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Ta Střední Evropa jim dělá

starosti
Kdo by to řekl, že takové pěkné země
jako jsou středoevropské státy, nadě
lají některým diktátorům tolik starosti!
Jedna z nich, Rakousko, tlačí již jed
noho z nich v žaludku a je pochopitelno, že druhá, která je větší, Česko
slovensko, by sotva byla stravitelná a
člověk, i když ho někteří považují za
poloboha, se přece potřebuje vyspat,
což těžké trávení nedovoluje. Ale
chuf je chuť a někteří lidé si dovedou
mnohé pochoutky odříci, jenom ne
dovedou přemoci chuf po něčem, co
jim nepřekáží, snad proto, že máslo
je vonné a pohled na vlnící se lány
okouzluje a člověk vždycky touží po
něčem ideálním a krásném, tedy i po
ČSR.

To jen tak mimochodem k pochope
ní posledních událostí. Dr. Stojadinovič si zajel do krásného města severo
italského, Benátek a tam se setkal s Cianem, schopným zahraničním mini
strem italským a rozmlouvali spolu
o mnohých věcech, mezi nimi prý, jak
tvrdí zlí jazykové, i o Českosloven
sku. Tedy vkus opravdu dobrý. Musso líni prý zrazoval Hitlera, tak se do
vídáme, z válečného útoku na Česko
slovensko, nebof, ačkoliv mu na něm
nezáleží, nemohlo by mu být lhostej
ným, k čemu by to tažení vedlo. Sotva
lze při tom myslit na to, že by litoval
rozbitých měst, krásných chrámů, dů
kazů to udivujícího díla církve, které
by byly obráceny v trosky. Myslil asi
na něco jiného, v přátelském předpo
kladu, bud že Hitlerova armáda je
nepřemožitelná nebo je si jistá na sto
procent vítězstvím. Je možným i jiný
předpoklad, ale o tom netřeba již
mluvil, poněvadž spojenectví italskoněmecké jistě nesnese pochyb.

Itálie má zájem na Střední Evropě a
to nejen po stránce sportovní. Mussolini je příliš bystrý politik, aby nevě
děl, že několik menších států, hospo
dářsky dobře prosperujících a žijících
spolu ve shodě, států, které mají ne
toliko velké přírodní bohatství, nýbrž
i pilný a pracovitý lid, je nejlepší
zárukou rovnováhy a zároveň pře
kážkou rozpínavosti velkých, kteří, i
když jsou to spojenci, jsou žárlivě
střeženi, poněvadž není radno veli
kost přepínat. No a řekneme i to, že
v těch malých státech je hodně obili,
mnoho dobré vůle žít s ostatními
v pokoji a lze s nimi dobře obchodně
vycházet, což není k zahození pro ze
mi, která sice má Habeš, ale nemá ani
dosti surovin, ani dosti mouky ani

dosti peněz. Nač tedy chtít ty menší cí. Když ještě ten artikl je načichlý
státy pozřít? Má-li na ně někdo chuf, jakýmsi nadčlověčensivím, nebo pobudiž, af si vyláme zuby, ale rozhod lobožstvím, není divu, že si ho někde
ně je lepší zajistit si přátelsky jejich nepřejí, poněvadž zdravý rozum říká,
pomoc a spolupráci. Kdyby měl Hit že člověk je člověkem a ne nadčlo
ler zkušenější rádce, řekli by mu totéž, věkem nebo bohem. Možná, že i na
ale oni to asi nevědí, nebo se sami to myslí Mussolini, a možná že i proto
bojí o svůj vliv. Mussolini rozhodně mu záleží na středoevropských stá
si počíná skvěle, když - ať ho k lomu tech, ve kterých zdravý rozum je ce
žene cokoliv -, si pozve do Benátek něn. Kdož ví? Rozhodně si jsme toho
jednoho z ministerských předsedů vědomi my a na tom záleží. Když se
z malodohodového státu než Hitler, nám líbí kříž, nepotřebujeme a ne
který se spokojí s návštěvou Henlei- může se nám líbit hákoviiý kříž. Slo
novou, která ho ostatně ještě stojí vo: hák nemá u nás dobrý zvuk.
peníze. Každý rozumí jinak pobese- A jsme přesvědčeni, že náš národ pro
dování.
kulturu evropskou vykonal v těchto
Nazism jako takový je artikl, který tě dnech nesmírně mnoho dobrého, když
lesně nenasytí a duchovně tím méně lomený kříž nalomil. Nad Střední
takové vývozní artikly nejsou žádou- Evropou bude vládnout pravý kříž!

Velká manifestace bratrství v Jugoslávii
V posledních týdnech osvědčil jihoslovanský lid několikrát upřímné přátelství
k našemu národu, někdy až dojemným způsobem. Nelze jen tak zapomenout,
že mládež, hlavně akademická, byla ochotná v případě, že bychom by li napadeni
Německem, hlásit se dobrovolně k naší obraně a mnoho listů, hlavně slovinských
a chorvatských psalo o nás v těch těžkých dnech s takovou vřelostí, že taková
slova dovede diktovat jen láska. V neděli se ta láska opět projevila a sice v Kragujevaci. při slavnosti na paměť hrdinské smrti 44 slováckých vojáku rakouské
armády, kteří před 20 léty byli popraveni pro vzpouru. Nápisy na štandardách,
nesených v průvodů: „Věrnost za věrnost", „Ať žije CSK.\ vAť žije demo
kracie", „S Československem všude, bez něho nikam", mluví reěí velice jasnou.
Slavnosti se zúčastnili ěetné spolky jugoslávské a zástupci armády, ministr války
byl zastoupen generálem Joksimov iěem. z Československa byli přítomni místo
předseda sněmovny dr. 'Markovič, gen. \ iest a j. Slavnost zahájil starosta kragujevacký, sen. Tložiě. který mimo jiné děl:
„Řekněte československému národu, že střežíme hroby bratrů, u nichž
naše ženy prolévají slzy, jakoby to byli jejich vlastní synové, krev
není voda.11'
Promluvilo několik řečníků a všichni zdůrazňovali bratrství vížící oba národy
a státy, které se projevovalo již před válkou, projevilo se‘tak nádherně za války
i po válce. Dnes je přátelství stejně pevné jako v minulosti.

Katoličtí legionáři a Omladina
na sv. Hostýne
Tisíce

katol. lidu

vzdávají hold republice,

presidentu Dru Benešovi, ministru Srámkovi
a legionářům.
Katoličtí legionáři z Valašska společné s katol.
Omladinou uspořádali u příležitosti slavnosti
Božího Těla v neděli 19. června t. r. pouť na
sv. Hostýn, aby oslavili dvacetileté jubileum
naší samostatnosti a vzpomenuli dvacátého vý
ročí založení a uznání čsl. armády — legií
v Itálii.
Slavnosti započaly v sobotu večer v přeplně
ném chrámu Matky Boží pobožností za klid
a mír v Evropě. To pobožnosti konala se aka
demie katol. Omladiny, na které promluvil
předseda katol. Omladiny Karel Odložilík, vltlp.
A. Dokoupil, děkan z Kvasic a za legionáře
Omladinu pozdravili neúnavný leg. pracovník
br. A. Navrátil z Přerova a bývalý omladinářský pracovník ital. leg. br. Jos. Rozsypal.
V neděli přišel katol. lid z dalekého okolí,
legionáři, mládež ve svých svérázech, aby se
zúčastnili mše sv. za padlé legionáře. Po mši
sv. vyšel z památného kostela veliký průvod

poutníků, ve kterém byla početná četa legioná
řů se svatováclavským praporem z Prahy, ve
dená br. kapitánem ital. leg. B. Kubíkem ke
4 oltářům. Po církevních slavnostech odebrali
se legionáři a omladina s hudbou k nádher
nému pomníku padlých Moravanů, kde byl po
ložen věnec Ústřední jednoty čsl. legionářů.
Po dojemném aktu pronesl slavnostní projev
jednatel Zemského svazu Ú. J. br. Josef K ř ikava z Prahy. Pravil: Přináším Vám pozdrav
od hrobů našich sv. patronů, od hrobů českých
králů, z matičky Prahy, která je sídlem presi
denta osvobozeného státu, jehož svoboda v ny
nější době jest ohrožována moderními pohan
skými Tatary. Právě zde na památném Hostýne
katol. Moravané před staletími barbarské hordy
Tatarů porazili a zadrželi a tak se stane i dnes,
opováží-li se někdo dotknouti našich hranic.
Vzpomněl obětí, lásky a nadšení legionářů
v jejichž šlépějích půjde celý národ. Oslavu
jeme zde dvacáté výročí založení a uznání čsl.
armády v Itálii, i tato armáda nejpozději for
movaná byla budována na základech tisícileté
tradice svatováclavské, o čemž svědčí rozkaz
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Reč legionářů
v jubilejním roce
Letošní jubilejní rok republiky připo
míná častokráte legionáře a jejich tra
dici. Před 20 léty ruští legionáři se pro
bíjeli Sibiří, svádějíce ětyqé boje. Italští legionáři bojovali hrdinné proti
rakouským armádám. Často nyní si je
připomínáme a jisto, ze ty připomínky
budou nejživějsí, až vyvrcholí oslavy
20. výročí samostatného státu, na jehož
existenci mají legionáři lví podíl.
Legionářská tradice mluví k národu
krásnou řečí. Prvá její veta je: Je
nutno přinésti za svobodu své vlasti
každou oběť., i svého života, vyžadujeli jí. Vykonali-li legionáři jako celek
tak veliké věci, pak proto, že překonali
rozdíly nejen stavovské a konfesijní,
nýbrž i politické. Všichni se cítili býti
jedno, ti kteří neměli tohoto vědomí,
odpadli, ale i zapadli. Svornost, ctnost
pro nás tak těžká, byla u legionářů
něčím obyčejným. Proto vzbuzovali
úctu, u nepřátel pak bázeň.
Druhá věta, kterou je nutno rovněž
zdůraznit, zni: Je třeba dobře dělat
svoji věc i v nejtěžších poměrech.
Jsem-li vojákem, musím býti nejlep
ším vojákem. Dobrá vůle k oběti by
ještě nepřinesla plodů, kdyby nebyla
podepřena osobním uměním. Legionáři
uměli válčit, ti, kdož je mají v úctě,
musí se od nich naučit dělat poctivě
svoje řemeslo.
Poslední týdny ukázaly, že se národ
po vzoru legionářů dovedl semknout ve
vážných chvílích pro vlast. Pryč s tím,
co rozděluje, hledejme jen to, co
spojuje. Je to láska k vlasti a osobní
charakternost.
generála Grazianiho z 28. IX. 1918. Katolický
lid byl vždy na svém místě, vždy konal svou
povinnost a jest připraven i v těchto těžkých
dobách hájiti svoji vlast do krajnosti. Náš ná
rod nezradí, nezapře, vytrvá do poslední chvíle.
Prolitá krev a obětované životy za svobodu
nebyly nadarmo. To. co oni dobyli, my uhájí
me. Projev, při kterém sta lidí a mezi nimi
muži, zatínající pěstě a odhodlaní ke každé
oběti — neubránili se slzám, byl přerušován
často bouří souhlasu a potleskem — a zanechal
v několika tisícovém shromáždění hluboký do
jem.
Po něm promluvil poslanec Fr. Bayer o věr
nosti katol. Moravanu k Bohu, Matičce Boží a
velkém významu sv. Hostýna. Vzpomněl pre
sidenta Osvoboditele a nabádal katol. Omla
dinu, aby pokračovala v intencích předků. Le
gionář br. Rozsypal, který vyšel z předválečné
Omladiny, nabádal mládež k hájení práv a
svobody. Předseda katol. Omladiny Odložilík
v závěrečném proslovu zhodnotil velký význam
katolicismu — kdo je věren Bohu, je věren
státu a národu. Poděkoval všem za spolupráci
a účast. Jménem Ú. J. poděkoval organisátor
pouti br. Navrátil. Když byly předčítány br.
Křiklavou pozdravné telegramy presidentu re
publiky, arcibiskupu Prečanovi, ministru Šrámkovi a italskému vyslanci, propuklo nadšení
tisíců v provolávání slávy presidentovi Dru
Benešovi, republice a katol. legionářům. Cho
rálem svatováclavským tento nádherný projev
ukončen. Po odpolední pobožnosti konala se
u br. Měchury v katol. domě „Sušil” v Bystrici
pod Hostýnem přátelská beseda, kde br. Křikava promluvil o memorandu, které předklá
dají legionářské organisace povolaným čini
telům v naší republice k zabezpečení přestár
lých legionářů, invalidů a dodržování legionář
ských zákonů. Pojednáno též o dopisování do
Svatováclavské Stráže a bratrskou besedou slav
nosti zakončeny.

Lidová strana a Hlinka
Vzpomínáme nedávných bouřlivých
manifestací v lůně lidové strany, jichž
smysl a cíl byla touha po dohodě čsl.
strany lidové s Hlinkovou stranou lu
dovou. Snaha ta byla podporována
sice jen důstojníky, ale rosila v davu
a dav činil pak možné i nemožné
nátlaky na generály, kteří ne že by
davu nerozuměli, ale jsouce jedině
povoláni k takovému jednání, - zna
li jasněji zásadní důvody, pro které
cíle davu nemohly býti splněny. Po
slední dva roky pohnuté doby daly
pak zapomenout na tento tlak, až
z čista jasna objevila se před letoš
ními volbami Ludová strana v pra
vém světle — jako frakce v odboji
proti státu na společné frontě Henleinovců a Maďarů. To jistě bylo pře
kvapení pro lidový dav, jedno z nej
větších, jasným však a starým předpo
kladem lidových generálů.
Věříme plně, že bylo těžko upozornit
lidovou veřejnost na konkrétní důvo
dy, pro které jednání s ludovou stra
nou po několikráte ztroskotalo, ježto
tak zarážející politiku a taktiku od
Hlinky nikdo nečekal, tím méně pak
čeští a moravští katolíci. Je však na
místě otázka, zda byla vhodná ona
houževnatá a již příslovečná mlčen
livost i před nejbližšími straníky a
proč alespoň jim nebyly řečeny jas
né důvody, pro které jakákoli dohoda
byla nemožná. Veřejné mínění v žád
ném hnutí nelze přece podceňovali,
tím méně pak v lidovém hnutí, které
je jistě natolik soudné, a způsobem,
jakým jen může, dovede být svým
představitelům vděčné za opravdu
reálnou státní politiku.
Proto budeme soudnými i nyní a ne
budeme předhazovat výtky pro naše
rozčarování, kterého jsme se mohli
dočkat již dříve. A postačí nám, když
ludová strana sama nám jasně řekla
důvody, znemožňující jakékoliv do
hody a představující propast mezi tě
mito zdánlivě příbuznými směry.
Politika strany lidové, představující
tvůrčí sílu ve státě, nemůže býti
lhostejná již z důvodu státnosti k po
čínání ludové strany a jest její po
vinností, jako jedině k tomu povola
né, vyvinouti takovou aktivitu na
Slovensku a hlavně ve voličstvu fa
lešnými hesly ludovců zlákaném, aby
byla učiněna přítrž nynější podvratné
činnosti protistátní a protinárodní.
Zdůrazňujeme, že lidová strana jest
jedině k tomu povolána a varujeme
před popřevratovými akcemi, které
nám v prvé řadě Slovensko znepřá
telily a odcizily pro jejich hluboké
náboženské přesvědčení. Každé jiné
řešení se dříve či později vymstí. Slo
venské ludové voliče upřímně ne
může získati ani socialismus, ani libe
ralismus, tím méně pak hnutí agrární,
představující ve svém jádru stále
ještě sklony protináboženské a budu
jící svoji politiku v prvé řadě na
hmotném podkladě - na svátém zá
konu půdy. Varujeme i tu politickou
stranu, která popřevratovou spolu
práci českých a slovenských katolíků
pro své stranicky mocenské cíle roz
bila a umožnila tak vniknutí cizích
živlů do osamocené ludové strany a
tím její nynější politiku. Zažili jsme
podobný případ s Henleinovou stra
nou, proto myslíme, že je toho již
dost a že to přestává býti zdrávo ne
jen voličstvu, ale i státu. Nebyl-li
snad již dříve v koaličních stranách
prvním jejich článkem zájem státu,
budiž tam bezpodmínečně aspoň
nyní.
Ja-

Vzpomínka sjezdová
Minuly svátky Ducha svátého, které
se staly svědkem velkých manifestací
katolických žen a dívek v Praze.
Všechny listy zhodnotily již význam
tohoto sjezdu - jen já ještě vzpomí
nám slov redaktora italského časo
pisu „Osservatore Romano", slov, kte
rá dnes mají obzvláštní význam i ur
čitou spojitost s našimi dny. Pan red
aktor mluvil o dvou světcích - čes
kém sv. Janu Nepomuckém a italském
sv. Antonínu Paduánském - u nichž
obou zachován byl živý jazyk - u
prvého co důkaz mlčelivosti, u dru
hého jako doklad velké neúnavné
činnosti kazatelské.
Dvě naprosto rozdílné vlastnosti - a

Jak se odměníme hraničářům
Česká veřejnost netrpělivě očekávala
nedělní volební výsledky z pohrani
čí a projevy radosti neznaly konce
při hlášení z Teplic, Liberce, Rumbur
ku, Rybáři, Jihlavy, atd atd., kde všu
de se jednotná vůle hraničářů pro
jednotnost a celistvost republiky vo
lebně příznivě projevila. Bolestně pů
sobil trapný národní zjev v Posioloprtech, kde vedoucí kandidát (první)
za Českou agrární stranu p. správce
Zbroj odmítl bezplatně propůjčiti
bryčku s jedním koněm na svážení
českých nemocných voličů, požadu
je zaplacení Kč 60.- za půl dne. To
jest konečně věcí vedení této strany
v Praze. Věříme však, a tak to u nás
bývá, že radost ustoupí samozřejmosti
a rozplyne se v dusné atmosféře, v
které nyní žijeme a jež je předmětem
předního zájmu všeho občanstva.
Vzpomínáme, jakým výsadám se tě
šili hraničáři za blahých dob českých
králů - rozumných to našich slav
ných panovníků - a ti všichni kladli
náležitou váhu na spokojenost obrán
ců hranic, jakožto prvé tvrze vysta
vené náporu a nájezdu zvenčí.
Dnes úloha hraničářů je obdobná, je
stejně důležitá a chápeme všichni, že
bez nich by okolnosti směřovaly ji
nými cestami, než sami chceme. Jed
nota hraničářů je dnes chápána snad
více než před staletími — my však ze
sobectví, které dnes nás jen a jen ovládá, nepostarali jsme se ani o čás
tečně hmotné zabezpečení této naší
prvé tvrze. Jistě že nestačí, přijdeme-li k hraničářům na projev či snad
jim za dosavadní činnost poděkujeme
- to je prosím málo. To ještě nezažene starost o hmotné zabezpečení hra
ničářů a jejich rodin. Ale nejen to jsou zde i otázky jiné, které jsou sou
stavně přehlíženy.

Samospráva v poněmčeném území je
ve většině případech v rukách tam
poněmčených Čechů, nedbajících na
prosto práv domácí státní menšiny.
V takových samosprávných jednot
kách se pak o soužití a o spravedl
nosti vůbec mluvili nedá. Pokud v ta
kovém zastupitelstvu nezískáme nad-

poloviční vělšinu českých stoupenců
- je téměř nemožná praktická demo
kracie, nehledě na újmu státnosti sa
motné. Jak vyhlíží takové město, kde
je 45% Čechů? Zaměstnanci obcí jsou
Němci, policie německá - atd. atd.
Nepřirovnávám pak ani případy s 20
a 30% menšinou. Vezměte jen takový
Duchcov, neb město Osek u Duchchova. V obou případech při návště
vě musíte s bolestí konstatovat, že
jste v úplně německých městech ač obě lato města mají českou větši
nu a tak bychom mohli jmenovali
spoustu jiných obcí a všude shledá
váme se s rázem naprosto německým,
ač skutečnost je jiná. A to právě jsou
okolnosti, na které nutno poukázat a
které nutno odstranit. Při sdělávání
národnostního statutu budiž bezpod
mínečně přihlíženo i k těmto okol
nostem, v nichž musí býti hraničáři
bráni v úvahu a chráněni před nápo
rem poněmčených Čechů a sice buď
i. zv. obecními stálními tajemníky
neb jiným vhodným opatřením. Kdy
by v Jihlavě bylo s Němci nakládá
no jako s menšinami v Mostu, Tepli
cích neb Liberci, byla by nucena an
glická sněmovna se tím zabývali o III. říši ani nemluvě - proto ale
spoň každému stejně, ar je to již pro
stát či proti němu.
Dalším pak vhodným opatřením by
byla nová pozemková reforma. Niko
liv však rozdělit dosavadní laiifundie
na zbytkové statky, ale vytvořili ma
lá hospodářství o 2 až 3 ha, na která
by nezaměstnaní přesídlili. Hospodář
ský expert Henleinovy strany zdůraz
nil, že je nutný vážný zásah do na
šeho zemědělství — zvláště zdůraz
ňuje, že stroje v zemědělství vyřadi
ly z pracovní možnosti tisíce dělníků,
Je proto nutno jei v této akci podpo
řit a novou pozemkovou reformou po
skytneme pracovní možnosti tisícům
nezaměstnaných tím, že budou hos
podařili na svých přídělech. Pak vě
řím, že hraničáři budou státu vděč
ni, nebudou mít starost o zítřejší ský
vu chleba, budou mít svoji - vlastní
rukou — z vlastní české půdy - zís
kanou.
J-a.

Následky v prodlení
Všichni prožíváme rušné dny. Vši
chni jsme však odhodláni klidně
avšak rozhodně jít tam, na naše hra
nice hájit tam tu naši tak těžce vydo
bytou svobodu. Všichni,, bude-li nám
to vnuceno bránit se budem až do
konce! Ale když se tak člověk za
hloubá a zamyslí, proč jsme přišli do
takové situace, přijde k závěru, že na
ším největším nepřítelem je naše vá
havost, že jen díky naší váhavosti
mohlo vůbec dojít k t. zv. „sudetoněmeckému konfliktu". Váhavost se
nevyplácí zrovna tak jako zbrklost.
Žijeme v době rychlého tempa. Mno
hé události vyžadují rychlého rozho
dování, protože, při pomalém vyřizo
vání nastává nebezpečí z prodlení. A
takové nebezpečí se ukázalo velmi
reliéfně v našem pohraničí. Neuplynulo mnoho vody, ale moc se
změnilo od té doby, kdy jsme vši
chni svorně a radostně si tiskli ru
ce, ba mnozí se slzou v oku se
objímali. To bylo 28. října 1918. Ten
krát jsme žili citem, ale ne rozumem.
Tenkrát jsme byli radostí zpití k omámení! Tenkrát ale bylo také tře
ba rozvažovat a zcela uvažovat, pře
mýšlet a podle rozmyslu pak se zařípřece zamyslíme-li se nad tím, vidíme,
že je tu jasně prokázána služba ja
zyka — tolik důležitá pro lid celého
světa. Jazyka dar svěřil nám Bůh . .
Ale jak toho jazyka užíváme? Nezdá
se, že by to byl vždy dar — slyšíme-li
nepěkné, neslušné řeči kolem sebe.
Pak by to ani nebyl dar. Zapomínáme
pěkně mluvit, ač i nám je požitkem
naslouchali lidem jemně myslícím a
stejně i hovořícím.
Kdyby si ženy neodnesly ze sjezdu
nic, jen tato srovnání, stálo by to za
více, než bychom si mohli přáli. Kéž
to dá sv. Jan i sv. Anlonín.
Man.

dil. Tenkrát bylo třeba nejen radikál
ních, ale i rázných cílevědomých
činů. - Národ německý byl ohromen, takřka
omráčen porážkou, neměl čisté svě
domí a snažil se vyjít s námi co nej
lépe. Bál se odplaty za nespravedl
nosti na našich hraničářích páchané.
Někteří prodávali vše a mínili se od
stěhovat od nás do Německa. Ten
krát bylo třeba, aby si náš politický
a finanční svět povšiml této okolncsii
a snažil se vykoupili tu naši českou
půdu, průmyslové podniky a pod. z
německých rukou, které by to byly
tenkrát nejen s radostí, ale i lacino
prodali! Bohužel neučinili toho. Tak
zvaní „sudetští Němci" by se hodně
scvrkli, prostě proto, že převážná vět
šina těch 3 mil. Němců byli za ra
kouské éry vlastně poněmčení Češi,
kteří očekávali, že se budou moci
opět hlásit ke svým českým před
kům! Tenkrát čekali jen ráznosti vlád
ních kruhů a - nedočkali se.
Vláda střídala odpovědné činitele, a
politická demagogie nás zeslabovala
a v bezmezné politické zášti jsme ne
znali mezí - ale záležitost hranic
nám byla vedlejší! Hraničáři varo
vali, ale politické rozbroje pokračo
valy a Němci to využiikovali a rych
lým tempem budovali své postaveni.
Netrvalo to dlouho a přistoupili k útoku, a dosáhli mnohých ústupků a
čím více jsme ustupovali, tím více
chtěli, a ejhle! Dnes diktátor němec
ké říše mluví o ochraně Němců za
hraničních a vměšuje se do našich
vnitřních záležitostí! Žongléruje před
zbabělým mezinárodním forem třemi
miliony „Němců", kteří mají 2Ia čes
kých jmen, ale jsou zaměstnanci ně
meckých průmyslníků a statkářů, jsou
až na nepatrnou výjimku sociálně
slabí a v poměru námezdním, a ná
sledkem toho isou nuceni se zříci své-

I zprávy ve zkratce
. Pražským primátorem byl zvolen 88 hlasy
Dr. Petr Zenkl. To znamená, že byl zvolen
hlasy všech českých stran, tedy i ligistu a ko
munistů. Těžší bude již \olba náměstků. První
ho náměstka požaduje národní sjednocení, dru
hého soc demokrati, o třetího bude asi sveden
boj, poněvadž komunisté budou se vší pravdě
podobností uplatňovat své právo proti menším
stranám. Budou kandidovat asi Dra Vrbcnského.
. Našim henleinovcúm vzkazuji z Paříže
(list „Journal“):
„Kdyby vůdcové sudetoněniecké strany měli
svobodu rozhodování, museli by se snažit v jed
nání s Hodžou o to, aby sudetští Němci byli
chráněni před rakouským osudem. Tisíce Ra
kušanů je v koncentračním tádoře, ceny stou
pají, potraviny jsou zabaveny pro potřebu ně
mecké armády atd., pluk rakouských „Deutschmeisterů“ odmítl zavěsti německý reglement
při cvičení. Při vyšetřování v kasárnách tohoto
pluku bylo nalezeno mnoho výtisků i Ilegál
ního komunistického časopisu.“ Ale na slepé li
di nic neplatí.

—. Neděle patřila na stadionu těm nejmenšim.
Ráno pochodovaly sokolské děti Prahou, vře
le pozdravovány a odpoledne jich cvičilo na
50.00(1 na stadionu. Cvičení hvla pěkná, ná
vštěva veliká.
—. Do Londýna odjela londýnská delegace
k jednání o hospodářských otázkách, vzniklých
přivtělením Rakouska k Německu. V Londý
ně je nálada vyjít pokud možno co nejvíce
vstříc požadavkům německým. Půjde hlavně
o rakouské půjčky.

—. Rumunský král Karol se sešel s presiden
tem Kemalem Ataturkem, diktátorem tureckým.
Jednání byli přítomni turecký min. předseda
a ministr zahraničí a týkalo se spolupráce na
poli hospodářském.

—. Hitler prý není t Rakousku, praví část tis
ku. kdežto jiné listy to vyvracejí. V Rakousku
to vře a nejsou spokojeni ani nazisté, kteří
byli prostě po anšlusu odsunuti na vedlejší
kolej. Bůrckl je nenáviděn a nazisté žádají,
aby byl odvolán. Goering, Goebbels a gen.
Brauchitsch mají dělat prostředníky.
—. Vítězství katolického politika nad komunis
tickým je hlášeno z průmyslového města St.
Etienne ve Francii. Při volbách do parlamentu
zvítězil R. Saurent, člen katolické strany, kte
rý získal 9.700 hlasů, o 1.000 více než jeho ko
munistický odpůrce. Francouzští katolíci vy
víjejí velikou sociální činnost, jejíž výsledky
jsou již patrny. Saurent je naším přítelem,
Prahu poznal jako starosta pařížský.

V cizích službách jest takový katolík,
který své úspory ukládá u ústavů ka
tolíkům nepřátelských. Každý čtenář
našeho časopisu koná svoji povinnost

a své přebytky svěřuje záložně
Hermes.

ho češsiví. Měli bychom se aspoň
teď vzpamatovat a zachránit to, co se
dá a to je možné jen revisí matrik a
z toho vyvodit důsledky! Měli by
chom si konečně uvědomit, že svor
ností a pevností malé věci rostou, ne
svorností a nepevností i největší se
rozpadávají v nivec. Měli bychom si
uvědomili, že Němci podle všeho ne
chtějí spravedlivé dohody, ale že
nám chtějí diktovat, a proto v první
řadě musíme spoléhat sami na sebe,
protože demokratické státy již pětkrát
měly příležitost poučit Německo a pětkrát se odkázaly na bezcenné pro
testy a námitky! Měli bychom si uvě
domili, že lidé v pohraničí ještě dnes
čekají, kdy se v Praze probudí ze
svého spánku, obestřeného šedými
radami „přátel" a kdy prohlédnuvše,
spatří svýma očima tu pravou tvář
nost hraničářského života. Nezachráníme-li hraničáře a pohraničí, tak to
bude začátek našeho konce. Z pocho
pitelných důvodů nemohu napsat do
nebe volajících případů páchaných
na našich hraničářích ještě dnes.
Těchto případů jest si zajisté vědoma
ministerská rada, neboť nemůže jich
nevidět či jich nedbat. V řadě pří
padů příslušné řízení je do té míry
těžkopádné, že trvají ty největší oba
vy, že hraničáři ztratí víru nejen v se
be, ale i ve státní spravedlnost.

hraničář
Teplice-Šanov
Slavnost Božího Těla. Dočetli jsme se v
denním tisku, že nová vláda v Rakousku
vydala katolíkům pokyn, aby slavnosti
Božího Těla nebyly konány s takovou okázalostí jako jiná léta a že zejména ve
Vídni tohoto pokynu až nápadně bylo
poslechnuto. U nás jsme měli dojem, že
stejný pokyn byl dán z Berlína i pro
Československo. Když němečtí katolíci
plným svým počtem se včlenili do Henleinovy strany, domnívali jsme se, že
svátek Božího Těla bude letos slaven
všemi Němci bez rozdílu, že Božítělový
průvod se bude konati za největší jejích
účasti, že slavnost Božího Těla oslní
svým leskem i zevnější výpravou. Zatím
jsme se dožili velikého zklamání. Něm
ci postavili Henleina nad Krista Pána
Zatím co o volební neděli každý jejich
dům byl ozdoben obrazem Konráda Hen
leina, všecky ulice tonuly v záplavě pra
porů, v sobotu večer okna byla slavnost
ně osvětlena, zarážel o svátku Božího
Těla nezájem a chlad, s jakým Němci
oslavovali Božského Spasitele. Všecky
obchody byly otevřeny jako ve všední
den, jen na budově děkanství se krčily
dva prapory a okna byla ozdobena kví
tím. Z oken zámku, který k oslavě Henleinově nejvíce vynikal svoji výpravou,
visely jakoby na posměch dolů pokojové
koberce, jinak v ulicích, kudy se průvod
ubíral, vůbec žádná výzdoba, za to na
Zámeckém i Tržním náměstí právě před
pomníky, kde jindy stávají oltáře, veliké
kupy kostek, připravených ke dláždění a
na nich hordy divokých kluků, kteří přímo
za zády žehnajícího kněze se rvali o vět
vičky oltáře zdobících břízek. Účast v prů
vodu i ve špalíru slabší než v minulých
létech, ve tvářích účastníků nezračila se
jako jindy radost a láska ke svátostnému
Spasiteli, nýbrž unavenost a lhostejnost.
Již letošní svátek Božího Těla ukázal jas
ně, že němečtí katolíci svým připojením
se k Henleinově straně církvi neposlou
žili, náboženství neposilnili a k oslavě
Boží nepřispěli.
Spojité nádoby. Jakoby si řekli, že právě
nyní jim nastala vhodná doba, církev
československá i německá protestantská
církev zahájily současně novou agitaci
pro získání nových stoupenců. Jak zná
mo, jest Henlein také odpadlým evange
líkem, Henleinovci štvou proti českým
kněžím a hrozí, že raději vystoupí z
církve, bude-li jim vnucován český kněz.
Protestantští pastoři ihned využívají této
nálady a pořádají zvláštní schůze a před
nášky pro poučení těch, kteří se chtějí
přihlásiti do jejich evangelické církve.
Čeští hraničáři zase zazlívají německým
kněžím, že jdou za odpadlým Henleinem,
horší se na Hlinku a jeho Slováky, že se
spojují s nepřáteli republiky. Toho zase
využívá církev československá a pod
rouškou oslav dvacátého výročí trvání
republiky koná v pohraničí agitační
schůze proti katol. církvi. Inu dějiny se
opakují. V boji proti Kristu vždycky až
dosud se sešli Kaifáš, Herodes a Pilát.
Ale doufáme, že dnes již katolíci af ně-

Dominik Matějka

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

V půl noci 19. července vystoupili
jsme v Darney, 22. pluk jest ubytován
za městem v baráčcích. Druhý den
byl jsem přidělen k 7. rotě, jíž velel
bratr nadporučík Machačík. 21. pluk
byl t. č. již na Vogésskě frontě na Elsaské hranici. Ač byla tehdy velká
vedra, chodili jsme na cvičiště v pláš
tích podle předpisu. Druhého dne šli
jsme na cvičiště asi hodinu vzdále
né, kde dopoledne jsme se cvičili v
házení granátů, a odpoledne na střel
nici stříleli do terče. Třetí den stříleli
jsme na střelnici ze samočinných pu
šek (mitrailles), nejnovější druh stroj
ní pušky. 25. měli jsme pochodové
cvičení s nasazenými maskami, jež či
nily dýchání obtížné. Tak to šlo až do
3. srpna, kdy jsem dostal dvoukolový
vůz s párem koní, krytý plachtou.
Náruční kůň byl tak pokažen, že prv
ní den nechtěl s místa a dalo to mno
ho práce, než jsem jej napravil. Pak
jezdil jsem denně pro potraviny (trebovaní) i do lesa pro dříví a též s pa-

mečtí af čeští jsou v boji ostříleni a ve
svém náboženském přesvědčení tak pev
ni, že svodům odolají a k odpadu <od
víry se pohnouti nedají.

Z okolí Teplic
Trnovany u Teplic. Naše organisace Li
dová spolu s Katolickým Sdružením ko
naly ve středu dne 15. t. m. výroční schů
zi za slušné účasti členstva i hostí. Z
přednesených zpráv bylo patrno, že tmovanští katolíci nespali, ale po celý rok
intensivně pracovali. Ve Sdružení starali
se pečlivě o české bohoslužby, které se
konají každou neděli o půl 9. hod. ranní,
v postě jsme mívali křížovou cestu, v
květnu májové pobožnosti. Zásluhou prof.
obchodní akademie Frant. Koláře a za
jeho vedení ustavil se kroužek katolic
kých studentů, kteří každou neděli pilné
přicházeli na českou mši sv., právě tak
jako veliký počet dětí ostatních škol, kte
ré přiváděl jejich neúnavný katecheta dp.
Kočandrle. Však také za odměnu se jim
postaral o bohatou vánoční nadílku, při
které bylo poděleno cca 80 dětí. Přáním
nás českých katolíků trnovanských jest,
aby aspoň občas nás navštívil některý
český kněz a povzbudil nás českým ká
záním. Lidová organisace také nelenila.
Připravovala volby, vyjednávala s ostat
ními českými stranami a spojila se s ob
čanskými stranami na jednu kandidátku,
která se sdružila zase s kandidátkami
českých stran socialistických. Volby vy
kázaly značný přírůstek českých hlasů
a přinesly českým stranám úhrnem 7
mandátů. Řečníkem při výroční schůzi byl
vdp. děkan Mlejnek z Teplic, který nás
svými slovy povzbudil a posilnil. Zdůraz
nil, že proti sjednocenému nepříteli musí
se sjednotiti celý český národ, zapome
nout! na všecky stavovské a jiné rozdíly,
zanechati stranických sporů, a všecky
své síly spojití na obranu státu. Na ka
tolické hraničáře může národ vždycky
spoléhati. Věrni Bohu v každé době bu
deme také věrni svému národu a státu.
Za předsedu Katolického Sdružení i Li
dové organisace byl zvolen náš osvěd
čený a obětavý pracovník p. Václav Jiřinec, jemuž po bok jako členové výboru
byli zvoleni ostatní neméně obětaví pra
covníci. Nový tento výbor jest nám zá
rukou, že katolické hnutí v Trnovanech
stojí na dobrých základech a že i v pří
štím roce bude svědomitě plniti vytknuté
sobě úkoly.

jejich hold. Národ, který se drží Boha,
nezahyne a ubráni se i přesile nepřátel
ské, jak nás o tom dějiny s dostatek po
učují. Zajímavou přednášku doplnil p. dů
věrník Štekbauer krátkým proslovem, br.
Heřman Šmíd z Teplic nám zahrál na
klavír, takže jsme si mohli i zazpívati,
orelské děti i zacvičiti. Po krátké pobož
nosti v basilice rozloučili jsme se se svý
mi milými hosty, na jejichž brzkou ná
vštěvu při opravdovské menšinové pouti
se těšíme.

Most
Za la*k. vedení dp. P. Merela konán byl v ne
děli dne 12. t. m. výlet všech katolických slo
žek do Klínů a k údolní přehradě města Mostu
v Krušných Horách. Ač počasí bylo nejisté,
přece jsme se rozhodli a na cestu se vydali.
Rozhodnutí tohoto žádný nelitoval, neb déšť se
udržel a všichni se dobře pobavili a na denní
strasti života v družném a přátelském hovoru
i zábavě cestou zapomněli. Děkujeme dp. P.
Merelovi i dp. P. Norbertovi za jejich laska
vost a porozumění, kterým hledí seznámiti a
sblížili české katolíky všech složek. Měli by
chom k nim prosbu, aby v brzku opět mohli
jsme se s nimi na společném výletě těšili.
Tutéž neděli založena byla v Souši u Mostu
místní organisace čsl. strany lidové. Ustavu
jící schůzi zahájil a řídil náš okresní před
seda čsl. strany lidové p. Seidl; výstižný,
pěkný a věcný referát přednesl org. tajemník
p. účetní Hulinský. Schůze byla početně navští
vena, měla hladký průběh. Tím uveden v život
opět jeden článek lidového hnutí, pracujícího
pro Boha a vlast na zamořeném nevěrou a po
němčeném severu naší milé čsl. republiky.
F úterý dne 2fí. t. m. o 8. hod. večer u ..Modré
hvězdy“ bude se konati členská schůze Mladé
generace čsl. strany lidové. Účast členstva po
vinná, hosté vítáni.
Poslední členská schůze konána byla 1. t. ni.,
která svým průběhem i účastí se vydařila.
Schůzi zahájil a vedl náčelník M. G. br. Mazáč. Po uvítání přítomných náčelníkem M. G.
přečetl zápis z minulé členské schůze br. Ko
pecký, který byl schválen jednohlasně. Sluší
podotknouti, že referáty pokusili se přednésti
mladí řečníci-začátečníci, členové M. G. a to
Br. Procházka o vnitro- a zahraničněpolitické
situaci a br. Zpěváček o účelu a úkolech M. G.
a strany lidové. Pak promluvili pp. dp. P. Merel. stát, zástupce Dr. Kordač a okresní předse
da Seidl.

Podmokly

hor ví vždy kde jest jeho místo a spojí se
bez ohledu na vlastní stranické zájmy s každým,
kdo spojití se v zájmu státu chce. Mohli jsme
též kandidovali samostatně, náš přírůstek mohl
býti jisté padesáti procentní, ale v důsledku
vážnosti doby a v zájmu jednoty neučinili jsme
tak a spojili jsme se s těmi, kdož na spojení
zbyli. Kdo zklamal ve volbách, a kdo nedo
držel slib o neagitování, rozebírali nebudem.
Toto však museli jsme v zájmu pravdy říci.
Na.

Roudnicko-Libochovicko
Katolíci, kteří se chtějí zúčastniti poutního
procesí do Staré Boleslavi v sobotu dne 2. čer
vence t. r., nechť se přihlásí na proboštství,
aby mohla býti získána sleva na dráze. Jízda
z Roudnice přes Hněvice, Stětí, Všetaty atd.
bude tam a zpět asi 20 Kč. Děti do 10ti Jet
10 Kč.
U p o z o r n ěn í: V okrese roudnickém šíří se
v poslední době slintavka a kulha\ka. Za tím
účelem vydaly nadřízené úřady pokyny občan
stvu, které jest nutno v zájmu celé veřejnosti
dodržovali a dle nich se říditi tak, aby tato
nebezpečná epidemie byla co nejdříve zdolá
na a odstraněna. Kdo nedbá příkazu a po
kynu úřadu, jedná mnohdy proti své vlastní
bezpečnosti.

Osobní: Náš vldp. pan probošt Msgr. Václav
Kotrch po přestálé nemoci odejel na léčení
do lázní Bilina-Kyselka. Přejeme mu z plného
srdce, aby se v lázních úplně uzdravil tak,
aby opětně zasedl s námi v plné svěžesti a
humoru k práci, ve které ho postrádáme.
Bio „Koruna" promítá od soboty do pondělí
25.—27. června český film „Panenka“ s V. Ferbasovou. 29. a 30. června t. r. „Přátelé z onoho
světa“.

Nerozbitelný
řetěz opevnění
kol našich hranic
Redaktor J. Farago z amerického
..Boston Sundav Post4' navštívil v do
provodu plukovníka Moravce naše po
hraniční opevnění a napsal do svého
deníku ( lánek, který v překladu otisku jeme, aby naši čtenáři zvěděli, jak
naše armáda skvěle se připravila na
zákeřný přepad.

Ještě k volbám 12. VI.:

Bohosudov. Na svátek Božího Těla měli
jsme malou náhradu menšinové pouti, o
které dosud nevíme, bude-li se vůbec a
kdy se bude konati. Ve čtvrtek odpoledne
připutovali do Bohosudova především
české děti z Děčína se svým velebným
pánem, po nich pak přišli čeští katolíci
z Teplic a z Trnovan, s nimi také značný
počet dětí. Nejdříve měl děčínský velebný
pán českou pobožnost s požehnáním v
basilice, po níž jsme uctívali milostný
obraz. Po pobožnosti sešli jsme se v ho
telu „Bleileben“ k přátelské schůzi, kterou
zahájil a řídil důvěrník, p. K. Štekbauer.
Ke shromážděným katolíkům promluvil
vdp. děkan Mlejnek z Teplic a vybízel je,
aby vždycky zůstali věrni Kristu Králi,
který o svátku Božího Těla koná slav
nostní přehlídku svých věrných a přijímá

Šestý český mandát, předpokládaný v důsledku
přírůstků voličů, unikl nám jednak proto, že
hodně voličů dlelo za vojenskou povinností,
dále proto, že čeští komunisté nevolili české
strany, ba bylo prý i dost případů, že v dů
sledku dovolených, nevolili všichni, kdož vo
lili měli. Byla tedy zpráva v posledním čísle
Stráže o přírůstku jednoho českého mandátu
mylná. Jedno ale jest jisté, že inšpirátori sa
mostatných kandidátek stydí se nyní za to.
že pro stranickou povýšenost nezmohli se na
společnou kandidátku a hledí svésti vinu na
jiného. O tom, kdo chtěl jednotnou českou
kandidátku, může se každý přesvědčit! v pro
tokolu Národní jednoty severočeské a Jednoty
čsl. obce legionářské. Odmítáme tedy co nej
rozhodněji štvaní členů socialistických stran
proti našim lidem a prohlašujem, že podobné
jednání, nenecháme si více líbili. Lidový tá-

50.000 ruských vojáku denně.
Obklopeno se čtyř stran nepřátelskými
sousedy. Československo má jen jediný
průchod, sotva 150 mil široký na svých
2200 mil dlouhých hranicích. Tvoří jej
ona část, hraničící s přátelským Ru
munskem. které je spojuje s druhým
spojencem Ruskem. Železnice je budo
vána jako dvoukolejná oběma směry.
Československo poskytlo Rumunsku úvěr 12 milionů, aby umožnilo tomuto
clenu Malé dohody vybudovat! pokra
čování téže železnice na rumunském
teritoriu. Počítá se. že 50.00(1 vojáku
lze denně dopraviti touto linkou z
Ruska do CSR. ,
Železnice probíhá obtížným terénem,
vysokými horami a neproniknutelnými
lesy: tohoto okolí je obratně využito

fronami na střelnici. Večer jsme oby
čejně pásli koně.
V sobotu 17. srpna 1918 bylo nám po
rozkaze přečteno pozvání farního úřa
du, že bude v neděli 18. srpna slou
žena mše svátá za padlé na bojišti a
Čechoslováci se zvou k účasti.
V neděli o 10. hod. byl prostranný
chrám v Darney námi Čechoslováky
v pravém slova smyslu nabit a bylo
ještě mnoho těch, kteří se již do koste
la nevešli. První dvě lavice vlevo
před kazatelnou zaujali naši bratři
důstojníci s plukovníkem v čele.
Po dlouhém kázání byla velká mše
svátá. Náš pěvecký kroužek zapěl na
kůru francouzskou hymnu a „Kde
domov můj". Ti, kteří v kostele ne
byli, nevytýkali nám náš náboženský
úkon, naopak, chovali se uctivě.
22. srpna vyjeli jsme na zkoušku. Poštu
dostávali jsme prostřednictvím zaja
teckého komanda v Blaye u Bordou,
takže ani naše rodiny nevěděli, že
nám píší do legie, což bylo chytré
opatření proti rakouské censuře.
24. srpna byl již pochod z Darney
časně ráno. 27. srpna byl odpočinek.
Pak zase další pochod přes Allerwille
a Troidgoullen a 1. září byli jsme

v Rougemout, asi 12 km od fronty.
Zde bylo většinou ticho, jen občas
zahřměla děla, pronásledující letadla.
Tvořili jsme zde zálohu a 21. pluk byl
před námi.
Za velkého deště a tmy ve tři hodiny
ráno 11. září byl pochod do vesnice
Bretagne, kde jsme byli tři dny. 12.
září, sotva jsme večer ulehli, počali
Němci ostřelovali naši vesnici a ved
lejší, asi čtvrt hodiny vzdálenou. —
Zde zasáhla jedna střela hostinec,
kde ve velké místnosti spalo více amerických vojáků,- hned bylo jich
10 zabito a 17 raněno. Náš oddíl vy
šel z tohoto křeslu ohněm beze ztrát,
střelba trvala přes půlnoc. 15. září byl
pochod přes Belford, který jest opev
něn, a 16. září přišli jsme do města
Champagne. Za námi přišel též 21.
pluk. Zde bvl odpočinek až do 20. zá
ří. Já ovšem neměl nikdy pokoje. Sot
va jsme přijeli na místo, složil se ná
klad a jeli jsme s desátníkem pro po
traviny k plukovnímu irénu, který
vydával pro každou rolu zvlášiě a
byl někdy na blízku, jindy zase dale
ko, takže nám to dalo hledání, než
jsme jej našli. 20. září zase za prud
kého deště byl pochod na nádraží a

nástup do vlaku. Za 30 hodin vystou
pili jsme na nádraží v Epernay a po
krátkém pochodu ubytovali se ve ves
nici a 21. pluk byl ve vedlejší ves
nici. Zde na krásných vinicích bylo
právě vinobraní. 23. byl jsem v městě
Epernay, všude bylo viděli zhoubné
následky války, mnoho domů poboře
ných. Týž den večer byl pochod ořeš
město Epernay a cesta vedla větši
nou lesem a stoupala do příkrých vr
chů tak, že jsme jen s velkou náma
hou přejeli přes hory. Po půlnoci měli
jsme před sebou třetí návrší, kdež jsem
uvázl a než jsem mohl zabrzdili, do
stal se vůz do příkopu a nárazem
praskla jedna oj. V této nesnázi mne
pomohl sám velitel praporu, major
Priňo, který nařídil kovářům připev
nili novou oj. Po dvou hodinách jeli
jsme dále a nfijeli brzo do rozboře
né vesnice, kde byl dvoudenní odpo
činek. Sháněli jsme ve dne i v noci
potraviny pro koně, neb dostávali tro
chu ovsa a plesnivé slámy, což nesta
čilo. V této vesnici bylo jen málo obyvaielů, kteří se teprve po ústupu
Němců vraceli. Zde byl začátek tak
zvané „Hindenburgovy linie".
(Pokračo\ ání.)

jako přírodního maskování proti úto
čícím leteckým silám. Tato strategická
železnice je vsak jen jediným článkem
v nekonečném systému československé
ho opevnení.
Pás 3.000 km z ocele a betonu.
Podél 1600 km dlouhé hranice s Ně
meckem a 1400 km dlouhé hranice s
Polskem vybudovalo Československo
systém opevnění, který nestranní cizí
pozorovatelé považují za nepronik
nutelný.
Při jejich budování dostalo se Česko
slovensku plné podpory všech fran
couzských obranných oddělení. Zkuše
nost, získaná při budování pověstné
Maginotovy linie, byla dána k dispo
sici čsl. generálního štábu. Francie po
volala opravdu své nejlepší inženýry a
nejschopnější důstojníky svého ženijního oddělení do CSR.

Maginotova linie.
osobního doprovodu plukovníka
Em. Moravce obhlédli jsme si opevnění
na německých a polských hranicích. Zde
byla vybudována a zdokonalena fran
couzská Maginotova linie. Po jízdě
autem z Prahy dosáhli jsme prvních
předsunutých částí těchto opevnění u
Cinvaldu, jen nepříliš vzdálených ŕ od
německých Drážďan, které mají býti
hlavním stanem útočící armády. Z Cin
valdu na sever a na jih prostírá se ne
přerušený řetěz opevnění pod zemí i
na ní. Pětinásobné pásmo ostnatých
drátů táhne se po celé délce hranic.

V podzemních kasematech vydrží naše
vojsko i dlouhotrvající válku.

různé zprávy

Podzemní pevnosti mají posádku asi
70.000 vojáků, avšak tento počet může
býti zvýšen během 24 hodin na 250.000.
Zvláštní železniční linky vstupují do
kasemat, ztrácejí se v tunelech 5—10
mil před hranicemi. Dále tyto kasema
ty jsou zbudovány pro dlouhotrvající
válku. Nejen, že v nich jsou zásoby a
válečný materiál v hojném množství,
také velká péče byla věnována tomu,
aby prostředí v nich bylo příjemné.
Československý generální štáb je pře
svědčen. že prodlužovaná válka v ne
chráněných zákopech má katastrofální
účinek na morálku vojska.

Našim dopisovatelům: Je bezpodmí
nečně nutno zprávy a příspěvky do
Svatováclavské Stráže zasílali tak, aby
je redakce měla nejdéle v úterý rá
no. V ostatních případech není uve
řejnění technicky možné. Prosíme
proto, zvláště venkovské přispívatele,
aby si příspěvky připravili přes ne
děli a v pondělí odeslali redakci.

Předposlední číslo Svatováclavské
Stráže propadlo konfiskaci pro závad
ný obsah některých článků. Počkali
jsme na důvody, které vedly pana
censora ke konfiskaci. Zpráva o tom
je otištěna v Úředním listě z 18. VI.
1938. Nedá se nic dělat - jsme nu
ceni se podrobili a jistěže se napříště
vyvarujeme aspoň hmotných škod,
které nám konfiskace způsobila. Rádi
bychom však zaznamenali, že se po
stupuje všude stejně. - Tak čteme
v jednom koaličním listě zprávu o
volbách do obcí a tam je poznámka,
že v jakési Lhotě ztratila lidová strana
dva mandáty - naproti tomu jedna
strana o ně vzrostla - zpráva pak
je zpestřena poznámkou „Lidovci
ztratili - stát a národ získal." To není
pobuřování?
Ja.

Celý národ na pomoc.
V současné době Československo má
stálou armádu 140.000 mužů, jimž velí
10.000 spolehlivých důstojníků. Tento
počet mohl by býti zvýšen na více než
jeden milion vojáků do 48 hodin po
vyhlášení všeobecné mobilisace a na
3.500.000 do sedmi dnů. Všechny želez
nice byly přestavěny, aby odpovídaly
mobilisačním plánům generálního štá
bu. „To je velká věc,“ prohlásil ke mně
plukovník Moravec. „Rakousko-Uher
sko potřebovalo více než tři měsíce, aby
dokončilo mobilisaci.“ Hospodářská
stránka mobilisace byla zdokonalena
již před lety. Dnes všechna skladiště
jsou naplněna potravinami a arsenály
válečným materiálem, který vystačí na
radu let.

Pražská peněžní bursa po delším čase
se opět zotavuje. Vzestupy činí bě
hem týdne až 30% z nejnižšího kur
sového záznamu. Přes to, že technická
posice bursy je dobrá, není zde přece
však důvodu k tak enormním vzestu
pům. Národnostní status je dosud ve
stavu zrodu a je otázkou, zda jeho vý
hodnost bude takového rázu, že by
tvořil tak silný podnět k vzestupu.
Bursa vždy eskontuje předem, načež
přejede-li, tedy zase odtroubí. Proto
pozor.
Ja.

Tanky nepřekročí hranice.
Všechny silnice, vedoucí z Německa a
Polska do Československa, jsou vroube
ny masivními cementovými bloky, asi
3.5 metru vysokými a stejně širokými.
Bloky jsou umístěny střídavě po obou
stranách silnice, vzdáleny asi 45 m od
předsunutých částí těchto opevnění u
sebe a umístěny celkem asi v délce
230 m.
V době míru provoz na silnicích musí
se zde pohybovati zvolna rychlostí 6
km za hodinu a prostor ponechaný mezi
bloky je tak úzký že jen obyčejná auta
nebo tanky nemohou překročiti hranice
po těchto silnicích. Na hranicích se na
cházejí obrovská ocelová vrata, která
se mohou vysunovati ze žerně a zavřití
před nosem v padající armády.
Maskované pasti na tanky jsou vv budo
vány ve 180 m intervalech na této linii.
Jsou to hluboké jámy, na jejichž dně
jsou miny, aby zničily každý tank,
který tam spadne.

Skvělý náš zbrojní průmysl.
V Brně vyrábějí se nejlepší strojní
pušky světa v denně rostoucím množ
ství. V Plzni Škodovy závody vyrábějí
společně s francouzským SchnciderCreusot prvotřídní válečný materiál.
Pražské automobilky vyrábějí vojenská
vozidla a tanky.
K podpoře pěchoty a dělostřelectva má
Ceskoslov ensko značné letecké síly.
Více než 1000 stíhaček a bombardova
cích letadel má k disposici nejvyšší
velitelství.
Tato letadla mají dvě vlastnosti, které
z nich činí hrozné létající pevnosti.
Jsou zhotovovány z kovu zvaného beryl, který je lehký jako hliník, avšak
klade odpor jako ocel. Jiný čsl. vynález
zabraňuje uniknutí vzduchu z pneuma
tik letadel, když jsou prostřeleny. Jistá
tekutina cirkuluje uvnitř pneumatik.
Když je pneumatika zasažena, tekutina
přijde do styku se vzduchem, tuhne a

rojáci v podzemí ovládají zbraně na
povrchu.

Prapory, Stuhy, vlajky

Úplný systém pozemního opevnění je
ovládán z podzemních stanovišť pomo
cí důmyslného bezdrátového systému.
Stisknutím jediného knoflíku nabíjí se
ostnaté dráty vysokým napětím, zaví
rají se vrata a otvírají se tankové pro
pasti.
Těžké dělostřelectvo a protiletadlov á
děla, umístěna na povrchu, jsou rovněž
řízena z podzemí okolními zaměřovacími periskopy a bezdrátovými odpalo
vacími přístroji. Takovým způsobem
vetřelci nenaleznou jediného vojáka na
povrchu, za to však hrozná činnost bu
de pokračovati v podzemí.
Za těmito ochrannými opevněními. je
jichž účelem jest zastav i ti vpád vojska,
nebo zpomalili jeho postup, probíhá
vlastní čsl. Maginotova linie. Sestává
z nepřetržitého řetězu více než tisíee
pevností, vybudovaných z ocele. Jsou
spojeny sérií tunelů, avšak prostým
stisknutím knoflíku mohou býti pře
měněny v neodvislé jednotky v přípa
dě. že by některá část systému padla do
rukou nepřítele.

ucpe otvor prostřelené pneumatiky,
než z ní unikne vzduch.
Naši čtenáři budou nám jistě vděčni,
že můžeme prozraditi v dnešní době
věci, které byly žárlivě skrývány a za
tajovány z pochopitelných důvodů. Leč
je lépe, když naše občanstvo ví. jak
náš stát je skvěle vyzbrojen a dovede
se lehce ubrániti každému násilí.
—jvk—

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

•

I

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

orelsivo
II. okrsek Orelské župy Pospíšilovy koná
dne 17. července t. r. v Břevnově veřejné
cvičení. Sraz účastníků jest ve 2 hod. odp.
na nádvoří strahovského kláštera, odkud
průvodem do Břevnova. Pořadatelstvo prosí
o krojovanou účast br. legionářů. —
Podle usnesení poslední schůze rady Jednoty
Csl. Orla v Podmokleeh oslaví jednota 20tileté
jubileum čsl. republiky slavnosti 28. záři. Pro
gram oznámíme později. Všecky příznivce ka
tolického hnutí zveme k spolupráci.
Jednota.

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

Lord Rothermeere, známý podporovatel maďar
ského revinionisniu varuje právě Anglii před
Německem, zvláště před jeho výbojnými plány
na Maďarsko. Připomíná jí, že má dnes Ně
mecko 37.000 letadel, neudává však, že je to
včetně skladů v hračkářských obchodech. Ja.
Správní rada obilního monopolu jednala již
o směrných cenách obilí z letošní sklizně.
Jednání je samozřejmě pouze přípravné a
poslední slovo promluví vláda. Přes to je na
děje na zvýšení cen v průměru o Kč 10.—
na 1 q pro zemědělce.
Ja.

I

21. června uplynulo 20 let od popravy
italského legionáře Bedřicha Havleny.
Havlena byl r. 1915 zajat jako rakous
ký desátník a poslán do tábora. St.
Maria Capua Veiera. Zde stal se r.
1917 spoluzakladatelem a pokladní
kem sboru čsl. dobrovolců. Na jaře
r. 1918 byl přidělen k 1. praporu 33.
pl. s nimž odjel na dolní Piavu. Při
útoku 15. června upadl do zajetí a 21.
června r. 1918 zemřel v San Domu na
šibenici jako mučedník za svobodu
vlasti. Jeho památka nebude nikdy
čs. národem zapomenuta.
-jvk-

organisační
KATOLIČTÍ LEGIONÁŘI zúčastnili se slavnosti Božího Těla ve svých historických uni
formách ve čtvrtek dne 16. t. m. na Hradča
nech ve velechrámu svátého Víta a v neděli dne
19. VI. u sv. Václava na Smíchově a v Bráníku.
V BRNĚ zúčastnili se katoličtí legionáři s pra
porem župního sletu orelstva. V průvodu byla
též početná četa uniformovaných dobrovolců
z r. 1918—1919. Tento slet byl mohutnou před
zvěstí na III. Všeorelský slet, který- se bude
konati příštím rokem v Praze a kterého se
zúčastní všichni katoličtí legionáři a orelští
dobrovolci z roku 1919 ze Slovenska.

Br. Bedřich Svoboda, akční referent
pražského výboru Jednoty přátel
katol. legionářů dožil se 13. června t. r
50 let. Jmenovaný od svého mládí
zúčastňuje se všech katol. akcí, v Pra
ze pořádaných a padesátka zastihla
jej v plné síle a svěžesti. Přejeme br.
Svobodovi do dalších lei od Pána
Boha vše nejlepší.
-jvk-

| volná místa
Obec města Vlašimě obsadí místo konceptního
úředníka. Žádosti do 15. července 1938. Bližší
v Úředním listě č. 134.

Město Vsetín obsadí místo účetního úředníka
v městské účtárně. Žádosti do 30. VI. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 135.
Městská obec Kolín obsadí místo úřednice-sekretářky. Žádosti do 28. VI. 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 135.

Rada města Čáslavě přijme technickou kance
lářskou sílu. Žádosti do 9. VII. 1938. Bliqší
v Úředním listě č. 144.

Pražská Živnostenská banka zahájila jednání
o předání své vídeňské filiálky tamnímu Mer-

Finanční prokuratura i Urně obsadí: několik
kancelářských míst. Žádosti do 25. června 1938.
Bližší v Úředním listě č. 139.

Ars Liturgica A. Mestkova,
Praha li., Ječná 2,

Město Tišnov obsadí místo kanclářského úředníka(ce). Žádosti do 25. VI. 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 140.

curu. Jednání je na dobré cestě a v duchu
nové nacistické organisace bankovnictví ve
Východní marce.
(Ja)

Obecni zastupitelstvo vypisuje konkurs na ob
sazení míst: obecního úředníka, dále zřízen
ce pro obor služby policejní a 1 místo zřízence
pro obor služby strážní. Žádosti do 15. VIL
1938. Bližší v Úředním listě č. 141.

■■

NĚMECKÉ HOSPODÁR. SANKCE V PR AKSI.
Porcelánový’ průmysl ve Třetí říši je odkázán
na dovoz našeho kvalitního kaolinu hlavně ze
západních Čech. Suroviny od nás dovážené
mísí se svým méně hodnotným kaolinem a
dociluje tak dobrých, konkurence schopných
porcelánových výrobků. V touze po hospodář
ské soběstačnosti říše podle nacistických hospo
dářských expertů počaly německé porcelánky
používati náhražek, což mělo za následek,
zhoršení výrobků a zhroucení exportu. V těchto
dnech pak dvě největší saské porcelánky žá
dají vládu Třetí říše o dovolení dovozu české
ho kaolinu, jinak že zastaví výrobu.
(Ja)
Pří volbách v Irsku zvítězila vládní strana,
která bude mít většinu 15 poslanců. De Velera
tak dosáhl schválení své politiky smíření s An
glií, proti které se stavěla oposice. Presidentské volby budou počátkem července a bude
zvolen profesor Hyde, velice oblíbený v ce
lém Irsku, ačkoliv je protestantem.

Aový exercični dům v Hlučíně.
Kdo sleduje apoštolskou činnost exercičního
domu v Hlučíně, žasne, kolik práce za těch 12
let bylo vykonáno. 1H.040 exercitantů zde vy
konalo v 635 kursech duchovní cvičení. Přes
8,000.000 brožur „Životem“, 33,000.000 letáků
zv. Posel Pravdy a k tomu nesčíslné množství
drobných past, pomůcek rozšířeno. K našemu
„Apoštolátu nemocných“ se přihlásilo 13.798
českých (2.072 německých) trpících, kteří obě
tují své bolesti za zdar všech apoštolských ací. Nemocným bylo zdarma rozesláno za vč
16.840’20 tiskovin.

Okresní výbor v Berouně obsadí místo výpo
mocného technického úředníka. Žádosti do
30. VI. 1938. Bližší v Úředním listě č. 113.
Město Karvinná obsadí místo smluvního zří
zence. Žádosti do 15. VII. 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 143.
Ministerstvo sociální péče obsadí několik míst
úředníků kancelářské služby. Žádosti do 30.
VI. 1938. Bližší v Úředním listě č. 144.
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Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukáček,

Praha - Karíín,

Královská 47. — Telefon 61705
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