokem proti hraničářům a
kdy více než kdykoliv jindy jest nám zapo
třebí národní jednoty, musí každý slušný
člověk jednání Národní gardy 73 odsouditi.
Cekali jsme od ní, že bude české lidi spojo
vat, pro české zájmy bojovat, nás hrani
čáře bránit. K tomu, aby veřejné napadala
hraničářské pracovníky, skandalisovala čes
kou, německým zastupitelstvem uznanou in
stituci, zašívala svár do českých řad a cho
dila k Němcům na vlastní bratry žalovat,
jsme Národní gardu nepotřebovali a před
další rozkladnou činností v tomto směru
si dovolujeme je v zájmu české věci
co nejdúrazněji varovati.

Teplice-Šanov

matka Orelské cvičitelky a archivár
ky ve skupině mládeže sestry Helen
ky Payerlové. Zesnulá byla vzornou
křesťanskou ženou a matkou, která
své děti i vnuky od malička vedla

Nástup k volbám! Tuto a příští ne
děli konají se v celé řadě obcí a
měst i v našem pohraničí volby do
obecních zastupitelstev, o jejichž mi
mořádném i politickém významu kaž
dý občan republiky jest přesvědčen.
Sudetoněmecká strana Henleinova
jde do nich s naprostou jistotou ob
rovského volebního vítězství, které jí
umožní obecní samosprávu v sudetoněmeckém kraji úplně ovládnout! a
celý tento kraj prohlásili za svoji do
ménu. O německých sociálních de
mokratech nepochybují ani maličko,
že je úplně zdecimují, jen českým
stranám přiznávají, že vzrostou poč
tem hlasů i mandátů. Ukáží prý se
výsledky počešťovací akce v pohra
ničí, která se dála po celých dvacet
let na úkor Němců. Ale i když českvch hlasů nřibude, zvolení čeští zá
stupci prý budou proti přesile Henleinově odsouzeni k bezvýznamnosti.
Nejsou tohle troufalá slova, ktervmi
nás, hraničáře, Henleinovci před vol
bami častují, nejsou to pro nás smut
né vyhlídky do nejbližší budoucnos
ti, když nám tak otevřeně říkají, čeho
od nich máme k očekávání po vol
bách? A nemusíme se v hloubi duše
hanbit za to, že jsme my, Češi, nedo
kázali, k čemu nás Němci svým pří
kladem přímo nutili, že jsme nedo
vedli proti jejich sjednocenému blo
ku postavili sjednocený národní blok
všech českých lidí? Nedobrý a za
rmucující vzor nám ovšem dala Pra
ha, od které jsme čekali generální
apel ke sjednocení, a zatím nás překvanila záplavou kandidátek, stranic
kou roztříštěností, jaké snad nebude
v celé republice. Dnes už se ovšem
nedivíme, že z této nesjednocené Pra
hy nemohla přijíti účinná výzva ke
sjednocení nám, hraničářům. A jsme
rádi, že i když socialistické strany od
mítly jiti alespoň v pohraničí na spo
lečnou kandidátku, že aspoň národní
strany občanské téměř všude dohodu
uzavřely a společné kandidátky po
daly. U vědomí těžké národní zod
povědnosti sdružili se s nimi socia
listé na zbytky hlasů. A nyní v ho
dinu dvanáctou nezbývá než zavolali
do celého pohraničí, kde se volby
konají a české kandidátky jsou podá
ny: Hraničáři nastupte! Žádný volič
nesmí zůstali doma, žádný český hlas
nesmí býti zmařen! Láska k národu a
k vlasti vám ukáže, abyste do po
sledního muže své hlasy odevzdali
českým stranám, především těm, kte-

císař František Josef I., tu večer se
skupil se kolem šikovaiele velký hlou
ček truchlících a tento věnoval ze
mřelému Veličenstvu dlouhou po
smrtnou vzpomínku.
Ležel jsem nablízku na svém slamní
ku a když šikovatel domluvil, řekl
jsem hodně hlasitě: Frantu Procházku
měl již dávno čert vžiti a ještě něco
jsem přidal.
Tehdy neřekl mi nikdo ani slova, je
nom šikovatel vrhl na mne přísný po
hled. Teprve skoro po půl roce, když
šikovatel měl býti vyměněn jako saniterák dle dohody mezi válčícími
státy, a měl brzy odjeti do Austrie, tu
přišel ke mně jeho sluha Jindra, řez
ník z Prahy, a řekl mně důvěrně, že
šikovatel má v notesu napsanou ce
lou moji adresu s poznámkou a da
tum, čímž mně dával najevo, abych
šel odprosili. Neučinil jsem tak, nýbrž
i když odcházel, ignoroval jsem jej
ani ruku nepodal na rozloučenou.
Nebylo to ovšem bez obav, aby moje
rodina odkázaná jen na státní podpo
ru, nebyla nějak šikanována.
Zprávy z bojiště, tehdy z Rumunska
nebyly nijak příznivé pro Dohodu,
takže bylo málo naděje na její koneč
né vítězství, a nebylo divu, že byli
někteří příliš opatrní a nechtěli ještě
spáliti všechny mosty do Austrie.
V dubnu 1917 sestavil učitel Červen
ka Josef ze Zbraslavi, oddíl cvičících

z mladších lidí a cvičil večer prosiná.
První neděli májovou měli jsme do
mácí slavnost. Na programu bylo
cvičení a pak veselice, obé při naší
hudbě.
Nádvoří bylo ozdobeno zelení a pra
porky barvy naší a francouzské. Náš
komandant přivedl větší společnost z
města, která přihlížela cvičení, jež by
lo provedeno bezvadně a borci skli
dili hlučný potlesk. Bošové (Němci),
kteří byli odděleni jen nízkou zdí, na
kukovali závistivě a viděli v tom již
vlastizrádu. Aby vše dobře věděli, o
to postaral se vídeňský Čech Mráz,
který jim vše donesl. Veselice trvala
až do tmy a Franta Svoboda, pekařský
dělník z Vídně, ale lepší Čech než
Mráz, měl na starosti tak zvanou poš
tu a vytěžil přes 50 franků. Když pak
následující neděli měla sezení „Parta
nezáleží", která byla též pořadatelkou, podal učitel Červenka na přání
Svobody návrh, aby se ona částka po
slala Národní radě do Paříže, na pod
poru dobrovolníků. To byl pro mno
hé ještě tehdy příliš silný pepř a
proto pro návrh hlasovaly jen tři ru
ce, takže tento padl. Hned nato po
dal druhý učitel a sokol návrh, aby
se obnos věnoval hudebníkům na
struny, ač sám zde hudebníkem byl
a návrh předem smluvený byl přijat
velkou většinou, čítalať „Parta nezá
leží" na 50 Členů.
Pokračováni.

Úmrtí. V noci ze soboty na neděli ze
mřela dlouholetá a věrná členka na
šeho Katolického Sdružení, Lidové
strany i Orla, pí Marie Payerlová,

V březnu 1917 stěhovali jsme se do
nově postavené budovy a dostali
jsme svoji českou kuchyni. Vařili
nám naši dva kuchaři. Dostávali jsme
i mouku na knedlíky, což Francouzi
neznají, a tak co nemohli dokázali
ani za oůl roku lékaři, to dokázali na
ši kuchaři za tři týdny, že nás totiž
zbavili nepříjemných průjmů na
dobro.
Pošta docházela dobře i z Assinary,
takže jsem jednou dostal 17 lístků na
jednou. Pak mně došly z Ameriky
peníze od bratrů (na onen lístek z
Assinary nejprve 5 dolarů a později
25 dolarů — asi 150 franků.

Něco o našem odboji.
Národní rada v Paříži posílala nám
ovšem zdarma časopis „Českosloven
ská Samostatnost". Bylo nás málo, kte
ří jsme se nebáli vžiti tento list do ru
ky a přečisti. Bylo mezi námi pár za
rytých Rakušáků, kteří byli schopni
každé ničemnosti a ještě bylo více
těch, kteří se báli před těmito lidmi
uvalili na sebe podezření vlastizrady.
Byl zde též jeden šikovatel-holič z
Brna, jeho matka byla Češka a otec
Němec, mluvil špatně moravským ná
řečím a hlásil se za Čecha jedině pro
to, že jsme zde měli vyšší kurs než
Němci. Když jsme byli ještě ve sta
rém mlýně a přišla zpráva, že zemřel

ré utvořily národní souručenství, spo
jeným národním a státotvorným stra
nám. Dokažte Henleinovi, že není
žádného stoprocentního německého
území v republice. Dokažte, že kraj,
který s takovou zálibou nazývají sudeioněmeckým, nebyl uměle počeš
těn ,ale uměle poněmčen, protože
českým býval od staletí, a proto češ
tí hraničáři si ho budou hájit všemi
silami a všecko úsilí vynaloží, aby se
zase českým stal.
Ať se zastydí Praha, že přes její špat
ný příklad, my, hraničáři, přece jsme
se dovedli sjednotili, ať pozná národ,
že v nás, hraničářích, má spolehlivou
stráž, na kterou za všech okolností
může spolehnouti. Nastupte do boje
za vítězství sjednocených, spojených
českých stran!

Roudnicko-Libochovicko

Na hold Ježíši Kristu, přítomnému v Nejsvětější Svátosti Oltárni pořádaný příští ne
děli arcikněžstvim Řipským v Kladně vy
praví katolická akce roudnická v neděli tu,
22. května, časně ráno autobusy dle počtu
účastníků, které z Roudnice odjedou o půl
páté ráno. Cesta tam i zpět autobusem stojí
jen 15 Kč. Přihlášky bud na proboštstvi nebo
na katolickém hřbitově u hrobníka. Zároveň
se jedná v Mariánské družině paní a dívek
roudnických o obeslání sjezdu katolických
žen o svátcích svatodušních v Praze. Dru
žina ta zvolila si minulou neděli, 15. května,
nové představenstvo. Některé starší členky
představenstva toho totiž v zájmu družiny
již volby nepřijaly.
Roudnický politický okres bude míti obecní volby nejen na neděli 29. května v
těch obcích, které jsme minule uveřejnili
Bolestná ztráta stihla našeho milova — ale bude míti ještě za 14 dní později,
ného pana děkana v. v. Frant. Šrám dne 12. června, v neděli Nejsvětější Tro
ka. Rovněž v sobotu zemřela v Bran jice, volby v 53 obcích jiných, jejichž jména
dýse n. L. jeho sestra sl. Anna Šrám jsou: Bříza, Brzánky, Ctiněves, Cerněves,
kové v požehnaném věku 83 lei. Ja Cernouček, Dobřín, Doksany, Dolánky, Nové
ko pečlivá Marta vedla po dlouhou Dvory, Hněvice, Hrobce, Chvalín, Klenec,
řadu let kněžskou domácnost známé Kostomlaty, Libkovice, Libotěnice, Loucká,
ho lidumila a dobrodince slepých dí Podlušky, Předonín, Přestavlky, Račiněves,
vek, vdp. kanovníka Frant. Seyvalira Rohatce, Vědomice, Vetlá, Vodochody a
a dva měsíce po jeho smrti odešla za Vražkov — všecko v soudním okrese roud
ním na věčnost. Pohřeb konal se v ú- nickém. — V soudním okrese libochovickém
terý na hřbitov v Brandýse. Budiž budou míti touž neděli, 12. června, volby
oběma zesnulým země lehká.
tyto obce: Břežany, Brníkov, Brozany, Du.Jednota Orla v Teplicich-Šanově zakoupila bany, Evaň, Horka, Chotěšov, Ječovice, Klapro svůj wolleyballový odbor nový wolley- py, Kostelec nad Ohří, Koštice, Křesín, Leballový míč a těší se již opět na pbvyklá vousy, Písty, Podbradec, Poplzy, Redhošf,
utkání okrskových jednot o putovní pohár Rochov, Roudniček, Slatina, Solany, Vojokrsku, který byl pro tento rok v držení nice, Vojničky, Vrbice, Vrbka, Zabovřesky.
jednoty teplické. Tužte a připravujte se Bylo by na čase, aby se při volbách těch
přihlíželo spíše ke blahu těch obcí nežli ke
všichni na tato utkání.
blahu politických stran. Lidovci jděte tu na
Mariánské Radčicc. V měsíci dubnu naro před příkladem stranám ostatním — časové
dilo se v naší farnosti 4 děti, zemřely 2 jsou zlí, aby nebyli ještě horší.
osoby, oddáno bylo 7 párů. Hroby. Na
rozených 2 chlapci, zemřelých 7 osob, z nich Následky oslavy letošního prvního máje se
ukázaly v polemických článcích týdenníků
5 mužů; svatby byly 3.
strany soc. demokratické a národně sociál
Neopatrná jízda. Patnáctiletý syn truhláře ní — jako bychom spěli k poměrům ital
Horst Wagner dostal novou motorku. Pustil ským a německým. Pozor!!
se s ní přes náměstí, kde právě se konal
týdenní trh, a povalil tam k zemi nahluch Slavnost vzkříšeni konati se bude na ka
lého člověka Moria z Bohosudova, který tolickém hřbitově roudnickém zase v pon
neslyšel výstražného znamení. Morlovi byla dělí svatodušní v půl jedenácté dopoledne,
proražena lebeční kost mimo jiná zranění. letos tedy 6. června.
Dne 9. května konaly se v Lidovém domě Vyšší hospodářská škola v Roudnici mě
zkoušky osvětové školy pro muže, které la minulou neděli slavnost, při které je
řídila paní ředitelka M. Vlasáková, za účasti jím žákům, kteří jsou členy Civilní Proti
6 členů a 7 dorostenců. 12. května konaly se letecké Obrany, čili CPO, odevzdány by
pak tyto zkoušky pro ženy za účasti 6 čle ly prapor, vlastně vlajka, a polnice; vlaj
nek, jelikož se tentokráte dorostenky osvě ku věnovali bývalí žáci čili abiturienti
školy té a polnici záložní důstojníci.
tové školy ještě nezúčastnily. —
Ve středu pak, dne 18. května, se konala Politický okres Roudnický bude míti
členská schůze, při níž prohlášeny byly vý v neděli 29. května volby v následujících
sledky zkoušek a osvětová škola slavnost obcích: Chodounech, Jeviněvsi, Kyškoním způsobem byla zakončena. Počtem vicích, Lounkách, Nučničkách, Olešku,
bodů se umístila na prvním místě ve sku Spomyšli, Záluží, Židovicích, Čemivé,
pině členek sestra náčelnice Elsa Proko Hostencích, Lkáni, Mšeném, Radovesicích
pová, ve skupině mužů vede br. Heřman a Sedlci. V Záluží a Kozlovicích budou
tu neděli zároveň volby zastupitelstev
Smíd, u dorostenců Ilja Pittner.
osadních. — Lidovci ze všech těch obcí
obraťte se na svoje organisace místní
i
okresní a na župní sekretariát čsl.
KDOCHCF PSACÍ STROJ
strany lidové v Lounech, Vrchlického ul.

PORTA BEK (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.

vaše tiskárna
VLAST-A. DANĚK PRAHA II.,
ŽITNÁ 26. - TELEFON 236-26.

Zakupte si proto parcelu v leto
visku Slapy n./Vlt. Všechny živ.
potřeby v místě. Zast. autobusů.
Správa letoviska Slapy :
Praha II. Zlatnická 4 - tal. 622-42

šimi henleinovci z chyb a češtiny, jakou
nám v letácích servírovali. — Litujeme jen,
že místní naprosto české občanstvo nemělo
příležitost vysvětliti škůdcům státu jak my
zacházíme s podobnými velezrádci, když
nadřízené orgány státní bezpečnosti pro sa
mou benevolenci si již pomalu nevědí rady.
Sbírání a zabavování letáků policií a čet
nictvem rovněž nemělo významu — naopak
bylo by dobře letáky občanstvu ponechat,
aby vědělo kam vede zpupnost a co je u
J. --a.
nás v jubilejním roce možné.

Prapory, sžuhy, vlajky
Iorganisační
V sobotu 14. t. m. a v neděli 15. t. m. súčastnili se členové pražských skupin v hi
storických uniformách pobožnosti ve svato
václavské kapli a mše sv. za Karla IV., Otce
Vlasti, ve velechrámu sv. Víta, kde byl ke
hrobu velkého českého krále položen věnec
v upomínku šestistyletého výročí. Pobož
nost vykonal J. M. pap. prelát kanovník
Msgre Cihák a u hrobu promluvil jednatel
přípravného výboru p. komisař Kemmer.
Zaplatil jsi již členskou legitimaci, která ti
byla zaslána a členské příspěvky?

Vyplnil jsi už dotazník a členskou přihlášku
Zemského svazu Ústřední jednoty čsl. le
gionářů. Učiň tak co nejdříve.
Domovnictvi hledá legionář - pomocný
poštovní zřízenec. Nabídky račte adresovati
na Zemský svaz Ústřední jednoty čsl. le
gionářů v Praze II., Národní tř. 30.
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Ze schůze předsednictva ce. Orla
ve středu 4. května 1938.
První posjezdové schůzi předsednictva
Československého Orla předsedal úřadu
jící náměstek starosty František Leiner.
Po uvítání nově zvolených členů před
sednictva náčelnice Orlic Marie Jelínkové
a jednatele Československého Orla Jana
Hanuše, zmínil se předseda o běžných
aktualitách organisačních, zahraničních
a některých úředních sděleních. Z jeho
referátu vzaty na vědomí odpovědi na
telegramy odeslané ze sjezdu: z kan
celáře presidenta republiky, od nuncia
tury v Praze, od federace katolických
francouzských gymnastů, od svazu kato
lické mládeže polské v Poznani a svazu
Veliko Križarsko bratrstvo u Zagrebu.
Z příprav k celostátnímu zájezdu na slet
slovenské katolické mládeže v Lublani
25.—30. června vzato na vědomí sdě
lení presidia ministerské rady o udělení
nezapočítatelné dovolené pro účastníky
z řad státních zaměstnanců, od Čs. Zbro
jovky v Brně a po soupisu zájemců od
fy Baťa, Zlín. Ministerstvo železnic po
volilo pro zájezd 50'»/o slevu jízdného
z bydliště účastníků do nástupních sta
nic zvláštních vlaků. Dále byly projed
&
nány a schváleny směrnice týkající se
Račiněves. Domkář Antonín Stehlík byl duchovního, tělocvičného a organisačnipoctěn nemilou návštěvou neznámých po ho vedení zájezdu do Jugoslávie. Tech
bertů, kteří si vzali ze špýcharu 3 pytle nické vedení zájezdu schváleno zadati
mouky ve váze 180 kg a 20 kg škvařeného Československé cestovní a dopravní kan
sádla i s hrncem. Po zlodějích nyní pá celáři Čedok v Praze. Z věcí tělovýchov
ných schváleno předložití Mezinárodní
trají četníci.
Unii v Paříži návrh na uspořádání mezi
Hněvice. K levému břehu Labe v Hněvivicích připlula mrtvola ženy, kterou spatřil národních lyžařských závodů v rámci
a vytáhl tamnější obecní strážník Ladislav sletu příštího roku v Československu. Na
Jon. Mrtvola byla odvezena do márnice v tábor branné pohotovosti v Kácově od
Račicích, kde pitvu provedl MUDr. Kirch- 29. května do 4. června vysláni Alois
ner, obvodní lékař z Roudnice n. L. Pitva Slaný a Vlasta Kubíčková. Ku cvičitelprokázala sebevraždu a po dlouhém pá ským zkouškám župy Sv. Metoděje v Tiš
trání četnictva, v mrtvé zjištěna Otílie Ham- nově 15. května delegován náčelník Čes
koslovenského Orla MUDr. Jílek. V re
pejsová z Chlumína.
ferátu hospodářsko-finančním schváleno
Židovice. V naší obci byla podána jednotná udělení podpor potřebným jednotám na
kandidátka do obecních voleb, čímž volby pořízení cvičebních úborů pro žactvo a
odpadnou. Jak krásný příklad pro některé dorost.
strany v našem pohraničí.
A

Z Chodně. V neděli ráno bylo jinak klidné
občanstvo choceňského okolí překvapeno
drzou letákovou provokací „Ligy českého
Iva", jejímiž velezrádnými letáky bylo okolí
přímo zaplaveno. Zajímavým zůstává, že le
táky byly i v polích a zahradách a kla
deme si otázku, nebylo-li k rozšiřování le
táků použito jiných prostředků než aut a
motocyklů. Pobouřené občanstvo poznalo
ihned z tisku letáků, že byly sesmoleny na

V poutním místě Hemžích bude v neděli 22.
května posvěcen třetí zvon tohoto krásného
kostela, chlouby to širokého okolí. Zvon
byl pořízen péčí místních i okolních kato
líků a komité pro pořízení tohoto zvonu
sbíralo příspěvky složenkami okresní zálož
ny hospodářské, ač v místě i okolí jest ně
kolik katolických ústavů - a většina členů
komitétu jsou funkcionáři katolické raifeisenky. Je vidět, že příliš brzy zapomínáte
na spojené nádoby — Henlein — beran.
J. —a.

Konečně jaro. Po chladném dubnu nastalo
konečně několik slunečných květnových dnů
a květy ovocných stromů na teplicku a vů
bec v českém Stredohoří se rychle rozvily.
Nyní lze teprve odhadnouti všechny škody
způsobené trvalým chladným počasím. Me
ruňky, broskve, někde i třešně jsou skoro
úplně pomrzlé. Pouze na chráněných mí
stech lze očekávati průměrnou úrodu. Ja
bloně a hrušně byly sice s květy hodně

Redakce, administrace a expedice v Praze I., č. p. 330. Telefon č. 35705. Předplatné Kč 24.— ročně, jednotlivé
písemně nezastaví, považuje se za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemně oznámí.
Dohlédací 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.,

pozadu, ale nepříznivé počasí jim celkem
příliš neuškodilo. Na horách ted teprve stro
my kvetou a horalé obdělávají svá chudá
políčka, na kterých pěstují jen oves a bram
bory, částečné též žito.
V těchto dnech vydalo Mazáčovo knihku
pectví legionářské paměti Metoděje Pleskýho „Velezrádci". Poutavým způsobem je
tu popisováno utrpení českého člověka v
Habsburské armádě, kterého hnali bojovat
proti bratrům — Rusum za nenáviděné moc
nářství, než se dostal na druhou stranu —
k svým. Doporučujeme vřele našemu čte
nářstvu toto zajímavé dílo.
J. —a.

Okresní výbor pro Prahu—venkov ob
sadí místo okresního strojníka. Žádosti
do 4. 6. 1938. Bližší v Úředním listě č. 106.
Ve školním okrese bílinském obsadí se
1 místo řídícího učitele při smíšené obec
né škole české v Hostomicích. Žádosti
do 11. června 1938. Bližší v Úředním
listě č. 103.
Město Švihov obsadí místo smluvního
policejního strážníka. Žádosti do 17. 6.
1938. Bližší v Úředním Ústě č. 108.
Městský úřad v Říčanech obsadí místo
vedoucího městského úředníka. Žádosti
do 4. června 1938. Bližší v Úředním listě
č. 105.
Okresní výbor v Lanškrouné obsadí mís
to správce jako vedoucího úředníka při
okresní nemocnici v Ústí n. Orl. Žádosti
do 31. května 1938. Bližší v Úředním
listě č. 109.
Obec města Nymburka obsadí 6 míst
ní, policejní. Žádosti do 10. června 1938.
zřízenců čekatelů pro obor služby strážBližši v Úředním listě č. 109.
U městské obce nymburské obsadí se
systemisovaná místa: 2 služ, místa veř.
mést, úředníků pro obor služby účetní
a pokladní a místo veř. mést, úředníka
pro kancel. manipulaci a pisárskou služ
bu při městském důchodě. Žádosti do
10. června 1938. Bližší v Úředním listě
č. 109.
Správní výbor všeob. veř. okr. nemocnice
v Městci Králové obsadí místo kancelář
ského oíicianta. Žádosti do 31. května
1938. Bližší v Úředním listě č. 110.
Okresní výbor v Klatovech obsadí syst.
smluvní místa: 1 místo smluvního cestmistra, 1 místo smluv, silnic, dozorce,
1 místo manipul. kancel. síly a 1 místo
smluvního strojníka. Dále 1 místo smluv,
domovníka, spolu topiče. Žádosti do 4.
června 1938. Bližší v Úředním listě č. 111.

CENTRÁLNÍ QROGERIE

„KRÁLÍK"
ROUDNICE ■ HUSOVA

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod ce n’o u

R- Bukácek,

Praha - Karlin,

Královská 47. — Telefon 61705

číslo po 50 hal. Vychází týdně v pálek. Kdo si ponechá dvě čísla a odebíráni
Novinová sazba povolena řed. pošt, a telegrafů v Praze p. čís. 86.147/IIIa/193a.
4. Čís. pošt, spořitelny 210.512 (Záložna Hermes v Praze). Odpovědný redaktor
Žitná 26. Řídí redakční kruh.
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