Svatováclavská

Stráž
V Praze dne 3. června 1938

Ročník II.
r

NAPĚTÍ
Mimrův dum v Krouně
POVOLILO
Je pravda, že situace je stále vážná,
ale nicméně lze říci, že napětí povo
lilo, a je možno se dívat optimističtěji
na další vývoj událostí. Náš národ se
o kritických dnech zachoval skuteč
ně obdivuhodně, byl klidný a by! ochoien přinést pro milovanou vlast
nejtěžší oběti. Rychlost, s jakou byly
provedeny všechny rozkazy, svědčí o
ukázněnosfi, která je v zahraničním
tisku hodnocena velice sympaticky.
Náš lid udělal státu nejlepší propa
gandu, jejíž výsledky se ještě plněji
projeví, jak můžeme právem doufat,
v budoucnosti. Rozhodně víme, kde
máme dobré přátele, na které se mů
žeme v těžkých chvílích spolehnout!.
Náš konflikt s Německem postavil na
naši síranu i ty, kteří dosud nám ne
byli nakloněni, jako třeba konservativní kruhy francouzské a anglické.
Ale co je třeba zvlášť vyzdvihnout,
íoť sympatie velké části národa pol
ského, které se v posledních dnech
ukázaly jak v tisku, tak i v různých
manifestacích. Jestliže katolická stra
na a strana dělnická odhlasovaly rescluce dýšící nelíčenou láskou k nám,
je to čin, jehož dosah je jistě daleký.
Je pravda, že nynější mezinárodní poliiika polská, vedená ministrem Řec
kem, nám není nakloněna, ale to ne
bude trval stále, národ si vynutí bě
hem doby korekturu její. Nutno si
ostatně všimnout upřímného souhla
su, který mělo naše jednání v Rumun
sku, kde se o nás psalo všeobecně
velice pochvalně, a to znamená mno
ho při nynější přátelské politice ru
munské a polské, utužené zájezdem
ministerského předsedy rumunského,
M. Crisiea, patriarchy, do Varšavv.
Je možno věřit, že Rumunsko bude
vykonávat na vládu polskou blaho
dárný vliv v náš prospěch.
Německý ministr propagandy Dr.
Goebbels ve své řeči projevil přání
Německa, aby byl mír zachován. Lze
v lom vidět ústup, který jistě bude
působili na psaní říšského tisku, který
byl po celých 14 dnů ve službách
protičeské propagandy, a který kalil
jednání. Ovšem Dr. Goebbels neustu
puje z nadmíry lásky k míru, jako spí
še z nutnosti. Vyhlídky Německa na
vítězství jsou za nvnějšího stavu mi
nimální. Těžko je věřit v jednotu ně
meckého národa, jakoby stát neroz
borné za nacistickým programem a
poměry v Rakousku dají Berlínu ješ
tě mnoho starostí a připraví mu hod
ně hcrkvch chvil. Spojenectví mezi
Itálií a Německem bylo sice návště
vou Hitlera slavnostně prohlášeno a
možná i utuženo, ale Itálie je po haLešském tažení silně vyčerpána a fi
nančně zeslabena. Německo jí v těch
to obtížích pomcci nemůže, poněvadž
samo mnoho potřebuje. A ani na Pol-

vě a v obecním zastupitelstvu mají
11 mandátů a úsilovnou prací snad
se jim podaří získali při dalších vol
bách ještě více. V Krouně pracuje
od r. 1902, Křesťansko-sociální spolek
„Fr. Mimra", nesoucí jméno svého za
kladatele, katol. Spořitelní a záložní
spolek od r. 1903 (byl mezi prvými,
které r. 1908 budovaly katol. družst.
ústředí), stranu křesťansko-sociální od

Otiskujeme fotografii Mimrova domu,
jako prvního pomníku vlasteneckého
a neohroženého biskupa Brynycha.
Byl vybudován z darů katolické ve
řejnosti a obětavé práce místních ka
tolíků a o svatodušních svátcích bu
de slavnostně posvěcen bývalým
krounským farářem Msgre Fr. Mimrou, kanovníkem, proboštem a bisk.
vikářem v Litomyšli a odevzdán služ
bě katolické práce Orelstva a ostat,
katol. korporací v místě a okolí. Dům
jest projektem architekta Zlámalíka,
velmi pěkně vyřešeným a represeniačním. Vedle prostorného sálu, jeviš
tě i šaten, jest zde klubovna, byt pro
domovníka a v prvém poschodí nád
herný byt o 4 místnostech.
V sále budou umístěny busty bisku
pa Brynycha a Msgra Fr. Mimry, dí
lo akademického sochaře Jana Černé
ho z Pusté Kamenice. Později, dá-li
Bůh, budou odlity do bronzu a umís
těny v průčelí domu. Plastický orel
v průčelí jest prací krounského rodá
ka br. Konsi. Šmuka, řezbáře firmy
Soudil a Janešovský z Hradce Král.
Stavební práce pod firmou Všestav
z Prahy prováděny ve vlastní režii
pod dohledem a vedením br. Emila
Vosířela, který zde vykonal z lásky
a ochoiy veliké dílo. V základním
kamenu jest prst ze sv. země, květi
ny a různé upomínky darované pí.
Šurýčkovou z Ciněvse.
Dům bude střediskem katolického ži
vota, zvláště Orelstva z celého okolí.
Krouna jest uprostřed okresů Skuteč, Hlinsko a Polička, jest sídlem
orelského okrsku a dlouholetá prá
ce v katolickém spolkovém životě
svědčí o uvědomění katol. občanů
v Krouně. 89% katolíků zde volí lido-

V sobotu 28. května shromáždilo se
legionářské bratrstvo, příslušníci ital
ské domobrany, dobrovolníci z r. 1918
až 1919, Národní garda, Siřel, svaz, ha
siči, Sokol, DTJ, (kde zůstal Orel?),
a to jak v historických uniformách,
iak i v šatech občanských u Wilsonova nádraží, odkud o 17. hodině vy
šel průvod, v jehož čele šel pěší pluk
s praporem a hudbou. Hned na vo
jenský útvar následoval průvod le
gionářů se státní vlajkou a čestné če
ty legií, dobrovolců a iial. domobra
ny a pak jednotlivé útvary v semknu
tých řadách. Průvod ubíral se po
Václavském náměstí, přes Příkopy a
Celetnou ulicí na náměstí Staroměst
ské. Na Václavském náměstí a v uli
cích, kudy se průvod ubíral, stály ne-

sko není stoprocentního spolehnutí.
Neméně důležiié v íéfo věci je to, že
za nynějšího stavu by sotva zůstala
Amerika neutrální, poněvadž velkokapifál, který je z velké části v ži
dovských rukou, by! silně popuzen
posledními německými nařízeními o
soupisu židovského jmění ve III. Říši.
To všechno přispělo k tomu, že v Ně
mecku zvítězili ti, kteří radili, že by
nebylo zatím výhodné vojensky za
kročit proti malému sláiu, jakým je

Československc. Nebezpečí je, dou
fejme, nyní odvráceno, díky souhrnu
událostí, v nichž naše nebojácnosf a
ukázněnost mají jistě čelné místo. Bě
lí jen o budoucnost a i tu možno být
aspoň poněkud optimistickým. Nebu
de sílit jen Německo, nýbrž i ostatní
státy, neboť každý je si vědom, že
nejlepší zárukou vítězství i udržení
min* je pohotovost a připravenost.
Čas bude jistě též pracoval pro mír i
pro nás.

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

Číslo 23
r. 1906, Všeodborové sdružení křesť.
dělnictva mělo tu před válkou silnou
posici — nyní je společná odbočka
s Otradovem, Jednota čsl. Orla za
ložena r. 1912. Skupina Sdružení ka
tol. mládeže od r. 1918, odbočka Hos
podářského sdružení křesť. zeměděl
ců od r. 1923 a nejnovější organisací
jest skupina Ústřední jednoty čsl. le
gionářů od r. 1937.
Akci vedl výbor utvořený ze všech
těchto korporací a podařilo se mu ob
starali za 3 roky 80.000.- Kč. Vyko
nal řadu schůzí a jednání, až se zda
rem stavbu dokončil.
O svatodušních svátcích stane se
Krouna dostaveníčkem katolíků ze
širého okolí. Katolíci budou zde ma
nifestovali za svá práva, uctí památ
ku velkého biskupa Brynycha, oce
ní nadlidskou práci Mimrovu, který
krounské katolíky vyburcoval z ná
boženské lhostejnosti a spánku, vzda
jí hold naší republice a jejímu pre
sidentu Dr. E. Benešovi a vzpomenou
všech našich velikánů ať národních
anebo katolických.
Mimrův dům bude baštou v nábožen
sky smíšeném kraji, bude svědomím
katolíků a bude ohniskem nábožen
ské a kulturní obrody pro celý kraj.
Všem, kteří nám pomohli svými pří
spěvky a dary, kteří s námi spolupra
covali na dokončení pěkného památ
níku v památném dvacátém jubilej
ním roce naší samostatnosti, Zaplať
Pán Bůh.
Josef V. Křiklavá.

Holí! legionářů presidentovi
Hold armády, legionářů, ifal. domobranců, dobrovolců z r. 1918-19 a
ostatních korporací presidentu repu
bliky Dr. E. Benešovi u příležitosti
jeho 54. narozenin a oslava 20. výročí
ananase ruských legií.

přehledné zástupy občanstva špalí
rem a nadšeně pozdravovaly naši ar
mádu a legie.
Na Staroměstském náměstí vykonal
přehlídku vojska a legionářů br. ar
mádní generál Jan Syrový, generální
inspektor čs. branné moci v zastou
pení ministra N. O. Machníka, které
ho občanstvo uvítalo bouřlivým po
tleskem. Na to oddíl legionářů od
nesl velký věnec ke hrobu Neznámé
ho vojína, kde jej položil br. arm.
gen. Syrový, doprovázený generály,
primátorem Dr. Zenklem a deputace
mi zúčastněných korporací. Vojsko
vzdalo čest zbraní.
Br. posl. Dr. Patejdl ve svém projevu
vzpomněl výročí zahájení ruské anabase a 54. narozenin presidenta Dr. E.
Beneše, jeho práce a úsilí jak za hra
nicemi, tak i v osvobozené vlasti.
Mimo jiné pravil: „Národ českoslo
venský, sjednocený a jednotný, zdra
ví svého presidenta, přeje mu mnoho
zdraví a síly k plnění jeho velkého
úkolu a doufá pevně se svým presi
dentem, za nímž stojí jako hradba, že
budoucnost národa, opřenou o jeho
podporu a o podporu zahraničních
přátel rozvážně, pevně a úspěšně
uhájí."
Po něm promluvil br. generál Rudolf
Medek o výročí slavného pochodu
Čechoslováků Ruskem a Sibiří, kde
české vojsko bylo pod ochranou
všech českých sv. patronů a na ko
nec prohlásil: „Jestliže tehdy uznal
svět naši vůli k svobodě a k její ob
raně, jestliže valná část světa uznává
to také dnes, — jak bychom mohli
pochybovaži o své budoucnosti? Ni
kdo z nás od Aše až do Jasiny nepo
chybuje! Násilí se nedopustíme, ale
proti násilí se budeme bránit do po

sledního dechu. Bratři, kieří prolili
od hranic Haliče až k břehům liché
ho oceánu svoji krev pro lepší bu
doucnost národa, ale také ti, kieří pro
tento národ bojovali na všech bojiš
tích světa, nebudou námi nikdy za
pomenuti, nikdy zrazeni. Věčná paměf jejich obětem!"
Na konec zahrála hudba státní hym
nu a korporace odebraly se průvodem
k budově parlamentu, kde byl roz
chod. Praha ukázala, jak má svého
presidenta ráda, jak miluje bojovní
ky za svobodu a jest hrda na svou
armádu. Byl to skvělý jednotný pro
jev, uspořádaný společným výbo
rem všech legionářských organisací,
bylo to přání národa druhému, pre
sidentu budovateli, aby jej Všemo
houcí Bůh do dalších let sílil a do
přál mu pevného zdraví k vykoná
vání tak těžkého a zodpovědného úřadu. Panu presidentovi Zdař Bůh.
- jvk —

Spořit se dá i z máta
Heslo, které má v sobě velkou myš
lenku a velký cíl.
Spoření není mamon, nýbrž touha za
bezpečit lépe svůj zítřek.
Nespoříme pro zábavu, nýbrž pro
účel.
Má-li národ býti silný, je třeba, aby
byl též dostatečně finančně zabezpe
čen.
Téměř všichni rodičové mají své díl
ky rádi, ale každý otec či matka pro
jevují lásku k svému dítěti různě. Ně
kteří je velmi často pamlskují, jiní ku
pují hračky až mnohdy děti omrzí,
ale jen málo jest rodičů, kteří pama
tují na to nejhlavnější. Sice, zabez
pečit své dítě v době, kdy již rodiče
nebudou. To se dá učinit jenom spo
řením.

Příklad:

Pohraničí není
totálně německé
Již při volbách konaných 22. května
bylo zjištěno, že pohraničí není úze
mím čistě německým, jak tvrdí a
dlouho již tvrdily listy henleinovske
a nedělní volby tento fakt ještě více
potvrdily. Území to má silné skupi
ny české, zároveň bylo zjištěno, ze
Henlein nestrhl na sebe všechny
hlasy německého obyvatelstva a ne
mecké sociální demokracie, ačkoliv
utrpěla veliké ztráty, přece nepod
lehla. Podle zjištění v 66 obcích je
celkem 996 mandátů do obecních za
stupitelstev v pohraničí. Z nich zís
kala strana sudetoněmecka 654 man
dátů, němečtí sociální demokrate
české skupiny a čsl. vládní strany 263,
komunisté 14 a jiné volební skupiny
7 mandátů. Henlein získal tudíž pou
ze ’/3 mandátů a hlasů. Uvážíme-li,
jak ohromnou agitaci děla Sdp, třeba
říci, že vítězství není jí úmerno. 1 Sto
ky němečků ostrůvek na Českomo
ravské vysočině přijdou do ceskych
rukou, neboť tam české strany získaly
většinu, majíce 10 mandátů proti 8
henleinovským. Podobne i v Ervenicích, na severu Cech, kde je nejvetsi
naše elektrárna, získali Cesi 16 man
dátů a henleinovci rovněž 16. ťonevadž komunisté získali 2, nem. soc.
demokraté 3, je možné, že tam bude
český starosta.

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

Významné návštěvy v Praze
Po skončeni 34. mezinárodního eucha
ristického kongresu zavitá do naší re
publiky několik významných osobnosti
ze zahraničí. Znamená to, že o naš stát
se jeví všude veliký zájem a lze doufat,
že všichni si od nás odnesou nejlepsi
dojmy. Mezi prvními, kdo k nám při
jede, třeba jmenovat i pařížského arci 
biskupa. kardinála Vérdiera, upřímné
ho našeho přítele, dále turinského arci
biskupa, kardinála Fossatiho a šéfre
daktora oficielního listu Svaté Stolice
„ĽOsservatore Romano“, Helia Torre.
Prahu navštíví rovněž čínský biskup z
Nankingu, J. E. Juping a prosloví v 1mauzích přednášku. V Československu
bude meškat i několik velikých
cizích kongresistů, aby si prohledli
krásné památky naší metropole. Je to
nejlepší propaganda pro naši vlast.

Zájezd do Krouné
Pražští katoličtí legionáři zúčastni se
slavnosti v Krouné se zemským sva
továclavským praporem, který bude
dekorován stuhou, pokud mají uni
formy, všichni. Jede se autokarem a
sraz účastníků jest v neděli 5. VI. t. r.
na Boži hod ráno v 5 hodin v Praze II,
Karlovo nám. 5-6, a odjezd přesně o
5.15 hodin. Návrat v pondělí večer.
O ubytování a stravování postaráno.
Velí br. šfkpf. Suška, technické vede

ni br. štrtm. Prácheňský.

Chudý dělník při narození své dce
ry, vzal si za úkol ukládali denně 20
haléřů, které ušetřil vždy na cigaretě.
V kouření to vůbec nepoznal. Ale je
ho ratolest, již po prvém svém roce
má základ a sice 73.- Kč a úrok, cel
kem 75.- Kč. Druhým rokem částka
tato se zvýšila na Kč 150.- a koncem
21. roku, í. j. v den své plnoletosti

měla by dcera věno z dvacetihaléřů
a sice v částce Kč 2.100.-. Jistě vel
mi krásný úspěch, který by se čím
dále tím více zvětšoval, takže jeho
vnuk, mohl by míti po celkovém
421etém střádání částku Kč 6.000.-.
Nyní se tedy objevuje pravdivost
hesla „spořili se dá i z mála, jen začni
a vytrvej". Potom otec může s klid
ným svědomím zavřít oči a nemusí
se bát, co se stane s jeho dcerou, neb
vnukem, kdyby nastala nějaká ne
moc neb nepředvídané překážky.
V tomto případě se nejlépe poznává
láska rodičů ke sv^m dětem. Takto
zabezpečený člověk, nejen, že pokra
čuje ve šlépějích svého předchůdce,
ale váží si ho tím víc, protože pozná
vá pravou lásku jak otce tak matky,
a věří, kdyby rodiče byli mohli střá
dali více, že by tak byli učinili. Neza
pomínejte proto na budoucnost svých
dětí a zabezpečte je dokud jest čas.
Nikdy není pozdě, jen začít a vytr
vat.
V dnešní době vydávají záložny ko
vové střádanky, ai naše čistě katolic
ká záložna Hermes je půjčí každému
zdarma, bez rozdílu, zda se jedná o
dítě, či dospělého člověka. Nuže,
s chutí do práce.
Mn.

Po nedělních volbách
Druhá volební neděle přinesla vlast
ně překvapení jen v hlavním městě
republiky, jinak nelze ničeho měnit
na diagnose, proslovené po volbách
22. května. V Praze volby do jed
notlivých obecních zastupitelstev do
padly opět vítězně pro národní socia
listy a komunisty, kteří získali ještě
větší počet hlasů než ve volbách
předcházejících. Je to možno vysvět
lit jednak tím, že v některých čtvrtích
odpadly kandidátky menších stran,
nebo neobdržely téměř žádné hlasy
a komunistům pravděpodobně při
padly hlasy henleinovské. Nových
10.000 hlasů ztratila Liga Stříbrného,
něco z nich získaly kandidátky ná
rodního sjednocení. Lidová strana
dostala o 200 hlasů více a celkem lze
říci, že i v ostatních obcích zazna
menává vzrůst.

Klid, který i tuto neděli nebyl nikde
porušen, dobře působil v zahraničí a
všechen tisk, af jakéhokoliv zabarve
ní jej vyzdvihuje a oceňuje jako zna
menitý předpoklad pro jednání o
menšinový statui. Hlavně anglické
listy nešetří slovy uznání v přesvěd
čení, že vláda je pánem situace na
prostým.

Jeden poznatek z voleb je rovněž ve
lice cenný: Všechny malé strany, i
když si daly nejlákavější názvy, byly
smeteny. Národ touží po sjednocení
ve větší celky a má dosti hašteření,
které často je jen osobního rázu. A
je možno se domnívali, že tento pro
ces bude v budoucnosti pokračovat,
což bude národu i státu jistě ku pro
spěchu.

Emil Dostál

Naše vystoupení v Rusku
(Pokračováni)
17. května 1918 obdržel velitel 3. plu
ku (nynější velitel země České, gene
rál Vojcechovský, rodem Rus) a veli
tel 6. pluku od čeljabinského sovětu
připiš, poslali do sovětského štábu
delegaci dobrovolců k obapolnému
uspokojivému vyřešení incidentu ze
14. května 1918. Velitel 6. pluku vy
hověl žádosti a poslal delegaci, ve
litel 3. pluku byl opatrnější a nepo
slal nikoho. Jakmile delegace 6. plu
ku se dostavila, sovět ji atestoval a
stalo se totéž deputaci čsl. dobrovol
ců s důstojníkem, žádající propuštění
delegace. Zpráva o arestování i de
putace pobouřila čsl. dobrovolce. Za
čali vytahovali a čistili zbylé zbra
ně a nedočkavě čekali na vystoupení
k osvobození aresiovaných bratrů.
„Kluci, sundávejte obrázky, bude se
bílit," radostně naznačovalo náladu,
která v nich hořela. Těšili se, že si
dobudou zase zbraní, které musili v
Penze odevzdali. A nečekali dlouho,večer téhož dne (17. května 1918), je
likož sovět na ultimatum do 6 hodin
večer nepropustil aresiovaných bra
trů, se ozbrojeně vystoupilo a uvěz
nění byli osvobozeni.
Tímto vystoupením stali jsme se na
jednou proiirevolucionáři a buržujským a kapitalistickým vojskem
Francie a Anglie.
20. května 1918 přijeli do Čeljabinska
předsjezdoví delegáti a na poradě
bylo rozhodnuto, nedbali na žádné
telegramy z Moskvy, i kdyby byly
podepsány Maxou, a jeti neprodleně
vlastním pořádkem směrem na Vladivostok, kteroužto dopravu vezme ve
svoji působnost Výkonný výbor na
místo Odbočky Československé ná

rodní rady na Rusi, která tímto ak
tem pozbyla pravomoci, ale bylo to
v dané situaci nutné.
21. května 1918 postavil čeljabinský
sovět nedaleko našeho vlaku stráže,
aby pozorovaly činnost a chování se
čsl. dobrovolců. My jsme byli taktéž
velmi ostražití, poněvadž se proslýcha
lo, že rudí chtějí v noci proti našemu
vlaku pustit roztopenou lokomotivu.
22. května 1918 došel do Čeljabinska
telegram podepsán Maxou a Aralovem, o bezpodmínečném vydání
všech zbraní s ujištěním, že ochranu
a bezpečnost naši zaručuje a převez
me sovětská vláda.
23. května 1918 posílá Aralov doda
tek k tomuto telegramu a
25. května 1918, patrně pod dojmem
usnesení se Výkonného výboru, no
vý telegram, podepsaný Trockým,
v němž hrozí sovětům staničních
měst, že jsou povinny a odpovědny
za odzbrojení a rozformování čsl. vo
jenských oddílů. Ti čsl. dobrovolci,
kteří projeví dobrou vůli, mají býti
přijati do rudé armády, ostatní do
pracovních družin. Přistihne-li se ně
který z Čechoslováků se zbraní v ru
ce, má býti jako povstalec na místě
zastřelen.
Lenin sám byl pro nejrychlejší dopra
vu čsl. vojsk, aby v krátkém čase
opustila Rusko, ale ostatní členové
sovětské vlády, znajíce naši bojov
nost a disciplinu, a na naléhání čes
kých komunistů, chtěli nás získali
pro rudou armádu nebo odzbrojili.
Odzbrojené by nás již rudá armáda
lehčeji zdolala.
(Pokračox ání)

zprávy ve zkratce
—. Tomáš Josef Jiroušek se dožívá osmde
sátky. Tento bojovník za práva dělnictva a no
vinář patří ke krásným postavám českého ka
tolického a sociálního hnutí. Duše hluboce
věřící, poctivá a nenáročná byla vždy jen ve
službách dobré věci. T. J. Jiroušek napsal Dě
jiny sociálního hnutí u nás na základě boha
tých pramenů, které má ve své knihovně. Usta
vičně pracuje tento muž, který neměl dosud
kdy si odpočinout. Dej mu Bůh ještě hojnost
síly a svého požehnáni!

—. Povstání v Mexiku, jemuž stál v čele gene
rál Cedillo, prý potlačeno, sotva lze však říci,
že tím byl sjednán zemi klid, neboť Mexiko
bude prodělávat drobnou válku, známou pode
jménem querilla. V Mexiku jde o petrolej a
cizí společnosti, kterým bylo odňato právo son
dování, budou jistě hledat další prostředky,
jak uvést zemi ve zmatek, z něhož by těžily.
To jsou čistě kapitalistické metody na celém
světě.
—. Přednosta středoevropského oddělení v brit
ském ministerstvu zahraničí, IV. Strang, dlel
v Praze, kde se mu dostalo přímých informa
cí o menšinovém statutu a zároveň se mohl
přesvědčili, že poměry v našem státě jsou
klidné. Z Prahy odejel do Berlína a pak do
Paříže.

—. Jednání o menšinovém statutu je v prou-,
du, ačkoliv jest obtížné, je vedeno s nejlepší
mi úmysly. Není jisto, kdy budou výsledky
podány parlamentu. V henleinovském tisku
se soudí, že až na podzim, ale je pravděpo
dobné. že dříve. Parlament nebyl nyní svo
lán, aby vláda nebyla v práci ničím rušena.

—. Pittsburská dohoda, o které se tolik na
psalo, byla přivezena americkými Slováky do
Československa. Je to důležitý historický do
klad o podílu Slováků na boji o svobodný sa
mostatný stát. Přichází do vlasti v době, ve
kt<iré vláda připravuje rozšíření slovenské sa
mosprávy. P. dohoda byla odevzdána Msgre
Hlinkoví, vůdci ludové strany. Mluví se v ní
o jednotném československém státě.
—. Předsednictvo ústředního výboru lidové
strany konalo poradu, ve které bylo zaujato
jasné stanovisko k současným událostem jako
vnitro, tak zahraničně politickým. Byl schválen
dosavadní postup ministra dra Šrámka a sta
noveny směrnice pro další postup.

—. Permanentní výbor mezinárodního Eucha
ristického kongresu konal v Budapešti v pon
dělí schůzi, na které se usnesl, že příští me
zinárodní eucharistický kongres bude se konati r. 1940 ve francouzském městě Nizze. Bu
de to 35. kongres a jako jubilejní má být ve
Francii, kde vznikla myšlenka těch kongresu.
—. Spisovatel František Sušil, velký vlastenec
a vůdce moravského kněžstva, zemřel před 70
léty v Bystřici p. Hostýnem. Byl profesorem
v brněnském semináři. On má též velikou zá
sluhu o obnovení kultu ideje cyrilometodějské
a o veliké jubilejní slavnosti na Velehradě ro
ku 1863. Vydal tři sbírky moravských národ
ních písní, Písmo svaté Nového zákona a pře
kládal svaté otce.
—. Japonsko se chce prý dohodnout s Ruskem.
Ministr zahraničí Ugaki chce pokračovat v jed
nání o celkové úpravě dosud nevyřešených
otázek mezi Japonskem a SSSR. Jednáni bylo
zahájeno počátkem dubna, ale bylo přerušeno.
—. Poslech sovětského rozhlasu bude stíhán
v Německu smrtí, poněvadž poslouchání jeho
zcela lze považovali za ..přípravu spiknutí proti
bezpečnosti státu“. Ti. kdož je budou poslou
chat, -louží prý cílům komunistické strany.
Inu, strach má velké oči a za nacisty nestojí
velká část německého národa.
—. Svatoštěpánské oslavy v Budapešti na pa
měť devítistého výročí úmrtí velikého krále,
kterého obrátil na víru náš biskup sv. Voj
těch, vracející se po druhé do Ríma, byly
zahájeny v neděli slavnostními bohoslužbami
na náměstí před parlamentem. Ostatky sv. Ště

pána přinesl kardinál Pacelli ve slavnostním
průvodu k oltáři.
—. Exposice čs. charity byla uspořádána na
mezinárodní výstavě charity v Budapešti. Je
umístněna v II. oddělení, ve kterém je ohromná mapa s přehledem všech charitativních
ústavů a farních odborů a spolků v republi
ce, diagramy a fotografie z činnosti apoštolátu
třetího řádu sv. Františka, dále diagramy or
ganisací české a slovenské charity a její prá
ce. Exposici vévodí soška pražského Jezulátka.

—. Výstava barokního uměni byla zahájena
v Praze. Jest umístěna ve Valdštejnském pa
láci, zvlášť pro ni upraveném. Je to největší
výstava dosud u nás pořádaná a shrnuje umě
leckou tvorbu českou za celých 200 let. Je
nejlepším důkazem, že protireformační obdo
bí nebylo dobou temna, nýbrž dobou světla,
jak v oblasti náboženské, tak v oblasti výtvar
ného i slovesného uměni.

I k r a n i á ř i Umlklo srdce šlechetné
č

Podmokly
K volbám 12. června: Všichni katolí
ci v Podmoklech a čeští voliči vůbec,
volí společnou kandidátku českých
stran, kterou vede p. Toman, traťmistr
ČSD v. v., a na druhém místě br.
Krčmář Frant., vozový manipulant
ČSD. Těm, kdož budou se tázati, proč
obě naše socialistické strany nejdou
do voleb společně, sdělujeme k in
formaci toto: Poněvadž ani čeští so
cialisté jako největší strana zde, ani
sociální demokraté nedali podnět
k sjednocovací akci volební, ujala se
tedy akce té Národní jednota seve
ročeská, která za tím účelem svolala
schůzi zástupců všech českých stran.
Čeští socialisté však mísio vyslání zá
stupce, poslali jen připiš, že do voleb
jdou samostatně a zástupce sociál
ních demokratů prohlásil, že nemá
plnou moc k jednání, avšak za svou
osobu, že jest též pro samostatné kan
didování. Sjednocovací akce ujala
se tedy Čsl. obec legionářská, avšak
výsledek byl tentýž. Socialisté opět
ukázali, že i v této těžké době dbají
jen svých stranických zájmů a vše
ostatní, že jest jim věcí vedlejší.
Nechť tedy voliči sami rozhodnou,
co prospěje nám zde víc, zda stranic
ké sektářství, neb jednota aspoň v té
to pro náš stát tak těžké době.

V pondělí, dne 25. května rozezvučel
se lkavým hlasem umíráček na proboštském chrámu Páně v Roudnici n.
Lab. a oznamoval, že skonal tiše v Pá
nu, zaopatřen sv. svátostmi umírají
cích, náš dlouholetý pracovník, ná
božný katolík a podporovatel chudi
ny pan Václav Mudra, obchodník na
odpočinku v Roudnici n. Lab. Snad
jediné oko při této zprávě nebylo
bez slz, neb náš spolupracovník byl
znám daleko široko jako neohrožený
bojovník za křesťanský program. Ja

hned na počátku u kormidla a i když
těžce onemocněl, zastává ještě dosti
dlouho funkci místopředsedy. I při
založení sběrny a platebny záložny
Hermes v Roudnici nezůstává náš mi
lý pan Mudra pozadu a jest zapsán
ve zlaté knize prvních průkopníků a
stává se prvním vkladatelem. Pán
Bůh milostivý, kterému v Pánu zesnu
lý po celý život svůj věrně a odda
ně sloužil nejen svým veřejným vy
znáním, přijímáním sv. svátostí, šle
chetným podporováním chudých a

ko mladý obchodník otevřel si v
Roudnici n. Lab. obchod střižním zbo
žím, kde se svou manželkou, kterou
nadevšecko miloval, velice dobře
hospodařil. Od svého mládí rád pra
coval v katolických spolcích a lido
vé straně a tak vidíme ho všude. Tak
na př. stojí náš pracovník na prv
ním místě zakládajících členů orelské jednoty v Roudnici n. Lab., lido
vé strany a jiných katolických spol
ků. Ve své horlivé činnosti pomáhá
ustavili Lidové hospodářské družstvo,
kde pro své obchodní znalosti stojí

nekonečnou podporou Stánků Bo
žích, jistě bohatě odmění a udělí mu
za všecko to vykonané lehké odpo
činutí. Krásná byla poslední cesia
našeho rozloučení a dojemná slova
vldp. prof. Helebranta, kons. rady,
který rozloučil se s v Pánu zesnulým
za katolické spolky a vldp. kvardiána
Klementa Hudce, který loučil se za
Jednotu Orla a děkoval za kapucín
ský řád a klášterní kostelíček, který
ztrácí štědrého podporovatele.

Z volebního hnutí. Do 12. hod.
v poledne minulou neděli bylo po
dáno úhrnem pět kandidátek pro vol
by do obecního zastupitelstva. Kan
didují: strana sudeioněmecká, němec
kých sociálních demokratů, komuni
stická a sionistická. České strany po
daly jedinou společnou kandidátku.
Vedoucím kandidátem je dosavadní

člen městské rady za stranu soc. de
mokratickou Josef Jirout. Strana lido
vá kandiduje na pátém místě vdp.
Václava Mlejnka a dále p. inspektora
čsl. stát, drah v. v. Václava Teplýho,
náměstka komerční služby, hlavní ná
draží. Zajímavo, že dosavadní vůd
cové něm. soc. demokratů na radnici
v čele se starostou Russym, do nové

byl takový Rakušák, že nechtěl, aby
byl do seznamů zapsán jako Čech a
říkal, že jsme všichni Austriáci a on
také a žádný Čech. Tak se dostával
častěji do sporu s ostatními zajatci.
V továrně pracovali s Josefem Vrchotou od Třeboně, pomáhali montérům.
Jednou nechtěl Vrchota poslouchali
rakušácké náhledy Černého, dostali
se do hádky a rvačky, při níž Černý
uhodil pak Vrcholu železnou rourou
do hlavy tak, že zůstal v bezvědomí
leželi na zemi. Vrchota poležel si 6
neděl v nemocnici a kaprál Černý
„bručel” tři měsíce v pevnosti „Côte
d'Or” a sem již mezi nás nepřišel.
V tom čase dostával jsem z Ameriky
občas balík českých novin z Cleve
landu, které psaly proti Němcům a
nazývaly je „Hůnové”. Půjčoval jsem
je sousedům, Zemanovi a Svobodovi
i Koudelkovi, který byl dobrý, ale
nechával si to pro sebe ... Občas na
hlédli do nich i Rakušáci a ušklíbajíce se, brzy je odkládali. Byl zde je
den Čech, který byl od mládí zaměst
nán u maďarského šlechtice jako reitbursch a uměl dobře maďarský i ně
mecky, ten také nahlédl občas do
amerických novin a informoval pak
Němce i Maďary.
Když nastala rakouská ofensiva v Itá
lii a vojska překročila Piavu, to bylo

radosti mezi Rakušáky, měli zde Něm
ce učitele, len jim celé večery pře
kládal noviny, nejraději měli tisk
oposiční, který psal nepříznivě, že
v Itálii hrozí vzpoura mezi vojskem
a francouzští vojáci musejí nejprve
obsadili v Itálii i větší města kde jsou
vojenské posádky a pak teprve fron
tu ... Toho času na trati Paříž - Lyon Torino byl zastaven veškerý provoz
a jezdily jen vlaky vojenské, což jsme
my dobře viděli, poněvadž naše to
vární budova ležela těsně při trati.
Každou čtvrthodinu jel vlak s vojskem
a proti zase prázdný, zde se křižovaly.
To trvalo celých čtrnáct dnů ve dne
v noci. Prvý týden jezdili Francouzi,
pak Angličani a druhý týden vozily
vlaky zpět vojáky italské, kteří byli
postaveni na frontu u Remeše ... Tak
utíkala zima. Stravu jsme měli z kan
tíny, dostávali jsme též víno a místo vo
dy, která byla v továrně špatná i mezi
prací, černou kávu, ale často hořkou.
Po každém jídle dostávali jsme sýr
neb jablka a noční parta na půlnoč
ní přestávku večeři a chléb. Měli jsme
zde sprchovou koupel a prádlo roz
trhané se měnilo za nové. V zimě měli
jsme v baráku dvoje kamna, uhlí
jsme něco dostali, ostatní jsme si
přinesli po kousku z továrny. Tak
dočkali jsme se roku 1918.

Teplice-Šanov
V Teplicích-Šanově zahájil branný
sbor čs. motoristů svoji činnost a usta
novil již okresní náčelnicivo a štáb.
Bylv vydány pokyny pro praktické a
teoretické výcviky v řízení motoro
vých vozidel.
Všichni členové byli rozděleni do
jednotlivých skupin a bylo již s vý
cvikem započato.
Dne 29. května přistoupilo 65 dívek
i chlapců k prvnímu sv. přijímání.
Po mši svaté odebraly se všechny
děti do Lidového domu, kde pro ně
byla připravena slavnostní snídaně.
Před rozchodem se pak ještě všichni
fotografovaly, aby se děti podarovány obrázky, rozešly šťastny do svých
domovů.
Přesto, že byl průvod na den bran
nosti mládeže, konaný dne 29. května
v Teplicích-Šanově odřeknut, byla
slavnost za velké účasti českého lidu
pořádána. Program nemohl však býti
pro velmi nepříznivé počasí zcela vy
čerpán, neboť již žačky občanských
škol nastupovaly za silného deště a
než předcvičily, byly úplně promok
lé, takže se musely ihned rozejiti do
svých domovů, právě tak jako studu
jící obchodní akademie, kteří pro
déšť a veliké bláto museli již cvičiti
bosi. Mnoho obecenstva však na cvi
čišti setrvalo, aby se pobavilo u střel
nic, tomboly a jiných místních pod
niků.

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)
Ve dne pracovali jsme intensivně, je
likož co chvíli byli zde inženýři i sám
ředitel a můj mistr byl voják teprve 36
roků stár. Zato v noci, kdy nebyl tak
přísný dozor, jsme pracovali volně.
S prací jsem byl spokojen, ale společ
nost naše se mně nelíbila, byli zde
Němci, Maďaři, Poláci, Rumuni. Ač nás
Čechů byla většina, měl jsem tu jen
dva kamarády, kterým jsem věřil a ti
ještě pracovali v druhé partě. Byl to
Svoboda Josef, zahradník z Karlina a
Zeman, krejčí ze Smíchova. O naší ná
rodní věci mohli jsme si jen v neděli
pohovořili a to jen přes den, neb jed
na parta ráno přišla z noční a druhá
večer zase nastupovala. S námi při
šel Laušman, Čech, takto dobrý člo
věk, uměl dosti francouzský a dělal
tlumočníka, měl tu výhodu, že chodil
do továrny jen ve dne a nepracoval.
To nebylo vhod kaprálovi Černému,
který si dělal na tuto funkci nárok.
Pro Laušmana byla většina, tedy zůs
tal tlumočníkem.
Černý také Čech, chlubil se, že jest
šoférem „Záchranné stanice” v Praze,

O. V. P.

if.

ho zastupitelstva nekandiduj!. Čeští
voličové jsou spokojeni. Jdou do vo
leb jednotní a svorní. Nebude osob
ních útoků, nebude stranické agitace.
Společným úsilím chceme soustředili
na společnou kandidátku všechny
české hlasy. I čeští židé vyzývají své
voliče, aby s námi volili. Žádáme i
přestárlé i churavé voliče, aby, po
kud jim jen poněkud jest možno, od
volili a své hlasy nám dali. Stačí jen
přihlásili se v některé volební kan
celáři a dáme jim k disposici auto,
které je k volbám dopraví. Tyto kan
celáře jsou v Lidovém domě, zejmé
na pro naše stoupence, v Národním
domě, v restauraci u Boilíků, u Staň
ků u Šůrů. Také od těch českých lidí,
kteří na čas odcestovali, očekáváme,
že alespoň ke dni 12. června do Te
plic se vrátí, aby svou volební a ná
rodní povinnost vykonali. Výsledek
teplických voleb bude jistě v celém
pohraničí i v Praze očekáván s mi
mořádným zájmem. Však jsme již v
Praze slyšeli, že našemu městu pře
zdívají „Henleinov”. Nutno také dů
razně odmítnouti drzé tvrzení henleinovců, že my, Češi, jsme v sudeíoněmeckém území „privandrovalci” a
že oni se postarají, aby jejich území
od cizího živlu bylo očištěno. Kdo
zná dějiny Teplic i celého teplického
kraje, ví dobře, že to býval kraj čes
ký, který teprve v pozdějších dobách
byl poněmčen. V Proboštově spojené
české strany docílily krásného úspě
chu, 11 mandátů, proti 14 mandátům
sudeioněmecké strany, která tu bude
v menšině, protože také něm. soc. de
mokraté mají 4 a komunisté 1 man
dát. V Bílině spojené české strany
získávají 13 mandátů, o 2 více než
v r. 1931. Voličstvo teplické jistě ne
zůstane pozadu. Čeští voličové a vo
ličky půjdou všichni k volbě, aby
ani jediný_ český hlas nebyl ztracen,
a všichni Češi budou volili kandidát
ku spojených českých stran.

Roudnicko-Libochovicko
Slavnost vzkříšení konati se bude na katolic
kém hřbitově zdejším v pondělí svatodušní 6.
června dopoledne v 10 hodin. Počne kázáním,
po kterém bude ve hřbitovní kapli mše sv. a
nakonec průvod po hřbitově.
Mariánská pobožnost májová ve klášterním ko
stele u Kapucínů byla slavně skončena v úterý
31. května. Pobožnost ta byla zase hojně na
vštěvována, milými zpěvy oslavována. Promlu
vy konali nejen knězi místní, nýbrž i okolní,
kterýmž Bůh odplať.

Okrskové cvičení Sokola konalo se zde v ne
děli 29. května. Byly zde i školní děti z okol
ních jednot sokolských od rána již u kostela,
kdy konají se pravidelné služby Boží, ale ni
kdo dítek těch na povinné nedělní bohoslužby
nezavedl. Máme proto obavu nejen o duše dětí
těch, nýbrž o celý národ náš, jehož budouc
ností děti jsou. Kdo nenaučí se konati po
vinnosti k Bohu, sotva naučí se konati povin
nosti své k člověku. Odpoledne při průvodě
od kostela proboštského a obecných škol na
stadion sokolský spustil se liják, který se pak
do večera ještě dvakrát opakoval, takže bylo

Když Němci v Brestu Litevském podepsali mír a stáhli z Ruska svoje voj
ska, stála na francouzské frontě ně
mecká armáda třímilionová a franlcouzské noviny nemohly zatajiti dech
z německých bodáků.
Vrchním velitelem všech armád byl
již tehdy maršál Foch a očekával jar
ní ofensivu německou, byv dobře při
praven. Když Němci soustředili velké
síly proti Amiens, což francouzská
aviatika včas objevila, učinil potřeb
né opatření.

Nastal německý útok, ačkoliv spoje
necká dělostřelba působila Němcům
ohromné ztráty a pluky spojenecké
bojovaly udatně, nebyly s to němec
ké přesile odolali a musely krok za
krokem ustupovali. Tak se fronta v
délce 30 km prohýbala a vybočovala
v podobě velkého trojúhelníka, v je
hož špici byl vrch, z něhož bylo mož
no ovládnouli krajinu až k moři. O
tento vrch byly svedeny strašné bo
je, čtyřikráte ho Němci dobyli a čty
řikráte jim ho Francouzi a spojenci
spojenými silami vzali zpět. Čtyři dni
se bojovalo a mrtvol byly celé kupy.
Němci měli tak ohromné ztráty, že
museli zastavili ofensivu.
(Pokračování.)

velkou obětí všecko při cvičení tom provéstí.
Ovšem pršelo tu neděli na Sokoly v Praze i
jinde.
Bio Koruna v Roudnici n. L. promítá od 4. do
6. června film, který by měl každý vidět. Jest
to české veledílo Přisaháme. V tomto fil
mu účinkují všichni čeští herci význačných
jmen a film tento ukazuje, že si naši svobodu
uhájíme.

Výsledky obecních voleb v našem okrese při
neseme příště. Taktéž přineseme zprávy ze
schůze okresního zastupitelstva a veřejné sprá
vy okresní nemocnice v Roudnici n. Lub., které
se konají dne 4. června v síni městského za
stupitelstva v Roudnici nad Labem.

®

Choceň:
V městě Chocni strany zastoupené na
radnici dohodly se a podaly dohro
mady pouze tolik kandidátů, kolik je
členů obecního zastupitelstva, i. j. 36,
tím volby odpadly. Strana lidová, dík
své cílevědomé práci, získala o jed
noho člena více a má nyní 5 členů
zastupitelstva. Jsou to páni: Bureš,
Středa, Pišiěk, Klaban, Březina. Přeje
me nově zvoleným, aby zájmy kato
líků v husitské Chocni hájili tak, jako
dosud.

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

Nebojíme se
Události posledních dnů přispěly ne
málo k tomu, aby opět po delší době
sešel se celý náš národ v jednotnou
hradbu tak, jak tomu bývalo kdysi.
Bylo to nejlepší ukázkou vyspělosti
celého národa, který nemohou ani
dnes rozvrátili různé ty živly, třebaže
se o to snaží ze všech sil. Národ je
opět svůj, opět pevně semknut, při
praven hájili své statky i čest celého
národa, třeba i za obětí největších.
Maně jste vzpomínali pochybovač
ných slov, kterými se mluvilo o vlas
tenectví, resp. nevlastenectví naší
mládeže. Viděli jste všichni sami v
těchto vážných dnech, že naše mlá
dež plna nadšení stavěla se pod tr.ojbarevný prapor, že ani jí nechybělo
vlastenecké nadšení, které bylo pří
značné našim otcům, dědům i pradě
dům.
Do této doby tolik bohaté na udá
losti, přišly i narozeniny pana pre
sidenta, oslavené celým národem. A
kdo měl příležitost viděli jej v so
botním odpoledni, viděl jej i po na
máhavé týdenní práci usměvavě dě
kujícího na pozdravy obecenstva. Je
ho úsměv prozrazoval důvěru v další
okamžiky, důvěru v jednotu a sílu
národa, který nezapomněl dávné tra
dice, ani odkazu otců, který když bu
de třeba půjde bojovali tak, jak bo
jovali a znali bojovali všichni jeho
předkové.
Je vážná doba, ale my se nebojíme,
není v nás bázně, není jí ani v těch
nejmladších. Věříme pevně, že národ,
který v těchto dnech pochopil svoji
tradici, je si vědom své síly, která
spojena s odvahou a nadšením, po
vede jej pod praporem svatováclav
ským k vítězství. Všichni si musíme
uvědomili, že záleží na každém z nás,
že opět dojdou k platnosti slova bás
níkova: „Bude-li každý z nás z kře
mene, bude celý národ z kvádrů."
Anna Cížovská.
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VŠECH DRUHŮ, MODERNÍ
PROVEDENÉ, V DOBĚ NEJ-

KRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA

VLAST- A. DANĚK, PRAHA II., ŽITNÁ 26

Všichni katolíci východních Čech o svatodušních svátcích přijdou do Krouné vzdáli
hold republice i jejímu presidentu Dr. Ed. Benešovi!

| z legionář, života
Bratře!
Zaplatil jsi již členskou legitimaci?
Vyplnil jsi dotazník Zemského svazu?
Získal jsi Ústřední jednotě nového
člena?
Každý legionář-katolík členem Ústřed
ní jednoty čsl. legionářů.
Každý přítel legionářského idealismu
odběratelem Svatováclavské Stráže!
„Ministerstvo národní obrany — kancelář čs.
legií statisticky zjišťuje hmotné poměry legio
nářů existenčně slabých, také zemědělců a živ
nostníků. Vyzývají se všichni legionáři, kteří
jsou existenčně ohroženi, pro nemoc, invalidi
tu a stáří k práci nezpůsobilí, zemědělci a živ
nostníci, jichž hospodářství nebo živnost ne
poskytuje jim dostatečné výživy nebo jsou ohroženi v držení svých hospodářství nebo živ
ností, aby se hlásili kanceláři čs. legií, pokud
jejich sociální poměry v poslední době ne
byly dosud zjišťovány úředními orgány (čet
nictvem, policejními úřady a p.). V přihlášce
nutno uvésti číslo legionářského potvrzení, ži
votopisná data a data o službě v legiích.
Legionáři, kteří jsou vyzváni úředními orgá
ny, aby vyplnili dotazníky ministerstva národ
ní obrany — kanceláře čs. legií anebo, aby
udali potřebná data pro vyplnění takovýchto
dotazníků, nechť tak učiní bez průtahu, aby
statistická akce nebyla zdržována. Ježto je za
ručena naprostá důvěrnost všech sdělení, mo
hou legionáři udati žádané skutečnosti beze
všech obav.“

ČESKOSL. OREL V LEGIÍCH jest název tří-

barevné diplomové reprodukce historického
dokumentu o účasti příslušníků Čs. Orla v le
giích. Velikost tablea jest 50 X 63 cm, prove
deno jest trojbarevně a slouží co krásná a
cenná ozdoba všech katolických spolkových do
mů, Orloven i domácností. Text tablea: Bratři!
Csl. Orel bývá často pomlouván, jako by ne
měl žádných zásluh o naše osvobození. Proti
těmto pomluvám uveřejňujeme tyto pravdivé
dokumenty: Roku 1916 přinesl časopis ruských
Cechů „Čechoslovan“ (roč. VI. č. 23 — 12.
VIII. 1916) článek s nadpisem „Epištola k uči
telům v zajetí“. Doslovné se tam píše: „Zajímavo jest, že je tu mnoho O r 1 ů, co mne
zde překvapilo a přímo zdrtilo, jest naprostá
neúčast učitelstva. Těch několik co tu je, mizí
v poměru proti jiným zaměstnáním. Před vál
kou přijelo do Ruska asi 200 sokolských uči
telů tělocviku, mezi nimi byl také známý plk.
Švec. A ten si napsal na počátku války do
svého deníku v Kyjevě: „Z učitelů tělocviku,
t. j. čes. Sokolů, nenašli jsme nikoho, ale já
se hřál nadějí, že snad všichni přijdou (do
Družiny), ale jak jsem se zklamal! Přijeli,
pravda, ale v jakém procentu, že mi bylo pří
mo hanba. Ze 200, pouze osm bratří! Nedejme
se pomlouvali! Hajme svou čest! Pravda ví
tězí! — Tablea lze obdrželi ve Spolkovém
domě katolickém v Mariánských Horách, p.
loco. —

různé zprávy
Upozorněte filatelisty- V Krouně ve
dnech 4.-7. června 1938 bude zřízen
v Mimrově domě zvláštní poštovní
úřad, který bude razítkovali pošt, zá
silky modrým razítkem s textem: Pa
mátce biskupa Brynycha - Mimrův
dům - Krouna.
Pražští voliči darovali téměř milion
Kč na obranu státu.
Při nedělních volbách byla vykoná
na narychlo připravená sbírka ve
prospěch obrany státu, která přesto,
že je „vysoké datum" vynesla ořeš
830 tisíc Kč, ponejvíce z darů malých
chudých lidí, kteří snaží se podpořili
a pomoci vládě při posledních opaiřeních v zájmu klidu a celistvosti na
šeho státu.
-jvkVe čtvrtek 25. května i. r.
blahopřálo 44.000 pražských dětí pre
sidentovi Dr. Edv. Benešovi. Pozdra
vy přednesli žáci a žačky jménem
všech národností. President všem po
děkoval a všem národnostem v je
jich jazyku připomněl budování de
mokratického soužití v tomto státě.
— jvk-

Jak Němci provokují.
Ve volební místnosti 475 na Pankráci
volil nacista Helmut — oficiál soudu
takovým způsobem, že jen ukázal,
jací jsou. Přišel do volební místnosti,
nesmekl, ač jako státní zaměstnanec
měl by si uvědomili, že stojí před
státní vlajkou, přeškrtané všechny
kandidátky před volební komisí za
strčil do obálky a dal do urny. Na
slušné upozornění vůbec nereagoval.
To si dovolí v Praze, co si dovolovali
v pohraničí, dovede asi každý pocho
pit.
-jvk.Italské ztráty ve Španělsku od února 1937
do května 1938 jsou tyto: Důstojníků padlo
191, legionářů 1.832, raněno bylo důstojníků

zemského a říšského poslance a šéfre
daktora brněnského Hlasu. Orelská žu
pa šilingrova uspořádá v měsíci červnu
t. r. velké vzpomínkové slavnosti v Ho
doníně a ěásteěně i v Brně a vydá pa
mátník Šilingrův, aby byla uchována
trvalá památka na tohoto kněze — vla
stence a nezištného národního pracov
níka budoucím pokolením.
Obracíme se tedy na jeho spolupracov
níky v národních institucích i v životě
veřejném a přátele a prosíme o zaslání
písemných vzpomínek na P. Tomáše
Silingra. 'příp. i různých památek na
něho, jako fotografických snímku z růz
ných katol. a národ, slavností, jeho ko
respondence a pod.

Prapory, stuhy, vlajky
520 a legionářů 6.476. Nezvěstných důstojníků
je 6, legionářů 157. Zajati byli 3 důstojníci a
316 legionářů.

Vojenské kruhy japonské byly zneklidněny
špatným tělesným stavem mužů pro vojen
skou službu. Obrátily se proto na vládu se
žádostí, aby pracovní doba dělníků, která
ve většině menších továren činila až 19
hodin denně!! byla snížena na 12 hodin
denně. K tomu účelu také byl vydán zákon
o maximální pracovní době, která může
činit pouze 78 hodin týdně!!. V Německu je
zaveden pracovní týden 36 hodin. Divná osa
imperialistických národů.
J. —a.
Co se sběhne za minutu na světě. — Kdosi
neměl co dělat a vypočítal, že v minuté
se narodí 5440 dětí a zemře 4630 lidí, 1200
manželství jest uzavřeno a 85 rozloučeno.
Že v minutě se vypije la půl milionů litrů
vína, tolikéž litrů piva a 50 milionů hrníčků
kávy. Sní se 3.6 mil. tun masa, k čemuž
se zabije za hodinu 35.000 zvířat. Sní se
30 mil. bochníků chleba a 2.4 mil. vajec. Za
hodinu se propálí 22.000 tun kamenného
uhlí. Za 60 min. je zhotoveno v továrnách
700 nových automobilů. Za hodinu se spo
třebuje na cigarety a doutníky 176.000 tun
tabáku a lidstvo vykouří těchto výrobků ža
40 mil. Kč. Za hodinu jest odesláno 114.000
telegramů, z nichž polovic soukromých a
neobchodních. V téže době expeduje pošta
1„141,600.000 dopisů a pohlednic. Na porto
se vydá 640 mil. Kč.

Domcvniciví hledá legionář-katolík.
Nabídky do adm. f. 1.

|__ O r e 1 s t v o J
Soutěž na orelskou sletovou pochodovou píseň.
A) Soutěž na 3 sloky písně bez hudebního
doprovodu. B) Soutěž na tři sloky písně s kla
vírním doprovodem (slova i hudba). Podmínky
obojí soutěže: Píseň budiž obsahově snadná
k učení, ideově nebudiž těžká, hudba líbivá.
Ceny soutěže slovní: I. cena Kč 300.—, II. Kč
200.—, III. Kč 100.—. Ceny slovní a hudební
soutěže: I. Kč 500.—, II. Kč 300.—, 111. Kč
200.—. Anonymní návrhy buďtéž podány s označením „soutěž orelské pochodové písně“ a
sc zapečetěnou obálkou obsahující adresu na
vrhovatele, do 10. července 1938 na adresu
Československý Orel, Brno, Francouzská ul. 34.
Soutěže mohou se zúčastnit! členové Cs. Orla
a členové některého z katolických spolku. Po
tvrzení o členství budiž přiloženo k návrhu
soutěže.

Přáte!úm a spolupracovníkům
P. Tomáše Silingra

V červnu 1938 uplyne 25 let od před
časné smrti neohroženého národního
a katolického pracovníka P. Tomáše
Silingra. starobrněnského Augustiniána,

Dům se
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

RB
- Karlín,
Královská 47. — Telefon 61705-

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., Národní 30.
Bedřich Klimeš. Tiskne tiskárna Vlast, n. A. Daněk v Praze II.,

Ars Liturgica A. Mestková,
Praha II., Ječná 2.

Doufáme, že tentokráte prosba naše ne
bude oslyšena a že si jí všimne celá ka
tolická veřejnost a zvláště ti, kdož pres
všechny prípisy, prosby a sliby svých
vzpomínek dosud nezaslali, ac svetlé
památce P. T. Silingra jsou zvláště po
vinni tak učinili. Pokroková veřejnost
a její představitelé, svou povinnost
splnili, splní ji i katolická veřejnost a
nejbližsí spolupracovnici P. Tomáše Si
lingra. Doufáme, že tentokráte se ne
zklameme. „Slavme, slavně, slávu, Slá
vu slavných”.

l\ase déh mají malou vkladní knížku
záložny Hermes s daxem Kč 5.— a
zdarma půjčenou kovovou siřádanku,
do kiere si střádají. Učíme je lak
spořivosti od mládi.

| volná misia
Okresní úřad v Broumově obsadí při správě
okresního chorobince v Polici n. Met. místa:
smluvního lékaře, smluvního domovníka a
smluvní místo civilní ošetřovatelky. Žádosti do
15. VI. 1938. Bližší v Úředním listě č. 125.

Městská obec Kolín obsadí místo úředníka pro
městský důchod. Žádosti do 20. VI. 1938. Bliž
ší v Úředním listě č. 126.

Okres chrudimský obsadí místo okres
ního dozorce silničního. Žádosti do 14.
června 1938. Bližší v Úředním listě 116.
Obec Motyčín obsadí místo smluvní síly
kancelářské a místo obecního zřízence.
Žádosti do 20. 6. 1938. Bližší v Úředním
Ústě 116.
Město Třeboň obsadí místo smluvního
úředníka pro obor služby rybářské, příp.
hospodářské. Žádosti do 15. 6. 1938.
Bližší v Úředním listě 116.
Městský úřad ve Frýdku obsadí: 2 místa
zřízenců u ústředny, 2 místa zřízenců na
jatkách a 1 místo zřízence pro vodovod.
Žádosti do 16. 6. 1938. Bližší v Úředním
listě 117.
Obec města Přelouče obsadí místo po
licejního strážníka. Žádosti do 15. 6.1938.
Bližší v Úředním listě 120.
Obec města Písku vypisuje konkurs na
nadační požitky nadace prof. Ot. Šev
číka v Písku. Bližší v Úředním listě 120.
Místní školní rada v Kněževsi u Rakov
níka obsadí místo školníka. Žádosti do
25. 6. 1938. Bližší v Úředním listě 122.
Město Veselí n. Luž. obsadí místo vo
dárenského mistra. Žádosti do 5. června
1938. Bližší v Úředním listě č. 122.
Okresní výbor v Plzni obsadí 8 míst
cestářů. Žádosti do 30. června 1933.
Bližší v Úředním listě č. 121.

í
!

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

číslo po 50 hal. Vychází týdne v patek. Kdo si ponecna dve čísla a odebírání
Novinová sazba povolena red. post, a telegrafu v Praze p. cis. 86 147/ina/193e.
Číslo pošt, spořitelny 210.512 (Záložna Hermes v Praze). Odpovědny redaktor
Žitná 26. Řídí redakční kruh.

Hlavní název: Svatováclavská stráž
Názvy článků: Hold legionářů presidentovi, Významné návštěvy v Praze, RoudnickoLibochovicko
Stránky: [1], [2], [3], [4]

