Svatováclavská

Stráž
Počasí je stále nejisté, sklony k pře
háňkám, aid., atd., hlásá letos skoro
denně hlasatel v rozhlase a poslucha
či mají při tom zlost. A tomuto počasí
se připodobňuje i mezinárodní poli
tická situace. I zde je možno říci:
stále nejistá, sklon k přeháňkám trvá.
Kdo má zájem na této nejistotě?
Německá tisková kancelář již po ko
likáté rozšířila zprávy o nové mobilisaci v ČSR. Denně nás zahrnuje po
mluvami, takže v tom směru je možno
přiznat, že „přišel den". Henlein
zkouší nový automobil, který mu
někdo z Říše daroval, na bavorských
silnicích, snad ne jen proto, že stroj
německé značky je na ně zvyklý.
Zkrátka, jakoby někdo měl ustavičně
zájem na tom, aby neklid byl udržo
ván. Neradujeme se z toho a je nám
dokonce i líto německých lidí, kteří
nesmějí v srpnu, kdy budou velká
parna, na dovolenou. A to všechno
pro Československo, které nechce být
druhým Rakouskem. Inu, každý má
zalíbení v něčem jiném.
Menšinový statut, na kterém se inten
sivně pracuje, ukazuje jasně, že jsme
státem, který se nebojí dát národům
práva, odpovídající jejich početnosti.
Zdálo se, že o to běží našim Něm
cům, ale ono to bylo skutečně jen
zdání. Naši Němci jsou raíičkou, se
kterou pohybují páni z Berlína, jak se
jim to hodí, aby dosáhli určitých cílů.
Jedním z nich je nadvláda ve střední
Evropě. My si zase myslíme, že má
me vznešenější poslání než být ná
strojem Berlína a proto nechceme roz
umět různým věcem. Ale poněvadž
i víme, že nás Pán Bůh neumístil ve
střední Evropě jen proto, abychom
dráždili souseda - Bůh takové žerty
nedělá - podnikáme vše, abychom
překážky odstranili, a chceme se i
spravedlivě dohodnout s Henleinem.
V naší upřímnost věří západní velmo
ci a i Rusko, a to se zase nelíbí Ber
línu.
Tímto vším jsme zapjati ve vývoj a
dění mezinárodni politiky a Němec
ko si toho je dobře vědomo. V té
to politice je mu proti mysli jednot
ná Unie, která bude v těchto dnech
zvlášt utvrzena návštěvou králov
ských anglických manželů v Paříži.
Nebýti té jednoty, pro kterou i lido
vá francouzská fronta dovede přiná
šet velké oběti - jako třeba pokud
jde o novou rudou vládu valencij
skou - mohla by osa Řím-Berlín
„dělat divý" a šlo by snad i udělat
radost těm, kteří se tolik těší na je
den den. Proto německá diplomacie
pracuje tak horečně mezi anglickými
lordy a vynalézá nové a nové pro
středky, aby tu linii protrhla. Že v té
práci připadá nějaký podíl i na nás,
je zřejmo a proto v posledních dnech
před královskou návštěvou je propa
ganda zesílena. Což kdyby v Anglii
a pak ve Francii uvěřili, že jsme osirov anarchie, neklidu a překážkou
míru v Evropě? Což kdyby?
Daladier, ministerský předseda fran
couzský, odpověděl před několika
dny na německou propagandu vý
mluvně a jistě tak učinil s vědomím
Anglie. Menšinový statut přijde do
parlamentu co nejdříve a není po
chybnosti o tom, jak se při hlasováni
zachovají poslanci sudefoněmecké
strany. Varovný hlas Daladierův byl
pronesen včas a bude nutno asi, aby
stejně promluvil, stejně rozhodně i
Chamberlain. Tomu chtějí z Berlína
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V tradici svatováclavské
Olomoucký „Našinec” přinesl článek sovaných národů již před tisíci lety.
šéfredaktora Řezníčka, který celý otis Vystavením svatováclavských koru
kujeme a plně souhlasíme s jeho ob novačních klenotů připomeneme svě
sahem a přimlouváme se za uskuteč tu suknici nesešívanou soudržnosti
našeho národa. Svatý Václav byl a
nění tohoto námětu.
„Ve shonu posledních dní a slavnost je naším vůdcem, naším dědicem. Po
ních okamžiků, kdy si národ uvědo stavme se v těchto těžkých dobách
muje svou sílu a své historické po znovu do jeho ochrany!"
slání, zapadl podnět vyšlý od nad Naší tisíciletou tradici měli bychom
šeného inteligenta z Olomouce, aby stejně ještě více v národě zdůrazňo
chom v dnešní pohnuté a vážné době vali a to nejen slovy (když je zle vo
ukázali opět světu symbol naší tisíci lali, že jsme tu tisíc lei) ale i skutky.
leté státní a národní samostatnosti, Naše historie nezačínala Husem, Žižnejvzácnější klenot národa - korunu kou a Bílou Horou, její kořeny tkví
svatováclavskou, jako před devíti v katolické kultuře Cyrila a Meihoda,
lety při oslavě svatováclavského mi v samostatném státu svatováclavském,
a proto v letošním jubilejním roce,
lénia.
Prapory svatováclavské vedly naše v těchto těžkých dobách a zkouškách
předky i legie k vítězství a proto i měli bychom vším zdůraznili národu
naše armáda měla by být hlavním a cizině 1000 let samostatného česko
činitelem této pocty a symbolické slovenského živlu.
oslavy. Dáváme průchod této myš Na naší zemské valné hromadě v
lence a apelujeme na příslušná místa, slavnostní a skvělé řeči tlumočil Dr.
aby před světem v jubilejním roce Doležal přání, aby v jubilejním roce
našeho dvacetiletí obnovené samo byl jeden pluk pěchoty naší armády
statnosti dokumentovala tisíc let naší nazván gardovým plukem sv. Václava.
Katoličtí legionáři a s nimi celá ka
státní tradice.
Ne dvacet, ale tisíc našich let samo tolická veřejnost projevují tak přání
statnosti a svébytnosti je třeba zdů a doufají, že povolané kruhy toto
raznili před celým světem. Není ještě přání uváží, v jubilejním roce vzdají
pozdě! Připravme slavnostní vystave tímto způsobem čest idei, ze které se
ní klenotů ve svatováclavském mě rodil 28. IX. 1914 v Kijevě odboj za
síci září až do výročních dní jubilea svobodu národa. Rytíři sv. Václava
republiky. Máme svatováclavskou ko budou representačními vojáky naší
runu na našem znaku, na hlavě sym republiky, kteří budou chloubou ar
bolu české síly - českém lvu. Mějme mády a hradbou naší vlasti. Bude to
ji v naší mysli na prvním místě i ve také jen malé napravení chyb, které
svých oslavách a opřeme svůj exi jsme v popřevratové horečce napá
stenční boj o mravní hodnotu, jednu chali a uznání katolickému obyva
z největších, o tradici svatováclav telstvu republiky a jeho neochvějné
skou, o vstup národa do řad civili- lásce k naší republice.
-jvk-

Alois Navrátil:

V duchu legií
—jvk- Když se podíváme zpět na pro
žité dny od 21. května, když pozoru
jeme železnou jednotu národu a jeho
odhodlání až do poslední kapky krve
hájiti si zemi posvěcenou českou krví
v bojích s tisíciletým nepřítelem, brá
nit i její hranice a neustoupili za
žádnou cenu. Když vidíme životnou
sílu národa zachovati do budoucnosti
český jazyk, víru svatováclavskou a cyrillomelhodějskou, uvědomujeme si, že
všechny ty oběti, životy, krev a námaha
za znovudobytí naší svobody a samo
statnosti nebyly nadarmo. Tak jako při
tvoření legií táli i dnes začínáme býti
jeden druhému skutečným bratrem, oporou s pevnou vírou, že co oni vydo
byli, musíme za každou cenu udrželi.
Bleskový nástup našich záložníků na
místa určení, skvělá pohotovost armády
a do detailů promyšlená organisace,
připravená na každou možnost a zá
keřnost zarazila nepřátele, udivila ci
zinu a nám dodala sebedůvěry a po
sílila odvahu. Tento duch a tato vůle
musí býti zachována stále dotud, do
kud nebude nud střední Evropou vy
jasněno. Musíme býti stále ostražití,
naopak, musíme naši ostražitost zdvoj
násobili a býti připraveni na každý den
a každou hodinu.
Tak jako legionáři nebáli se nastoupiti
útok u Zborová, když ruští vojáci z
fronty utíkali, tak jak oni věřili v sama
sebe a spravedlivou věc, za kterou bo
jovali, tak půjdeme i my všichni hájiti
si své rodné dědiny, české chaloupky,
nivy a políčka na horách i lány v ní
žinách, bránit si český jazyk, svoji
svobodu, demokracii, svou milovanou
republiku — zemi českou — domov
náš. —
Po dvaceti letech ožil duch legií v ce
lém národě a bude-li potřebí, bude
každý český syn a i každa žena legioná
řem — hrdinou svého národa.

Země koruny svatováclavské a země
Dva roky
Pribinova — naše společná vlast
Jistě všichni mnohokráte jsme s údi
vem přemýšleli o divné politice lu
dové strany. Byla to zejména její ne
rozhodnost při volbě presidentské,
secese při oslavách Pribinových v
Nitře před členy čsl. vlády, případ
v Gdyni, při příjezdu americké dele
gace Slováků, kde pro poslance Sidora bylo téměř vedlejší, že tam dle
li i zástupci československého náro
da a j. Ostatně vystoupení vůdce de
legace Slováků z Ameriky by bylo
případem samým o sobě. Máváním
papírem s Pitsburskou dohodou na
táborech jedné politické strany, se
Slovákům a republice pramálo pomů
že. Zvláště v nynější době.
Co ale provádí ludová strana v po
slední době po anšlusu, jest již mimo
rámec možnosti a shovívavosti. Nej
trapnější pocit byl ale jistě v každém
vzbuzen při čtení interwievu, který
poskytl poslanec ludové strany Sidoi
nedávno v Bratislavě francouzskému
novináři G. Lingerovi. Využívání pro
úzké a vlastní cíle neštěstí druhého,
jest všeobecně pokládáno za vydě-

račství. To samé se může vztahovali
i na politiku. Co jiného jest možno
si pomyslili, odpověděl-li poslanec
Sidor francouzskému novináři na je
ho dotaz, jak může ludová strana re
publice znesnadňovali nynější situaci
svými požadavky, těmito slovy: „My
využíváme vhodné chvíle!"
Bylo by opravdu dětinské, kdyby
člověk, který vůbec jest v politice
laik řekl to, co promluvil poslanec
Sidor, tedy osoba znalá věci, o mož
nosti politiky a cílech Německa. No
vinář totiž se tázal Sidora, nemá-li
obavu, kdyby se Slovensko stalo au
tonomní, že by je stihl osud Rakous
ka. Sidor politik, podle časopisů od
pověděl takto: „Anšlusem se pro nás
nic nezměnilo, neboť Němců jest na
Slovensku tak málo, že Hitler nás ne
chá na pokoji." Komu chce Sidor namluviti, že Německo v pádu vítěz
ství nad námi a spojenci, kteréžto ví
tězství ovšem nikdy nebude, by po
obsazení rumunských krajů, kde jest
tak nutný pro Němce petrolej a obPokračování na sir. 2.

zabránií za každou cenu. Podaří se
jim to? Doufejme, že nikoliv. Ústřed
ní list říšský „Völkischer Beobachter”
aspoň má o to starosti, poznamená
vaje, že se Paříž bude snažit získat
anglické státníky pro společný po
stup pro případ, že by ze ziroskoia-

ného vyjednávání mezi sudeiskými
Němci a pražskou vládou vznikla
nová krise. To je jasně řečeno.
Budoucnost není tedy ještě jistá, si
tuace je stále vážná a je třeba být
ustavičně na stráži. ČSR si nepřeje
válečného konfliktu, ale nedá se.

války ve Španělsku

V těchto dnech byly tomu dva ro
ky, co generál Franco se vzbouřil
proti levicové vládě španělské. Z po
vstání, které v zemích španělských
a portugalských, ať již v Evropě ne
bo jižní Americe konečně nebývají
nic mimořádného, vyvinula se občan
ská válka ohromných rozměrů. Boje,
kterého se s počátku zúčastnili jen
vyhranění straníci, rozšířily se v
brzku na všechno obyvatelstvo a by
li do nich nuceni i ti, kteří by jinak
byli rádi zůstali mimo, jelikož neměli
vztah ani k jedné ani k druhé stra
ně, a těch byla jistě veliká většina.
Hlubší kořeny tohoto povstání netkví
ve Španělsku samotném, nýbrž leží
mimo zemi - radikalisující anarchis
té po vítězných volbách levice hna
li nový režim do extrémů. Strany sobě blízké programem v obavě o vo
liče soupeřily v nejbujnějším radika
lismu a np konec se potíraly vzár
jemně tak, že v zemi nastal hluboký
rozvrat.
Totalitní režimy sledovaly poměry.
Viděly možnosti pro své zájmy. Pod
něcovaly ty, kteří pod novým reži
mem trpěli, až se jim podařilo podní
tili vzpouru. Věděly, že povstalci bu
dou potřebovali jejich pomoci a za
tuto že jim budou muset býti při
nej menším vděčni. Čím větší pomoci
bude potřebí, tím větší bude odvislost
nového režimu.
Pokračování str. 2.

<

. Kdy^ý levicové strany byly vedeny
více zájmy státními než stranickými,
nikdy by k povstání nedošlo. Radika✓lismus v sociálních věcech levicovému režimu neuškodil. Proto také ra
dikalismus konečně získal většinu ve
volbách. Nenávist si přivodil svým
nadmírným radikalismem kulturním.
Postupoval vůči katolíkům způsobem
tak brutálním, že je násilím vehnal
z velké části do tábora odpůrců. Přes
tento útisk zůstala velká část katolí
ků věrna levicovému režimu a tvo
řila tak později hlavní sloup jeho od
poru. Bez katolických Basků a bez
generála Miaji byl by boj dávno
rozhodnut ve prospěch Francův.
Při vypuknutí povstání nebyl poměr
sil rozhodně tak nepříznivý pro vlá
du, jak někdy bývá líčeno. Posádky
největších měst Madridu, Barcelony,
Valencie, Malagy a území Basků zů
staly z velké části vládě věrny ane
bo byly zničeny. Průmysl a země
dělské bohatství, finanční prostředky
a hlavní část námořních sil zůstaly
v rukou vlády.
Jest pravda, že pomoc poskytnutá
Itálií a Německem byla předem organisována a připravována, ale vlá
da nebyla bez možností, zvláště když
měla po ruce finanční prostředky.
Neúspěch vlády nutno hledati v tom,
že mocné politické strany a odboro
vé organisace se nedovedly podřídi
li zájmům celku, ani v největším ne
bezpečí. Ba naopak, některé z nich
vydíraly na vládě, když byla v nej
horší situaci svoje požadavky. Strany
povolovaly se svých posic jen po
kousku a vždy, když už bylo pozdě,
a to ještě ne dobrovolně. Kdyby
Miaja nebyl násilím umlčel madrid
ské politikáře, nebyl by uchránil
Madridu. Zatím, co však byl Madrid
v největším nebezpečí, některé stra
ny v Barceloně revoltovaly. Jisto je,
že politické strany vládního Španěl
ska nezachovaly se vždy tak, jak váž
nost doby vyžadovala. Sympatie,
které jim celý demokratický svět vě
noval, zavazoval je naprosto k odda
nému poměru a větší podpoře své
vlády. Mnoho Španělů vládního tá
bora volalo o pomoc do ciziny, sami
však doma přispívali k rozvratu.
Teprve nyní se zdá, že ve vládním
táboře nastala určitá jednota. Jak by
vypadala situace pro Franca, kdyby
v době, kdy povstalci utrpěli před
Madridem těžkou porážku, byli Kata
lánci provedli nápor?
Není chybou, když je poukázáno na
chyby, kterých se dopouštělo vládní
Španělsko. Moc stran smí jiti i v de
mokracii jen do určitých mezí. Neuzná-li strana sama, kde tyto meze
končí, musí tu býti síla, která ji k to
mu přinutí. Nemusí to býti jen v do
bě války - musí tak býti i v době
míru a zvláště v době nebezpečí. Je
dobře si to říci, protože i my máme
demokratický režim a mnohdy někte
rá strana v prosazování svých poža
davků jde dále, než zdá se býti dob
ré, zvláště v době tak napjaté a váž
né, jako je nynější.
Jindřich Suška.

K stěhování našich Němců
do »Reichu«
U nás víme ovšem, že taková otázka bv
měla pramálo smyslu. Němcům by se
prostě nechtělo stěhovat proto, že se
považuji za předvoj Třetí říše na našem
území a za nic na světě by nechtěli při
spět k tomu, aby náš stát byl i slože
ním obyvatelstva výhradně českoslo
venský.
Ale nejen že to víme: my si troufáme

tvrdit, ze by se nechtěli stěhovat do
Německa ani tehdy, kdybychom jim
nabídli, ze za každého z nich přijmeme
na jeho místo jednoho Němce z fííse,
který by se k nám rád nastěhoval, kdy
by jen mohl. 1 nemíníme tu nearijské
Němce, nýbrž jen a jen ..árijské“. Jsme
si jisti, že kdyby bylo v Ríši dovoleno
vystěhovat se k nám každému ..árij
skému Němci“, který’ bv se stěhovat
chtěl a tedy chtěl si vyměniti bydliště
či sídlo s některým z našich Němců,
měli bychom uchazečů o naše státní
občanství mnohem a mnohem víc. než
kolik bv bylo našich Němců, kteří by
se chtěli vystěhovat do Třetí říše, ani
nej okázalejšího vyznavače německého
nacionálníno socialismu nevyjímajíc.
„Hraničář“.

Udavači...
Prožíváme pro nás historicky důle
žité dny a je tudíž nutno již s ohle
dem na zdůrazněnou důležitost za
pamatovali si náležitě i historické
jevy, které mnohdy průměrnému po
zorovateli současných událostí ve
shonu dnešních dnů unikají.
Míníme tím v prvé řadě klady a zá
pory některých i politických stran
a jejich vůdců. A tu musíme upřím
ně přiznati, že ani tak vážné okamži
ky nejsou mnohým dost varovným
hlasem a že u mnohých se shledává
me ještě s taktickým sondováním po
litické půdy a zájmů určitých poli
tických frakcí. Soudné občanstvo sle
duje dnes nepoměrně bedlivěji roz
hovory a projevy jednotlivých poli
tiků, ale nejen to, i mnozí občané
sledují přímo jejich činnost. Tak ne
sporně zajímavým popudem pro ob
čanstvo byl pro agrární stranu ne
šťastný úvodní článek v novoročním
čísle Venkova, který si přímo vynutil
u veškerého československého lidu
náležité sledování činnosti oné poli
tické frakce, jejíž právě „Venkov" je
myšlenkovým rozhlasem. Nesmí a ne
může se proto míti za zlé, když ani
delší časový odstup nenechal česko
slovenskému lidu zapomenouii - a
lid nezapomněl.
Nechceme se zabývali studiem, co
vše následovalo a mělo následovali
a jaký byl důvod k takovýmto vzá
jemným přátelským pozornostem, jak
se strany Konráda Henleina, tak se
strany mluvčího agrární strany, po
slance Berana - to jest jejich zále
žitostí a každý svým způsobem jeden
krát před vhodným forem dají snad
vysvětlení. Jisto je, že taková okol
nost v duši československého lidu za
nechá hluboký dojem, zvláště pak,
je-li témuž mluvčímu agrární strany
prokázáno, že navštívil soukromě i hšskoněmeckého vyslance v Praze, o
čemž nebylo nikde ani slechu ani
duchu, až najednou záležitost vysko
čila nečekaně. Chápeme - nikomu
do toho nic není, co soukromě před
seda agrární strany dělá, to jsou jeho
čistě osobní záležitosti. Jsme samotzřejmě v demokratické republice,
takže nemá nikdo ani práva doha
dovali se jakým jest i poslanec Beran
praktickým zemědělcem, že totiž jak
nejlépe u něho vidět, lze i přes jaké
koli hospodářské poměry v zeměděl
ství na 20korcové chalupě dobře hos
podařili, jen to umět, pracovat a ne-

lajdat. To jen tak mimochodem. Když
pak toto vše je občanstvu naprosto
známo, nesmí se nikdo diviti, že z da
vu ozývá se reptání a šíření fanta
stických zpráv.
Dnes, kdy se ukazuje snaha a touha
veškerých voličů po upřímném semk
nutí všech národních a vlastenec
kých sil, jest samozřejmě na česko
slovenské vládě a hlavně na mini
sterstvu vnitra, aby byly náležitě
uváženy okolnosti, které zvláště ven
kovské rolníky vedly k rozirpčenosti
a naprosto bedlivě sledovalo jednot
livá udání, která se vždy nenesou
z opravdového národního a státního
zájmu, nýbrž udavačství mnohde sta
lo se prostředkem cílům zcela jiným.
Vždyť několikeré vyšetřování nevin
ného člověka, otřese jeho důvěrou
ve spravedlnost a hledá pak opravdu
i ty jiné důvody, než které z úřední
litery se jeví i když nutno u četnictva
zdůraznit, že si v těchto případech po
číná co nejdiskretněji.
Pořádek musí být. Zvlášť, když bu
doucnost vlastního státu je postave
na před zatěžkávací zkoušku. - Roz
trušování nepravdivých a pobuřují
cích zpráv musí býti stíháno, - nutno
však náležitě rozlišovali v jaké sou
vislosti fa či ona fráze byla pronese
na - kým byla pronesena, - jaký
byl její účel a co sledoval. Důleži
tým pak zůstane, aby občanstvu ne
byla dávána příležitost mnohdy lidmi
na důležitých politických místech
stojícími, aby nervy občanů a hlav
ně rolníků nebyly neobratností tako
vých lidí jitřeny.
Doba je vážná, občanstvo se jí dívá
hrdě v oči, nebojí se zítřka - přinese
obětí snad větších než se od něho
očekává bez slzy v oku u vědomí
národní povinnosti, chránili odkaz na
šich předků.
Celý československý národ jde za
svou vládou, ať její složení politické
je jakékoliv, jen když je to vláda li
du, námi samotnými ke státnímu kor
midlu povolaná. Je však věcí vlády,
aby dala jednotlivcům státního náro
da jistotu, že nebudou několika jed
notlivci šikanováni - ježto není zde
zákonné možnosti proti takovému
udavačství se bránili. Trestejte proto
toho, kdo udává lidi nevinné tímtéž
způsobem, jako ty, kteří se roztrušo
váním nepravdivých a pobuřujících
zpráv provinili - tomu říkáme spra
vedlnost
Ja.

Země koruny svatováclavské a země Pribinova - naše společná vlast. (Pokračováni ze str. 1)

sazením ukrajinské obilnice, by ne
chalo uprostřed svého velikého státu
jakýsi slovenský státeček? Na jeho
okraje stejně by si dělali nárok Ma
ďaři. Možná, že však by byl Sidor
jmenován Hitlerem, za zásluhy o spo
lečnou henleinovsko-luďáckou proti
českou akci, fůhrerem onoho Sloven
ska.
Opravdu neslýchaná jsou též slova,
byla-li Sidorem pronesena, že celá
Republika Csl. jest již v moci Němců,
neboť kapitál a továrny jsou v jejich
rukou. Tak kdo má teď pravdu? Spo
jenec Sidorův Henlein, který stále
tvrdí, že Němci nemají v republice
žádná práva, neb Sidor, který říká,
že republiku mají Němci? Za to pře
ce český národ nemůže, že před vál
kou, jsa v politické porobě jako Slo
váci, byl národem středních vrstev,
rolníků a dělníků. Za 20 let se jistě
mnoho změnilo.
Nebylo divu, že francouzský novinář
se již rozehřál při takové řeči tak,
že na konec se dostal do živé kontraverse se Sidorem, při jeho naráž
kách na antimiliíaristy ve Francii a
na Blumovu vládu, když Sidor od
pověděl podle časopisů na otázku
Lingerovu, co budete dělali Vy, bude-li napadeno Československo, tak
to: „Nejsem voják a je nesnadno od
povědět za jiné. Mobilisace šla dob
ře, ale válka je něco jiného a jistě
nepůjdeme s radostným srdcem do
války za ty, kteří nám vládnou."
I když se nyní Sidor vymlouvá, že to
tak přesně neřekl, tak jest-li by se
jednalo o příslušníka českosloven
ského národa, který jen poněkud jest

si vědom své státní a národní pří
slušnosti, tak by jistě odpověděl
aspoň, že svůj stál budeme hájili spo
lečně, Češi i Slováci. Řekl-li to Sidor
byť i přibližně, tak jak to uvedeno
v inlerwievu, lak tento passus jesl z je
ho řeči nejlrapnější. To musí zaboleli
každého, jen poněkud věrného Če
cha i Slováka. Koho by ledy Sidor
doporučoval, aby se za něj s radoslí
bili Slováci? Snad za Maďary, kteří
před válkou Slováky neuznávali té
měř za lidi, neb katoličtí Slováci by
se s radostí měli biti za novopohanský nacismus? Se Slováky jsme spo
lečně republiku vybojovali proti
Němcům a Maďarům a společně ta
ké těmito bude vždy republika brá
něna. Kdyby padly země koruny sva
továclavské, padla by i země Pribino
va. Na tom by nezáleželo, jestli by
Sidor a několik maďaronů snad s ra
dostí nebojovalo společně s Cechy,
ale společně by tento stát hrdinně
bránili ostatní Slováci, i ti, kteří jsou
nyní v ludové straně. O tom může
býti Sidor a jemu podobní politikové
jisti. Slovensko bude dál v rámci spo
lečné československé vlasti, ať se to
již líbí neb nelíbí Sidorovi, Henleinovi, Esterházimu, Tukoví a pod.

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.

Co chystají nacističtí
Tataři
-jvk- Poslední dny přinášejí zvýšené
napjetí ve střední Evropě. Jednání o
národnostní statut se chýlí ke konci a
Němci se staví proti a připadá to jakoby
SDP. dělala si blázny z naší vlády,
která vychází všemožně vstříc a chce
poskytnouti našim spoluobčanům da
leko více než má většina. Lee Němci
nechtí klid, nechtí mír. Henlein místo,
aby vyčkal jednání, které vede Dr.
Hodža se zástupci SDP.. jezdí pro po
kyny k Hitlerox i a Berlín nařizuje, že k
dohodě vůbec nesmí dojít, proti ..sta
tutu" mají býti zahájeny bouře, má vypuknouti protestní stávka v celém po
hraničí a zkrátka za žádnou cenu nesmí
být v Československu klid. Už ani ne
stačí karlovarské požadavky, to je pro
Němce málo a ze všeho je viděti sna
hu rozbiti dohody Paříž — Praha Moskva, my máme býti vytlačeni, abv
Francie byla osamocena.
Horečné přípravy Německa ve zbroje
ní. budováni Siegfriedovy linie na hra
nicích Francie, zvýšení výroby létadel
na 400 za měsíc a všechny ty zjevx v
Německu vypadají jakoby Hitler chtěl
5. září na sjezdu národ ně-socialistické
strany v Mnichově přinésti zfanatisovanému davu hlavu sv. Jana — zabrané
Československo — na talíři. Bůh ví kam
až toto šílenství směřuje a co z toho
v Evropě vzejde.
Pýcha však předchází pád a my jsme
na všelijaké ty ..choutky" připraveni a
ať si proto někdo nemysli, že nás za
14 dní spolkne. Možná, že bv se na
sytil navždy střel z našich kulometů.
Naše vyzbrojení společně s Francií jest
daleko lepší jak Německa i když ne
počítáme Huško.
Podle odhadu francouzských odborníků
vypadá stav následovně:
Německo Francie
a CSR.
lebkvch děl
2.500
2.450
těžkých děl
1.000
1.750
lehkých kulometu
20.000
25.000
těžkých kulometů
10.000
22.000
tanků
5.000
5.300
A máme tu výhodu, poněvadž nebude
me ůtociti. že před hlavně těchto zbra
ní našich dobře krytých vojáků budou
muset býti posláni němečtí vojáci.
Na nás jen záleží, abychom zachovali
klid a vykonali vše. co jest nám možno,
ale udrželi si sílu a moc v rukou,.
Stálého zneklidňování Evropx již jed
nou musí Německo zanechati. a Evropa
musí tuto jeho ěinnost zastavit, aby bvl
v Evropě klid a mír. Každého přejde
trpělivost, všechny státy dávají pokoj,
každý chce žiti v klidu a míru, nikdo
nemá dobývacných a válečných chou
tek jen Němci. Po staletí tak bvlo.
ale žádné stromy dosud do nebe ne
vyrostly a doufejme, že ani ne tyto.
SDÉLTE NÁM ADRESY LEGIONÁŘŮ
katolíků, kteří nejsou dosud členy
Ústřední jednoty čsl. legionářů a jest
jich v katolických spolcích a Jedno
tách čsl. Orla hodně. Všechny chce
me soustředili do naši organisace a
chránili jejich zájmy a potřeby a to
nejen ideové, ale i hospodářské a
existenční.

Hříchy se mstí
Teprve historický badatel dokumentár
ně prokáže, kam až republikánská stra
na zašla při své honbě za mocí. My
můžeme pouze připomenout, že před
válečný už vůdce Slováků Hlinka byl
po převratu zavřen a ludová strana se
všemi způsoby oddalovala <>d spoluvlády, jen aby Slovenskem mohla i vládnouti řep. strana, a jak jsme zase ne
chali Henleina beztrestně za hranicemi
státu štvát proti republice a jeho růst
všemožně podporovali, poněvadž ho
řep. strana potřebovala proti ostatním
koaličním stranám ke spóluvládě nad
republikou. A když se jeho růst zdál
trochu xolným, byli němečtí zemědělci
nakomandováni k zesílení jeho řad. u
druhých stran se dálo vše možné, aby
tento příklad následovaly, a když už
zbývá jen jediná německá vládní stra
na. agrární list ji zcela veřejně a bez
ostyšně z vlády vyhazuje, aby mohl
před národem odůvodniti své paktování s Henleinem.
„Nový věk".

Dr. D. Fr. Polanský:

Některá poučení pro rob 1939
V 9. čísle Svatováclavské Stráže, jež vyšlo 25.
února t. r., napsali jsme článek „Stanovis
ko k sokolskému slet u“. Byl úspěšný,
což autoru první potvrdil telegram došlý dne
28. února: „Plně souhlasím s Vaším článkem
o sokolském sletu, podpisuji plně vše, co jste
o něm napsal. Papežský komoří Dr. Rúckl.“
Následoval článek Lidových listů, nadepsaný
„Zdař Bůh sokolskému sletu!"' a dá
le přišlo společné provolání Sokolstva,
Ur eis lva a D. T. J., jež bylo ve všech ča
sopisech publikováno spolu s celou řadou ať
závažnějších či méně závažných případů, sem
se vztahujících, jako na př. slet Kukaňový žu
py sokolské, kamž bylo oficielně pozvá
no Orelstvo a také se v krojích Ičlennou
deputaci vedenou okrskovým starostou legio
nářem br. Pitnerem zúčastnilo, byvši nadšeně
aklamováno veškerou sokolskou veřejností, a
umístěno na čestném místě vedle přítomného
starosty sokolstva Dra Bukovského. Kdo
náš článek četl, nemohl pochybovali o tom,
že vyšel z péra spatřujícího hlavni smysl na
šeho národa i státu v ideálu orelském. Také
se — z těch kdo článek četli — proti n ěm u nikdo neozval, kdo vůbec hledá nějaký
ideál, ať už v čemkoli. Kdyby byl čas, ještě
by se autor našeho článku vrátil k názorům
v této souvislosti se vyskytnuvším a snad k to
mu — ať v té či oné formě — dojde. Zatím
však jsou zde jiné naléhavosti, zejména náš
Orelský slet 1939. Ten byl již jedním z hlav
ních motivů našeho zpředu citovaného člán
ku a ten musí byli hlavním motivem celého
československého katolického děni příštích
dnů, pokud tomu tak nebylo již dříve.

Přítomná československá událost, označená jakožto X. všesokolský slet,
byla zjevem beze sporu krásným,
přesvědčivým a povzbuzujícím. Kaž
dopádně to bylo vhodné slovo
v důležité chvíli, kromě růz
ných jiných kladů znatelných podle
toho, s jakého hlediska jest posuzo
ván. Pro nás mají velmi mnohá z těch
to hledisek značný význam právě
již vzhledem k tomu, že bezprostřed
ně příští československou událostí
podobné kategorie jest Orelský slet
chystaný v roce 1939. Jistě si orelští
činitelé všeho bedlivě všímali, byť snad se to i nestalo prostřednictvím
oficielních pozorovatelů, za jejichž
pozvání a vyslání jsme se přimlou
vali. Celá mimosokolská veřejnost
však musela v první řadě ocenili ko
losální přípravnou práci, která sleto
vým výsledkem, jak co do kvality
tak i v jeho rozměrech učinila se zjev
nou. Nestačil vypracovaný- plán, ani
dřívější zkušenost, ani celkový tra
diční duch, ni početnost sokolského
živlu: kdyby nebylo kromě toho vše
ho houževnaté a obětavé práce všech
účastníků, jež zahrnula období ce
lých čtyř lei, bylo bv asi méně úspě
chu. Kromě iniciativního ducha ve
doucích činitelů dlužno neméně — ba
snad nejvíce - ocenili mravenčí a
v detailech vůbec neznatelnou prá
ci těch nejpodřízenějších složek, jež
pak ve svém úhrnu podaly výsledek
celku, v němž jednotlivě zmizely.
Heslo „ni zisk, ni slávu", není jen
sokolské, nýbrž tkví v samé podsta
tě československé demokratické by
tosti bez ohledu na její specielnější
orientaci. Zdařilo-li se však Sokolsivu
rozvinouti toto heslo k úporné práci,
nelze toho přehlíželi.
Sokolský slet konal se v jubilejním
roce republiky a za mimořádných
mezinárodních poměrů. To jistě
v mnohém přispělo celkovému vý
sledku, zejména pokud jde o poměr
národního a státního, ba i meziná
rodního úhrnu k tomuto sletu. Na
přesrok ovšem nebude situace stej
nou, ale v mnohém zůstane stejné ovzduší. Jestli v roce 1938 má svůj vý
znam skutečnost, že jsme svůj stát
udrželi po 20 lei a hodláme jej zacho
vali i pro příště, tedy rok 1939, jakož
to začátek této další éry nemá vý
znam menší, nýbrž bude znamenali
ještě vystupňování naší státní sku
tečnosti. Dokážeme, že jsme zařízeni
léž pro všechny příští věky lidské
kultury a máme k tomu jako katolíci
se svojí svatováclavskou tradicí nej
více předpokladů. Tím jest též dán
celonárodní a celostátní význam Orelského sletu v příštím roce a nutno
s tím počítali tak, jako počítal letos
Sokol. Svět musí viděli, že státní myš
lenka projevená i jinou než sokol
skou národní organisací českosloven
skou rovněž strhuje celý národ a ce
lý stát a že orelská myšlenka těší se
také všeobecným mezinárodním sym
patiím. Pokud pak se týče slovan
ského programu, letos tak pěkně
manifestovaného, i tu čeká na Orly
ještě další krok ať už třeba jen ohledně bratří Poláků - nebo též i Rusů.

Statut do konečného stadia
Jedině informacemi z cizího tisku
čerpáme jakousi konstrukci připra
vovaného statutu. Je to smutnou sku
tečností, že stále ještě sami úředně
nesmíme věděli jednotlivé body sta
tutu jak jsou již více méně dohod
nuty. Proto v podávaných informa
cích musíme se uchylovali jen k ci
tátům, abychom předešli nepříjem
nostem.
Co chtějí henleinovci konečně víme.
Pochlubil se tím Führer sám v Karlo
vých Varech. Veřejnosti je však zná
mo, že 7. června i. r. předložili Henleinovi parlamentáři Dr. Hodžovi ob
sáhlé memorandum, v němž právě
oněch 8 karlovarských bodů bylo
jednak prý zmírněno a pak jasně mo
tivováno. Ono memorandum také prý
představovalo krajní mez ústupků,
kam až henleinovci v dobré vůli k do
hodě míní jít. Poněvadž pak pověst
né memorandum uveřejnil právě ny
ní anglický a franc. tisk v plném zně
ní, citujeme tedy z něho některé statě.
Základní ústavní zákony musí zaru
čovali všem národům a národním
skupinám stejné možnosti rozvoje a
vývoje. Nadvláda jednoho národa
nad druhým je nemyslitelná. Přestav
ba státní konstrukce je naprosto nuiná.
Národ Český a Německý a jiné náro
dy ve státě žijící jsou rovnými slož
kami suverénního národa a všichni
mají tudíž právo rozhodovali o vý
konné moci společného (svého) státu.
Uskutečnění těchto zásad předpoklá
dá územní rekonstrukci. Národům je
třeba ponechat ovládání takových
územních úseků (teritorií), která jim
přírodou byla svěřena - tedy na české,
německé, polské, slovenské, maďar
ské, rumunské, ruské, rusínské enklá
vy přesně ohraničené a každá tato
jednotka by byla součástí jednotného
administrativního území. Vytyčování
hranic enkláv musí se díti podle sta
vu z r. 1918, aby tím nepřímo mohly
být nahraženy škody, které utrpěly ve
státě některé národnosti od vládnou
cího národa.
Enklávy takto zřízené zásadou sebeurčení svoji vůli stanovili by úplně dle
potřeb a národních zájmů a celkově

pak přizpůsobí se i potřebám společ
ného státu.
Samospráva má býii obnovena nej
méně ku stavu z r. 1913. Zahrnujíc
v sobě zřízení vlastni poiície a čet
li i c i v a. Samosiatné sčítání lidu právo změny jmen — školní a vojen
skou výchovu - obchodní a živno
stenské komory - právo zakládaii po
vinné pracovní tábory v boji proti
nezaměstnanosti - samosprávu fi
nanční podle určitého národního klí
če - a konečně právo vybírali dosta
tečné a úměrné daně.
Zákonodárnou moc by mimo parla
mentů předsiavoval sném každého
z národu (česky, německy, slovenský,
polský aid.) kieryžio každý národní
sném by byl representován „národ
ním předsedou" (Předsedou národa/
s právem vyhlášení národního hlaso
vaní. Zástupci národů byů by presi
denty svých národů a byli by součásně členy vlády. Ministerstvo školství,
soc. péče, zdravotnictví a unifikaci
stanou se zbytečnými a budou zru
šena. Jejich pravomoc přejde pak do
národních enkláv, kde nesmí byi ji
ných administrativních a správních
zaměstnanců než právě příslušníků té
které národní enklávy. Všechny vrch
ní a odvolací soudy a konečně nejvyšši soud budou vybaveny sekcemi
jednotlivých národu.

Hlavním městem společného státu po
nechá se Praha, která se tak stane spo
lečným městem všech národů.
Srát mluví jazykem svých národů a
vrchní úřady mluví jazykem svých
úřadů podřízených.

To jest asi tak z hrubá výtah z ob
sáhlého memoranda, předloženého
mluvčími sudetoněm. strany. K memo
randu zase jen z opaimosti nepřipo
jujeme svého komentáře a žádáme
jen naše vážené čtenáře, aby si jej
zapamatovali a připomněli si jej opět
až bude statut konečně uveřejněn,
kolik naši milí přátelé sleví a již sle
vili z nejzazšich svých ústupků a po
znáte nejlépe tu velkohubou propa
gandu tu i cizozemskou.
Ja.

Význam Jednoty přátel katol. legionářů
Náš zemský předseda br. Dr. Polan
ský doslal dopis od mladého katol.
pracovníka Ing. R. Š., který pro jeho
zajímavý obsah a myšlenkový názor
otiskujeme:
„Nynější, či vlastně, minulá doba
ukázala, že náš národ se dovedl semknouti v jeden řad a postavili se proti
hrozícímu nebezpečí. Byla zde vodící
myšlenka a ta náhle z našich lidí
učinila pevnou hráz. Jednou z tako
vých pojících myšlenek byla jistě
idea legionářská, která zapůsobila na
mladé lidi, že ochotně opouštěli svá
zaměstnání a šli na svá místa podle
svolávacích lístků.
Dávám Vám v úvahu jako předsedo
vi Jednoty katolických legionářů,
abyste zvážil tu okolnost, do jaké mí
ry je možno, aby idea legionářská
byla zachována generacím, které při
jdou za námi (i. j. mladšími než jste
Vy), aby šla zrovna s takovým nad
šením, jako Vy jste šli v r. 1916 do
neznámé budoucnosti a jak jsme se
to naučili i my od Vás.
Domnívám se, že mám pravdu, když
budu tvrdili, že mladí katolíci správ
ně pochopili a budou i dále chápat
vznešenost legionářské idee bojovat
za vlast. Nejsme vychováni na hmotě
a v tom máme plus před ostatními.
Snad mi to potvrdíte poznatky z ži
vota legionářů, kteří věřili v Boha.
Jako formu pěstování a zachovávání
idee legií mám na mysli povídky a
zážitky legionářů, kteří ještě o sobě
nepsali a nepsali ani o jiných. Z vy
pravování jejich by se mohla vybraii
zrnka lásky k vlasti a pravé víry
v dobrou věc. Tyto povídky by mohl
uveřejňovali náš katolický tisk a po
něvadž by s tímto druhem četby při
šel první, jistě by se zvětšil počet jeho
odběratelů. Dosáhlo by se zvětšení
počtu abonentů a náš tisk by se mohl
pochlubili zase jednou dobrou věcí.
Prosím, abyste o této věci laskavě
uvažoval. Domnívám se, že jest to

věc zajímavá a hodící se do dnešní
doby.
Kdybyste si přál rozmluvy se mnou,
jsem Vám k disposici, když byste mi
laskavě napsal. Podotýkám, že ne
jsem legionář a že nemohu získávat
honoráře za povídky. Na tuto myš
lenku jsem přišel na voj. cvičení,
kdy jsem cítil, že záložníkům přeci
něco schází do úplného nadšení. Jistě
i ostatní publikum by povídky tohoto
genru rádo uvítalo. Jistě se mnou
račte souhlasili, když řeknu, že upo
mínky v Památníku Odboje budou
stále živou upomínkou na legie, když
budou doprovázeny živým vypravo
váním z novin."
Pro zachování legionářské osvoboze
necké ideologie byla námi založena
Jednota přátel katol. legionářů, která
vzala si za úkol vše loto co pisatel
dopisu postřehl na vojně jako nedo
statek, vštípili generacím nynějším a
příštím. Na rozdíl od dnešní doby,
kdy naši vojáci nastupovali podle
svolávacích lístků na základě zákona,
který ukládá vojenskou povinnost šli legionáři dobrovolně, riskujíce vše.
Úkolem Jednoty přátel jest sbírali
památky na legionáře, rozšiřovali leg.
tisk, legionářskou literaturu, která
v každém čtenáři zanechá hluboký
dojem, a vychovávali státu a národu
spolehlivé, oddané, věrné, uvědomě
lé občany v duchu a tradici slavné
české minulosti, začínající před tisí
ciletím duchem a vírou svatováclav
skou a cyrilomethodějskc-u.
-jvkSklad nábytku fy

R. Bukáček
nalézá se nyní

v Karlině, Krá lovská 29,
stanice elektrické dráhy „U VIADUKTU"

Velký výběr bytových zařízení. O Tel. 617-05

Jak se o nás píše
P době mezi anexí Rakouska a 21.
květnem byl všeobecný pocit, ze presi
dent Benes se doslal dolécky, že Česko
slovenská republika se rychle rozpadá a
že zbytek bude brzy prodán Hitlerovi
českými agrárníky. Ale nastala pozo
ruhodná změna, snad hlavně zásluhou
cs. generálního štábu. Češi jsou pře
svědčeni, že rychlá vojenská akce ge
nerálního sfábu zachránila Evropu před
válkou . . . Povolání záložníku zpevnilo
alianci armády s lidem proti germanofilské politice agrární strany. Obecní
volby nepřinesly agrární straně zisku.
„New Statesman and Nation“.

Schůze Hlinková byla ryze mystická.
Co máme říci o knězi, jenž prohlašuje
profánní dokument, z Pittsburgu za
svaté písmo?
Bělehradská „Vřeme“.

Když německé vojsko pochodovalo do
Rakouska, skroutilo se při tom 16 proč,
jeho tanku a pancéřových vozidel. Není
znám přesný počet vozidel českosloven
ské armády, užitých při bleskové mo
bil isac i; jistě byl menší, ale fungoval
tak bezvadně, že by v případě války
vzbudil úžas.
„The Spectator“.
Bylo opravdu důležito právě dnes uká
zat jednotu, brannost a demokratické
smýšlení Cechů a dokázat mnoha ci
zincům, že v Československu vládnou
normální, hospodářsky spořádané po
měry a kázeň.
Neue Zürcher Zeitung (Curych).

Zajímavé je, že sudetstí Němci zaujali
znovu neústupné stanovisko teprve po
posledních Henleinových rozhovorech
s Hitlerem. Henlein v posledním týdnu
mluvil s Hitlerem třikrát a dostal od
něho nové instrukce.
Kurier IVarszawski (Varšava).
Henleinovské oddíly zpívaly prvního
května píseň: „Dnes nám patří vlast,
zítra celý svěť'. Tutéž píseň zpívali
němečtí žáci pod vedením svých ucitelů. Je na světě jiný národ posedlý
tak hrůznou pýchou, nebo hysterií sko
ro směsnou, která může vyvolat kata
strofy?
Vendém iaire (Paříž).
Kolik jsi získal odběratel
SVATOVÁCLAVSKÉ STRÁŽE ?

Maminky a branná výchova
Brannou výchovou se dnes zabývá kde
kdo. Spolky, různé korporace, snaží se
předstihnouti jeden druhého a branné
výchovy mely by si všímati v prvé řadě
naše maminky při výchově svých synu,
aby tito šli na vojnu připraveni, byli
otužilí a zvykli kázni, poslušnosti a po
řádku a mají proto české matky úkol
v obraně státu velmi důležitý. Rozmaz
lenému synáčkovi je vojna nepříjem
ným břemenem a dá mnoho práce vo
jenským představeným, než z takového
rozhýčkaného mazánka udělají muže —
vojáka. Život chlapců měl by býti při
způsoben pokud možno nejvíce vojen
skému životu.
Děti nechť spí při otevřených oknech,
pokud možná v chladné, nevytápěné,
místnosti a to bez peřin, pod pokrýv
kou a s tvrdými podhlavníky. \ létě
i v zimě nechť se myjí studenou vodou,
řádně čistí zuby, ústa, uši. Chlapci ať
si sami čistí boty a pro celou rodinu a
ne, aby to za ně dělala maminka. Sami
ať si přišijí utržený knoflík a spraví
malé vady na obleku. Na vojně to bu
dou museti dělat a když se to naučí
doma, nemusí je to učit vojna.
Jisti ať se učí všechno, hlavně prostou
stravu a ne lahůdky a mlsky, kterých
na vojně není. Poslouchat musejí na
slovo a nestrpte, aby chlapci odmlou
vali a nebo dokonce vyslovovali svá
přání tak. by je rodiče museli poslechnouti. Vyhýčkaný hejsek považuje
vojnu za peklo a otravuje celé okolí a
kazí dobré druhy. Zkrátka: na chlapce
železnou ruku již z mládi a pak z něho
vyroste nejen dobrý voják, ale rozumný
muž a řádný člověk, na kterého se bude
moci spoléhati stát, obec i rodina. Na
maminkách tedy velmi záleží, jakou
máme a budeme míti armádu. A. P.
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Rumunská královna - maika zemřela
18. července i. r. v 17.38 hod. na zám
ku Peleší ve stáří 68 let.

Angličtí královští manželé přijeli
v úterý 19. VII. do Paříže a byli skvě
le uvítáni. Tato návštěva v těchto
rozbouřených dobách Evropy je ma
nifestací na obranu míru.
Na obranu státu bylo složeno do so
boty 16. VII. 360 milionů Kč. Použijte
i Vy růžové složenky, kterou obdr
žíte na poště.
Vláda připravuje osnovu zmocňovacího zá
kona pro věci hospodářské. Zmocnění se
nebude vzlahovati ani na otázky daňové
a sociálně politické.
Nový milionář. Pilot Novotný nalétal při le
tech z Londýna milion km. To znamená létat
nepřetržitě celých 9 měsíců šíleným Ompem
moderního stroje. Je to 6.000 hodin služby
a napětí a je to konečně 25X oblétnuti
zeměkoule.

Letec Hughes oblétl za 91 hodin 16 minut
celý svět a přistál na letišti v New Yorku.
Ve vzduchu byl 61 hodin 7 minut a uletěl
14.886 mil — 23.700 km.
Vyslanec Chvalkovský navštívil italského
ministra zahraničí Ciana. Předmětem jed
nání byla situace střední Evropy a sblížení
států Malé dohody s Maďarskem.
Masky. V nařízení o opatření protiplyno
vých masek bylo upozorněno, že nemajetní
občané, jichž výživa by byla koupí masky
ohrožena, dostanou tuto zdarma. Žádostí
o masky zdarma byla podána taková spou
sta a to i lidmi majetnými (dokonce v
Praze jedním p. radou), že to přímo zaráží.
Proto nesvedomití občané měli by býti po
trestáni pokutami, z jejichž výnosu mohly
by býti zakoupeny masky pro skutečně po
třebné chudáky. Jedná se o klamání úřadu,
vyřizování a zkoumání žádostí dá mnoho
práce a člověk, který má slušný příjem,
mohl by předem věděti, že na masku zdar
ma nemá nárok.

Číňané sbírají zlato a stříbro na obranu
státu. V městě Hankou bylo odevzdáno
zlata as za 10 mil. Kč.
17 miliard Kč věnovala již Anglie na letec
tvo a bude míti v brzku na 100000 pilotů.

Německo nařídilo rychlé skončeni
žní, spěchá s dokončením svých opev
nění, zesiluje výrobu letadel, povo
lalo důstojníky z ciziny, zrušilo ko
nání velkých manévrů, útočí sprosíě
a lživě na Československo — zkrátka
Hitler před 5. zářím chce dosíci ně
jakých úspěchů.
Českoslovenští katolíci v Lurdech, nesou
v čele průvodu naši státní vlajku. Lurdský
biskup vlajku slavnostně pozdravil a mnoho
poutníků ji líbalo.
Ve Staré Boleslavi vykonala v neděli pouť
k posvát. Paladiu diecese královéhradecká.
Pouť 3000 věřících vedl J. E. nejdp. biskup
Dr. Mořic Píchá.

Dominik Matějka

Z Rakouska ke Slovanům
(Dokončeni.)

Návrat do vlasti.
Dne 11. prosince odejel z Darney 1.
prapor 21 pl., 12. prosince 1918 za ve
lení majora Snejdárka odjížděl náš
druhý prapor od 22. pluku. Náš vlak
měl 62 vozy a na italských hranicích
byl rozdělen na dva vlaky a ješiě
každou polovici táhly 2 lokomotivy.
14. prosince jeli jsme dlouhým tune
lem, když napřed byla lokomotiva nahražena elektrickým motorem, což je
proto, aby nebyl kouř.

Dne 16. prosince před polednem při
jeli jsme do Pádové, kde byla zkla
mána naše naděje, že budeme slavili
Vánoce mezi našimi drahými. Byl dán
rozkaz k výstupu z vlaku, na nějž již
čekali naši bratři italští legionáři od
34. pluku a hned nasedali.
Po delší zastávce na náměstí v Pado
vě, blíže památného chrámu sv. An
tonína Paduanského, byl pochod do
vesnice asi 14 km vzdálené.
Zde přežili jsme 5. Vánoce radostnější
sice než všechny předešlé, ale přece

Na jihu Cech v Třeboni
Dne 24. července jsou v ířeooni „Ve írebonáci raai si zazpívají: „To Tře
slařská mistrovství CSR'. Championai boňské pivečko, ro nebesky je
bude ješiě rozšířen o nékolix čísel dar ...'
mimo mistrovství. K přípravě byly tvía Třeboň radu jiných pamarnosti,
vyzvány všecky csl. kiuoy. Přípra domu, roubí, bran, zbytku siarycn
vu možno konali v nove vybudova hradeb, pred nimž i sám Zižka mar
né kolonii celostátních iělovýcnov- né plýtvat svoji zlobou a statečnosti
nych kursů u Opaiovickeho rybníka svéno vojska.
uz od 16. července az do dne závo /i coz teprve to svérázné, tolik krás
dů. V kolonii muže býii ubytováno ne, a sia a sta ročne vaoici blízké i
mnoho veslařů ve wekendových dálné okolí trebonsxe s iemi svými
dvojdomcích. Jsou v ní prednáškové rybníky a nádhernými hrázemi, s tě
siné, jídelny, lodenice pro závodní mi siaieiymi duby, lipami, s těmi ale
lodě a j. Závody jsou na rybníku jemi, cestami i stezkami, kíere v as
zavedou do okolí, do nových a stale
„Svěť, kde je uz plno príprav.
Třeboň, kdysi chlouba slavných kní jiných krás a pamatnosii! - Věru u
žat Schwarzenberku, jichž snahou každého toho velikána dubu, jichž
bylo a jichž i dílem bylo a je, že na tisíce kol irebone, rád se človek
toto neveliké měsio dnes s 5.000 o- pozasiaví - - - a vydržel by hodi
byvateli mohlo bytí a je i chloubou ny i cele půldny, aoy si s nimi poTřeboňáků ať rodilých či s mésiem rozjimal o minutých staletích, o je
jich dějinách... „Louže Třeboňské,
a okolím trvale spjaiych.
Krásné měsio Třeboň s krásným oko ty krásne rybníky s tím racionelne
lím! Jemu vévodí dvoulodni a také vybudovaným rybnikársivim, s těmi
krásny kostel, jehož véži po bok dru sadkami, s množstvím vodního živo
ží se starobylá radniční věz a dve číšstva a ptactva, se svoji „Zlatou
vížky hřbitovních Kostelu i svérázná stokou' tak uměle vedenou a proté
„vez knížecí hrobky, jez chová zde kající a napájející všechny ty louže
ty, kieří tu ve svém posledním spán a jim zase odbirajici prebyiečnou
ku snad sní také o mnohé s nimi po vodu. A je těch louži hezky počei!
Ovsem, nejsou všecky tak velké, jak
hřbené krase Třeboně.
ten rybniční táta Rožmberk, který na
Jako temer cely český jih, je i Tře
ploše víc jak sedmi set hektaru ma
boň většinou chudé mesto, pn tom
tolik vody, že kdyby veliké hráze
vsak bohaté slavnou minulosti a bo
rybniční nevydržely a propustily na
haté pamainosimi, dějinné i umelec
jednou jimi spoutanou vodu, že by
ky cennými pamáinosimi. Z těchto
iaio voda zle zavlažila celé ťovliavi
pamatnosii uvádíme nádhernou pres až k matičce Praze, jež by nestačila
550 let starou kamennou sochu „Ma
pít tu vodu, z níž tak dobré pivo se
dony Třeboňské", kierá je jednou
varí a v niz tolik metrických centů
z těch nejcennéjších gotických pamá ryb vyrůstá! Pakli celý rok mají ty
tek naší vlasti a kierá je v kostele rybníky své taje a krasy, že u nich
vyhiedavana nejen svými obdivova jako u těch dubů setrval by člověk
teli, ale i zbožne vzývána mnohými rád hodné chvil, pak ješiě více pou
ctiteli.
tají na podzim v dobé lovů, kdy ti
Má ovšem kostel ješiě jiné vzácnosti, síce a tisíce zblízka i dáli, z vlasti i
jako krásný Skréiův obraz „Upáleni zahraničí přicházejí a přijíždějí
sv. Vavřince , ma významného sv. shlédnout lovy třeboňských kapru a
Krišroia, ohromné velikosti. Ma kostel jiných rybiček. Táta Rožmberk se lo
i jedinečnou „Křížovou chodbu", am ví každý iřetí rok, menší - ale také
bity veiike ceny stavbou i malbou. několik stovek hektaru rozlohy zabí
Kostel je spojen „Dlouhou chodbou
rající po dvou létech - a ty „ma
s knížecím zámkem, vyhledávaným lé , na př. 90ti hektarové a menší či
milovníky starožiinosíi a krásy.
větší, každý rok.
Třeboň má jeden z největších a nej A budiž poznamenáno ke cti dnešní
bohatších archivů, který má děl dě ho majitele rybníků, že po několika
jinné cenných, tolik nádherných je leté přestávce od převzetí zase nava
dinečnosti, že přes velmi pečiivé a zuje na starou tradici a na těch sta
účelné rozřadění a uspořádaní nesta rých dnes státních rybnících a při
čí mnoho hodin jen k povrchnímu práci na nich vrací se též k starým
přehlédnutí těch bohatých zdroju dě dávným a chvályhodným zvykům.
jinné ceny. Budoucnost jednou oce Cím dříve se vrátí ke všem, tím spíše
ní veliké pochopení knížecí rodiny, bude zase Třeboň bohaiší na krásy!
kierá s velikými oběimi udržuje tře
J. M. D.
boňský archiv a posílá tam tolik kva
lifikovaných sil.
Proíi nepřátelskému zboží - kupujte české výrobky
Má Třeboň svůj starý pivovar, který
je duchovním otcem vedle jiných
nejlepší čistící prášek na
knížecích i světoznámého Plzeňského,
čištění ploten, příborů, nádobí, skla za vlhka i za
jemuž při vzniku dal do vínku svůj sucha.
Žádejte u svého obchodníka výhradně ryze
recept, svoje tajemství. To „Třeboň český výrobek „L A N T O L" od českého kře
ské pivo" dobrou pověst po celé sťanského výrobce. Svůj k svému.
vlasti i za jejími hranicemi má - a
Vyrábí Jan Morava, Běchovice u Prahy.

„Lantol

ne takové jaké mohly býii ve svých
rodinách.
30. prosince odpoledne byl pochod
na nádraží a večer již nás unášel vlak
blíže k domovu. Cesta ubíhala vesele,
neboť jsme měli o vše postaráno a tak
Nový rok jsme přivítali na cestě k do
movu s jásoiem a radostí. Dne 3. led
na 1919 v poiedne stáli jsme na nádra
ží v Cmuniu , odtud měli jsme jeti do
Českých Budějovic a tam několik dnů
zúsiati. Byli jsme zde slavnostně při
vítáni a nádraží bylo vyzdobeno, ale
myšlenka, že se máme zase v Českých
Budějovicích zdržovali nám ztrpčova
la tyto chvílí j.
Mezi tím, co všechno mužstvo bylo
mimo vozy, vyjednával náš velitel
br. major Šnej dárek telefonicky s Pra
hou. Stál jsem ve dveřích vozu, když
přicházel br. major Šnejdárek k dů
stojnickému vozu (jediný to osobní
vůz v celém vlaku), který stál vedle
našeho a dal troubili k násiupu do
vozů a slyšel jsem jak řekl: „Bratře,
trub, trub, jede.me do Prahy", což se
neslo rychle ocl vozu k vozu a lak
za ohromného jeisoíu vyjel vlak k Veselí-Mezimosií.
Všechny další sí anice byly vyzdobe
ny a v Benešově byla zvláště dlouhá
zastávka. Ačkoliv měl náš vlak 2 lo

komotivy, přece u stanice Senohraby
docela uvázl.
Když jsme přijížděli za tmy ku Praze,
stříleli bratři rakety, které se za tmy
nádherně vyjímaly.
Ve Vršovicích jsem hledal někoho
z rodiny, ale marně, náš příjezd nebyl
novinami hlášen, takže širší obecen
stvo o něm nevědělo a pak před námi
týž den přijel první prapor 21. pluku
a tak dostalo se nám přivítání až na
Wilsonově nádraží. Všichni v pohnu
tí, že konečně jsme doma, očekávali
jsme svoje milé.
Vjížděli jsme za volání Slávy pod
klenbu nádraží a mnohým se zarosily
oči nad šťastným shledáním v osvo
bozené vlasti a děkovali jsme Bohu, že
dopřál nám dožiti se tohoto okamžiku.
Pan ministr Klofáč pronesl krásnou
řeč na uvítanou a hudba zahrála
hymny.
Na to odcházel prapor s hudbou do
Černínských kasáren a zásobovací
oddíl s potahy měl vystoupili až dru
hého dne v Brusce.
To mně postačilo, dal jsem bratrům
dobrou noc a pospíchal do Vršovic.
Doma bylo překvapení v rodině nad
neočekávaným příjezdem a plakali
jsme radostí nad šťastným shledáním.

Žně již započaly
Na mnoha místech započaly se již
plné žňové práce. Deštivé počasí si
ce přerušilo sklizně ranných ječme
nů a odvážení jich, leč sekání dozrá
lého obilí jde již plnou parou. Bo
hatá úroda veškerého obilí i okopa
nin skýtá krásný pohled na naše lá
ny, a oko rolníkovo se iěší na ovoce
své celoroční práce.
Požehnané a krásné jsou lány naší
vlasti, tak můžeme všichni bez nad
sázky říci, podíváme-li se na naše
vyspělé zemědělství. Vzdělanost na
šich hospodářů jest jednou z nejdů
ležitějších pomůcek expanse pěstitel
ské, a Bůh když požehná, nikdo u
nás nemusí míli hlad a obavy o
chleba.
Obilní monopol, ke kterému bylo na
še zemědělství připoutáno ať již v
souhlasu či nesouhlasu našich země
dělců, zajistil letos přiměřené ceny
výkupu obilí jako roku minulého,
z čehož pšenice a žito jest o něco vyš
ší nežli roku loňského, ostatní zůstá
vá na stejné výši.
Projevuje se však v našem zemědělsivi nedostatek pracovních sil. Zákon
pudy nikdy nepřipoutá náš zeměděl
sky lid trvale k vykonávání těžkých
prací na polích, nýbrž jen láska
k svému povolání, lu nutno mládeži
naší více vštěpovali nežli pouhé vo
lání po zákonu pudy. Emigrace země
dělského lidu do mést by také usta
la, kdyby byl řádné vyřešen sociální
poměr a spravedlivé mzdy dělnic
tva.
V době hrozící národu válkou, upírají
se všechny zraky a starosti, abychom
měli všichni co jíst. Dostatek výživy
jak pro bojující tak i civilní obyva
telstvo jest jednou z nejzákladnéjších
podmínek aktivistické činnosti ve
doucí k uspěchu. Nikdo rozumný si
nepreje žádného krveprolévání, ale
nutno pamatovali i v distribuci naše
ho obilí na tvoření zásob nebo tak
zvaných železných reserv, které jsou
důležitým a mocným činitelem. Po
této strance i na toto jest pamatová
no. Naše vlast neměla za své svobody
nedostatek úrody, aby se strachovala
o vyživení všeho lidu, nýbrž měli jsme
vždy všeho, co kdo potřeboval. Ne
jsme postaveni před takové těžké ti
koty, abychom obstarávali obilí ze za
hraničí, nýbrž máme, ať již jsou su
cha, anebo mokra,- naše složení půdy
v různých krajích doplní vždy s do
statek chleba pro všechny. Těžké
siarosti v evropských státech, jako le
tos v Itálii a Německu, nedoléhají na
naši bohatou a krásnou zemi, a pros
me jen Pána Boha, aby nám i nadále
požehnal čeho polřebujem, a pak ni
kdy také nezahyneme.
K-j.
•
Žádejte Svatováclavskou Stráž v re
stauracích, kavárnách a prodejnách
novin.

Ihned na to dostal jsem 8 dnů do
volenou a pak byla vojna veselejší.
Poměry nebyly ještě nejlepší. Bratr
major Šnejdárek odjel ihned na Slo
vensko. Jednou asi v polovici ledna
1919 byla nám nařízena nejpřísnéjší
pohotovost, nikdo nesměl z kasáren.
Kulomety, stojící zatím na dvoře by
ly rozestaveny na schodištích a na
každém okně byly připraveny ruční
granáty, u brány silná stráž a tak oče
kávali jsme celou noc útok na kasár
ny, neb se proslechlo, že máme býii
přepadeni a odzbrojeni, ale nedošlo
k tomu.
Asi za tři týdny potkal jsem na chod
bě Černínských kasáren také bratra
Bureše, majícího stejnokroj 24. pluku.
Na mou otázku, kolik jich v Orleans
oběsil, sklopil oči a šel dále.
Pak byl náš prapor poslán na Kladno
a byl ubytován v reálce a my jsme
byli ubytováni v domku na náměstí
za kostelem, kde byla stáj pro 6 koní.
Dne 30. června 1919 jsem se rozloučil
s vojnou a 1. července již nastoupil
jsem službu u pošty na Král. Vino
hradech, kdež jsem dosud.
Konec.

hraničář
Teplice-Šanov
Organisační. Odbor katolických
služebných a pomocnic v domácnosti
jednal při své členské schůzi mimo
obvyklý program také o dvacátém
výročí trvání republiky, které bohu
žel nemůžem tak radostně oslavovali,
jak jsme se těšili. Doba je zlá, republi
ka ohrožena, vláda musí činiti mimo
řádná opatření na její obranu. Kaž
dý občan republiky, který svou
vlast upřímně miluje, složí svůj pří
spěvek na obranu státu. My, chudé
pomocnice v domácnosti ze svých
skromných prostředků usnesly jsme
se věnovali k tomuto účelu 300 Kč.
Některé sestry dokonce navrhovaly
500 Kč, ale když nám duchovní rádce
vysvětlil, že i 300 Kč jest na naše po
měry dosti značná částka, že musí
me pamatovali také na naše neza
městnané a nemocné členky, poslaly
jsme tedy obnos menší. I když snad
jsme nedaly tolik jako jiné veliké a
bohaté organisace, přece jsme to da
ly s velikou láskou k naší milé re
publice, které přejeme, aby se svým
nepřátelům ubránila, těžké doby
šťastně přečkala a v pokoji a míru
v novém dvacetiletí k nové slávě se
rozvíjela.
Ačkoliv jsou doby tak vážné, přece
jsme se usnesli po delší poradě ko
nali i letos tradiční Anenskou zába
vu. Jestliže henleinovci každou chví
li něco pořádají, aby sehnali prostřed
ky na svoji agitaci, nebudiž ani nám
zazlíváno, že malou domácí zábavou
chceme trochu pomoci naší vyčerpa
né pokladně. Naši přátelé a příznivci
nás jistě pochopí, a tuto neděli večer
v Lidovém domě nás svojí návštěvou
poctí. Hráli bude oblíbená kapela na
šeho br. V. Volína.
Katolické Sdružení vyřídilo při po
slední výborové schůzi řadu naléha
vých záležitostí. S pochvalou vzat na
vědomí vlastenecký skutek katolic
kých služebných, které na obranu stá
tu věnovaly 300 Kč, a usneseno, aby
ostatní katolické složky k témuž úče
lu nřispěly úhrnnou částkou 1000 Kč.
Katolické sdružení a místní organisa
ce strany lidové dají po 350 Kč, o
zbytek se rozdělí Orel, lidoví železni
čáři a pošťáci. Valná hromada Kato
lického sdružení, která se letošními
volbami zpozdila, bude se konati v
neděli, dne 14. srpna odpoledne za
příznivého počasí na dvoře, jinak ve
velké místnosti Lidového domu. Po
schůzi bude zahradní koncert a zába
va, jejíž program obstará Orelská
jednota. Upozrňujeme již nyní na
tento náš letní podnik a zveme své
přátele k hojné účasti. Z řad našeho
členstva i z celého kraje docházejí
ustavičné dotazy, kdy se letos bude
konati procesí a pouť do Bohosudova.
I touto otázkou se zabývala výbo
rová schůze Sdružení a po dlouhé
věcné debatě přišlo se k názoru, že
jediná možná a příhodná neděle pro
pořádání pouti by byla poslední ne
děle v srpnu. Jest ovšem tuto neděli
v Teplicích hlavní lázeňský svátek
spojený s žehnáním pramenů, ale ny
nější postup Henleinovců proti nám,
Cechům, není žádným důvodem, kte
rý by nás o tomto svátku v Tepli
cích zdržoval, spíše naopak. Nutno
ovšem ještě vyčkali, jak se vytváří
situace v nejbližší době. Ale naše
stoupence a všecky české hraničáře
zblízka i z dáli upozorňujeme již dnes
a prosíme, aby si poslední neděli
v srpnu nechali volnou a agitovali již
ode dneška pro největší účast při
Bohosudovské pouti. Zároveň zaha
jujeme sbírku na úhradu výloh s po
řádáním pouti spojených a prosíme,
aby k ní každý podle možnosti při
spěl. První dárce již se přihlásil sám
od sebe. Náš věrný člen a štědrý
podporovatel p. Smetana věnoval 10
Kč. Všem dárcům srdečné „Bůh za
plať!"
Pohyb obyvatelstva. V Teplicích-Sanově narodilo se v měsíci
červnu úhrnem 77 dětí, 45 chlapců a
32 děvčat. Sedm dětí bylo mrtvě na
rozených, 13 nemanželských. Z česky
zapsaných jmenujeme: Karel Vokálek,
Alžběta Silhánková, Zdeňka Novotná,
Karel Wort, Miluška Hynková, Zoja

Nové vlády v samosprávě pohraničí
Volby do starostenských sborů v Teplicích
a okrese dály se za předpokladů, jak jsme
se o nich v našem listé již zmínili. iKde
strana Sudetoněmecká získala absolutní vět
šinu, tam bez ohledu na ostatní strany ob
sadila všecka místa, starosty i jeho náměst
ků. Kde si nebyla jista, tam dokonce se
snížila i k vyjednávání se soc. demokraty,
kterým před volbami nemohla přijití na
jméno. Nedopustí prý jako N mci, ,aby v
německých obcích vládli nebo aspoň spoluvládli Češi. Němečtí soudruzi ovšem podob
né námluvy odmítli. Styděli se přece jiti
do spolku s lidmi, kteří jim při volbách způ
sobili takovou porážku. Ale dovedli chytře
využiti situace. Při vyjednávání s českými
stranami uplatňovali své němectví ku své
mu prospěchu až to křičelo. I když českých
zástupců v obci jest dvakrát nebo třikrát
tolik, jako německých soc. demokratu, do
vedli jim tito vsugerovati, že by byli na
německé straně úplně nemožní a jako zrádci
pranýřováni, kdyby do starostenských sbo
rů v německých obcích volili Čecha. Byli
pro utvoření protihenleinovského bloku s
českými stranami, ale češti zástupci musili
voliti německého soudruha. Tak v Teplicích
zvolen starostou řidiči učitel Čermák, SDP.,
který již jednou jako starosta v Krupce pro
svoji protistátní činnost byl sesazen, a jako
učitel odešel na předčasný odpočinek, místostarostou člen téže strany podobného
ultraněmeckého jména, p. Lev Ptačovský.
Za druhého náměstka pomocí českých hlasu
byl zvolen německý sociální demokrat Jos.
Lenk. V Retenicích se stal starostou Henleinovec Fišer, místostarostou českými hlasy
dosavadní soc. demokr. starosta Bund. Za
jímavý případ se stal v Bystřanech u Teplic.

Tam do starostenského sboru byli zvoleni
dva bratři Kirsehnerové, jeden za H.nleii ovce, druhý za komunisty. Jest z toho po
dán rekurs proti volbě. A ještě zajímavější
volbu měli v Cukmantlu u Teplic. Tam sudetoněmecká strana při volbách získala 14
mandátů, ostatní strany dohromady 16.
Henleinovci šli na námluvy k německtym
soudruhům. Ze jim dají prvního náměstka,
budou-li hlasovati pro jejich starostu. Sou
druzi odmítli a vyjednávali s ostatními stra
nami. Henleinovci byli tak naivní, že vířili
řečem, jakoby vyjednávání mezi ostatními
stranami ztroskotalo, neuplatnili ani svůj
nárok na místostarostu a tak vypadli vůbec.
Starostou zase českými hlasy byl zvolen
německý soc. demokrat, prvním náměstkem
čs. nár. socialista a druhým komunista. Nyní
mají zvolení henleinovští starostové nej
větší starost, aby co nejdříve byli ve svých
funkcích potvrzeni. P. starosta Čermák v
Teplicích se svým prvním náměstkem hned
po uplynutí rekursni lhůty, t. j. čtrnáct dní
po volbě, se dostavili na purkmistrovsktý
úřad a velice se rozčilovali, když jim úřa
dující náměstek starosty Schindler sdělil,
že mu bohužel není možno odevzdati sprá
vu obce do jejich rukou, dokud se nevykáží
že byli ministerstvem vnitra potvrzeni- Šli
si dokonce stěžovati k okresnímu úřadu,
kde však se jim dostalo stejné odpovědi.
Bylo by to tak pro leckterého pana starostu
trpké překvapení, kdyby byl sesazen dříve,
než-li na svůj úřad nastoupení. A naše nad
řízené úřady jistě budou opatrné a nebudou
potvrzovati v čele samosprávy lidi, jichž
protistátní činnost z minulé doby jest pro
kázána.

Komarčovská, Eva Kalousová, Karel
Kleisner, Pavel Čoček, Václav Sulc,
Eva Otiová, Věra Křivanová, Franti
šek Cvrk, Petr Nedbal. Radostným a
doufáme trvalým zjevem jest, že češ
tí rodiče již nevyhledávají pro své
děti exotických, cizích a siaropohanských jmen, nýbrž, že jim dávají krás
ná, známá a křesťanská jména. V uplynulém měsíci zemřelo 67 osob, 32
mužského a 35 ženského pohlaví, 3
děti do 6 lei, dvě sebevraždy. Ze
mřeli: Kocúra Jan z Novosedlic, Vác
lav Borovička, Václav Svoboda z Drahének, Marie Podaná ze Řetenic, Jan
Neubert. Církevních sňatků v děkan
ském kostele bylo 23. Oddáni byli:
Jan Hausdor s Trudou Lochmannovou, Josef Hieiel s Annou Richtrovou, s dcerou naší dobré členky z
Bysiřan. Za zmínku stojí, že z ostat
ních manželských párů dobrá polo
vice byly smíšené, buď ženich nebo
nevěsta Češi, ale všecky sňatky se
konaly a zapsány byly na vlastní přá
ní německy. Jest také příznakem do
by, když zavládlo takové napjetí me
zi Cechy a Němci, že láska nedbá
národnostních rozdílů, a že se klidně
uzavírají sňatky mezi Cechy a Něm
ci, při čemž obyčejně nastává odnárodnění a poněmčení. Naše vláda by
měla i v tomto ohledu aspoň částeč
ně napodobili Hitlera, který manžel
ství podřizuje státní moci a pilně dbá
toho, aby uzavíráním manželství ne
utrpěl německý rasismus. Stačilo by
udělali zákon, podle kterého národ
nostně smíšená manželství se dovo
lují jen pod tou podmínkou jako
manželství nábožensky smíšená, že
totiž československá příslušnost v nich
musí býli plně respektována, manžel
české národnosti že nesmí býti odnárodněn, a děti z takového man
želství že musí býti v českých ško
lách a česky vychovány.
Na místo zámeckého kaplana
v Teplicích nastoupil pensionovaný
děkan a bisk. notář vdp. Vilém Siegl.
Býval kdysi kazatelem při biskup
ském chrámu v Litoměřicích, potom
odešel do ciziny, aby tam hledal po
zdravení ze své choroby, zotavil se
a přijal místo dvorského kaplana ve
španělské královské rodině, potom pů
sobil v Linci, kde také vyučoval ná
boženství české děti, konečně po
převratu vrátil se do Cech a stal se
farářem v Eidlicích-Přičáplech. Tam
ztratil sluch takřka úplně, takže se vi
děl nucena zažádali o pensi a odstě
hovali se do Teplic. Zde každého
dne o 9. hod. ranní slouží mši sv.
v zámecké kapli, v neděli a ve svá
tek o půl 11. hod., kdy také káže.

V sobotu, dne 9. i. m. ujal se svého
úřadu nový duchovní správ
ce fary sv. Alžběty v Saňově,
vdp. Herkner Jos., bývalý polní ku
rát pěš. pl. čís. 92. Proto k jeho uví
tání na nádraží dostavily se spolky
bývalých vojínů z fronty, z Teplic i
z okolí, střelci i vysloužilci, zástupci
města i kostelního spolku Sanovského. Za duchovenstvo vítal nového
faráře vdp. J. Witienbrink, děkan z
Teplic. Vítání samozřejmě se neobe
šlo bez obvyklých henleinovských
provokací, k nimž patří na prvním
místě nacistický pozdrav zdvižených
rukou, což ovšem zase novému pa
stýři německých oveček bylo pod
nětem, aby vítající ho shromáždění
ujistil, že se cítí německým knězem,
který jako dříve ve světové válce, tak
i nyní s německým lidem bude bo
jovat, s ním zvítězí nebo padne. Ač
koli státní policie upozornila shro
mážděné spolky, že průvod městem
není dovolen, henleinovský radní p.
Mandlík prohlásil, že všecku zodpo
vědnost béře na sebe, postavil se sám
v čelo průvodu, který nového Sanovského faráře doprovodil až k bytu.
Slavnostní instalace bude se konati
v neděli dne 31. t. m. o půl 10. hod.
Lom u Mostu.
Matriční zápisy naší fary v Marián
ských Račicích vykazují v červnu 8
narozených, 5 zemřelých, 2 svatby.
Nejvíce novorozených dětí připadá
na naši obec a jsou to vesměs čes
ké děti: Miroslav Mates, Libuše
Schonauerová, Miroslav Navrátil, Ja
roslav Mareš, Jaroslava Šůlová.

Krásné Březno u Ústí n. L.
Jaké úctě a lásce se těší i v dnešní
době český kněz mezi nepoštvanými
německými osadníky, ukázalo se mi
nulou neděli, dne 10. t. m. v Krásném
Březně. Zde dlouhá léta již působí
jeden ze zapadlých vlastenců, horli
vý kněz, děkan vdp. Jos. Hujer, kte
rý jako kaplan býval kdysi v Teplicích-Sanově. Jeho osadníci se dozvě
děli, že jejich milovaný duchovní
správce slaví letos 40. výročí svého
vysvěcení na kněze. V neděli ráno
před službami Božími byl p. děkan
velice překvapen, když u vchodu do
fary ho očekávali zástupci spolků,
množství věřících a v průvodu si ho
vedli do kostela. Tam u dveří vítala
ho drůžička proslovem a kyticí. Jeho
věrný druh vdp. farář Žák z Mojžíře
měl slavnostní kázání, jubilant zřej
mě dojat sloužil svou jubilejní slav
nostní mši sv. I my přejeme vdp. dě
kanovi k jeho čtyřicátému výročí,

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ
aby mu dobrotivý Bůh dal svěží síly,
tělesné zdraví a hojnost svých milos
tí, aby ještě dlouhá léta mohl působiti k jeho cti a chvále.

Podmokly
Minulý týden udály se v okolí dvě
tragické nehody, které končily smrtí
a sice, ve Velké Veleni zastřelil dese
tiletý hoch puškou, která visela za
skříní v pokoji nabita, osmiletou dcer
ku svého hostitele, rolníka Winklera, k němuž přišel na pouť. Druhý
případ, jediný 15tiletý syn zaměst
nance ČSD Schmidta z Křešič u Dě
čína, zabil se na výletě u Chemnitze
v Sasku, při srážce jeho motorového
kola s autem. Pro nešťastného otce
jest to tím tragičtější, neb není to
ještě ani rok, co pochoval ženu á
nyní ztrácí jediné dítě.
Delegace naší jednoty Orla, na slav
nostech katolické mládeže slovinské
v Lublani, vrátila se po čtrnáctiden
ním pobytu v Jugoslávii šťastně do
mů, nadšená nejen výsledkem, ale i
mezinárodním významem zájezdu.
K situaci: Odbor pro udržování drá
hy v Ústí n. Lab. propustil minulý
týden určité procento dělníků, z nichž
některým německé národnosti, podle
doslechu, slíbila opatřili práci v sou
sední říši, z pochopitelných důvodů
Sdp. Což nenašla by se pro několik
těch ubožáků stálá práce na ČSD,
vždyť ve všech odvětvích staniční
služby jest ve všech stanicích ne
dostatek personálu, že ani nemohou
zaměstnanci dostali dovolenou na zo
tavenou. Předešlo by se tak jitření
pracujícího lidu a vzala by se záro
veň možnost k protistátní agitaci ur
čitým živlům. Na zákrok odborových
organisací byli propuštění dělníci
znovu přijali, jedná se však hlavně
o dobu zimní, aby se zas něco po
dobného neopakovalo.
Rovněž návrh ministerstva železnic,
na novelisaci vlád, nařízení č. 15 z 5.
března 1927 ústřed. výboru důvěrní
ků, překvapil všechen nižší personál,
neboť veškerá úprava týká se po vět
šině jen těch kategorií, jejichž exi
stenční minimum není ohroženo.
Očekáváme, že odborové organisace
učiní vše, aby i ta nejpoiřebnější
složka okřídleného kola byla zbave
na starostí o nejnutnější výživu a ošacení rodin a to počínaje smluvním
dělníkem a zřízencem konče.
Hraničář.

Roudnicko-Libochovicko
V neděli udílel novosvécený kněz dp. Boh.
Kužela z Bohušovic po každé mši sv. v
proboštském chrámě roudnickém novokněžské požehnání, k němuž přistoupilo přes
800 věřících. Novosvěcence toho těšilo, že
jeho rodiče byli r. 1904 také v proboštském
kostele roudnickém oddáni.

Poutní zájezd autobusem na sv. Horu na
neděli 31. července stojí od autobusu 40 Kč
za osobu. Přihlášky přijímá do 25. července
osvědčený náš organisátor, hrobník na ka
tolickém hřbitově.

V neděli přivedl řádný profesor bohoslo
vecké fakulty v Praze Dr. Cibulka do Roud
nického zámku společnost význačných ci
zinců, kteří prohlížejí u nás umělecké pa
mátky. Jsou mezi nimi znalci až ze Španěl
ska. Všichni se obdivují našim uměleckým
pokladům.
Předběžné oznámeni. Před uzávěrkou listu
se dovídáme, že na ukončení jubilejních
slavností ve Staré Boleslavi ve dnech 10.
a lil září připravují horliví katolíci, mezi
nimiž jest na prvém místě organisátor Brožovský, zájezd do Staré Boleslavi alegoric
kým vozem, který má býti nádherně histo
ricky vyzdoben. Také i národní kroje a
lahodný zvuk zvonů má býti na voze umí
stěn. Jistě tato práce i obětavost potká se
s plným pochopením katolické veřejnosti.

Čtenáři, jsi vkladatelem záložny
Hermes?

Ne? Proč své úspory ukládáš v ne

přátelských ústavech.

■W

Největší majetková transakce vCSR.
V těchto dnech prodala fa Petschek
a spol. větší část svého důlního ma
jetku v republice koncernu pražské
Živnostenské banky a sice okrouhle
za částku 300 milionů Kč. Totalitní
směr našich Němců zdál se býti ro
dině Petschků jistě nebezpečným a
volila proto snad alespoň menší zlo,
prodat majetek dříve, než snad jí bu
de přepočítán. Se stanoviska státní
ho předpokládá se nesporný úspěch
pro český živel, plynoucí z této trans
akce. Firma Petschek, jako německožidovská firma, byla silnou podporovatelkou němectví v průmyslových
krajích našeho pohraničí ještě v ne
dávné době a že její vliv nebyl ma
lý, ukazuje jasně 8000 zaměstnaných
dělníků, které firma jen na nyní pro
daných objektech zaměstnává. Pomě
ry se však vytvořily jinak, než jak
naši židé předpokládali a proto opět
s židovskou chytrostí se velmi brzy
přizpůsobili stávajícím poměrům co
nejlépe pro sebe. Aby se pak veřej
nost nedomnívala, že členové firmy
Petschek půjdou snad po žebrotě, uvádíme co ještě k uhájení živonytí
členům rodiny po této transakci zby
lo.1. akciové montánní a průmyslové
závody (dříve J. David Siark) s akc.
kapitálem Kč 60 milionů,
2. hnědouhelné závody v Dolním
Rychnově a Haselbachu u Falknova,
3. továrny na tabulové sklo v Dolním
Rychnově,
4. uhelné doly s Rudolfovou šachtou
v Haberspirku u Falknova (akc. kapi
tál 10 a půl milionů Kč),
5. akc. společnost Silvestr v Tisové u
Dolního Rychnova, akc. kapitál 1 a
půl milionu Kč,
6. Kynšperské uhelné a briketové zá
vody (akc. kapitál 8 milionů Kč),
7. Fischerovy doly v Citici u Falkno
va (akc. kapitál 1 a čtvrt milionu Kč),
8. šachta Antonie v Citicích,
9. Falknovsko-Chebská důlní společ
nost.
Aby pak naše čtenářská veřejnost
mohla si alespoň z části učinili před
stavu o ohromném nyní prodaném
majetku, chceme uvésti několik de
tailů, z kterých čtenář nejlépe po
soudí sám ohromný význam transak
ce nejen pro samotný státní národ,
ale i pro stát. Dosavadní vedoucí jed
notlivci tohoto mamutího kolosu byli
tito: Josef Langer, Ludvik Wessely,
Rudolphe ď Adler, Rudolf Bácker,
Jacques Duboin, Jan Rotky, B. Stein,
Herrmann Lócker, Arthur Gůnther.
Tedy vesměs židé a Němci, jichž po
měr k Cechům podle toho také vy
padal.
I. Mostecká uhelná společnost se sí
dlem v Mostě (akc. kapitál 100 mi
lionů Kč a 186 milionů reserv).
V majetku této společnosti jest 17
dolů a sice: Anna, Maiylda a An
na, pomocný důl v Souši, šachty a
uhelná pole v Teplicích a Bílině,Horní míry v Oseku a známý důl
Alexander. Důl Elbe - Collieri (ny
ní Dobelhoff I.) v Bohosudově. Důl
Pokrok a Nelson u Duchcova. Hra
běte Waldsteina horní míry u Bíli
ny a Oseká. Uhelná pole získaná
od hraběte Westphalena ve Varvažově u Chlumu. Horní majetek zís
kaný od Adolfa Schneidera u Ol
dřichova (doly Dreieinigkeit), Adolf a Marie. Důl Gabriel u Pro
boštova a několik nově získaných
důlních mír u Mostu a v roce 1930
od města Teplic. Této společnosti
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patří i veliká uhelná pole v ostrav
ském kamenouhelném revíru, kou
pená v roce 1914-1916 za 10 mili
onů Kč. Důl Nelson, poškozený vý
buchem 3. ledna 1934 vyžádal si
na renovaci Kč 16 milionů. Dosud
finančně za touto společností stála
fa Petschek, Banka Union, Eskomptní banka a Creditanstalt. Těžba uhlí
obnáší od dvou - 2 a půl milionů
tun ročně a stav dělnictva činí
5000.
II. Severočeské uhelné doly, akc. spo
lečnost v Mostě. (Akciový kapitál
80 milionů Kč, reservní fond 206
milionů Kč.) Důlní majetek této
společnosti rozkládá se v revíru mo
steckém a chomutovském a patří
k němu doly: Centrum, Fortuna,
Hercules, Humboldt II., Kolum
bus, Quido, I., II., III., IV. a hlubodůl Elly. Za touto společností rov-

různé zprávy

něž stály známé německé peněžní
ústavy, Česká banka Union, Česká
eskomptní banka a Creditanstalt.
Roční těžba uhlí u této společnosti
obnáší od 1 a půl až do 2 milionů
tun, stav dělnictva jest 3000.
Celý český sever vítá tuto transakci
v důvěře, že nynější vedení společ
nosti bude nejen tolerantněji postu
povali proti českým dělníkům a úřed
níkům, v naprosté menšině u těchto
společností zaměstnaných, ale, a to
je hlavní, ukážeme německým křiklounům tu i v zahraničí, že německé
území v Cechách není uzavřené a
že již dnes velká většina hnědouhelné
pánve je v českých rukách, řízená
českými lidmi a udržovaná českým
kapitálem. Je proto na Živnostenské
bance, aby ukázala, že to opravdu
také tak myslí, nejen udržovanými
pověstmi, ale hlavně v praksi.
-ja.

Prapory, stuhy, vlajky
o r e 1 s i v o
Arcibiskup Orel
Šéfredaktor Řezníček na své studijní cestě
navštívil též arcibiskupa záhřebského dra A.
Stcpinace, aby jej i hrvatské Križáry pozval na
Orelský slet do Prahy. Arcibiskup Stepinac byl
vysvěcen před 6 lety na kněze, pro stav kněž
ský se rozhodl teprve v 28 letech, a to jako
válečný dobrovolník, jihoslovanský legionář a
důstojník. To bylo také příčinou, před kterou
musilo ustoupit! vše ostatní a tak po třech le
tech kněžství stal 8e tento mladý a vzdělaný
kněz koadjutorem stařičkého arcibiskupa dra
Bauera a letos po jeho smrti arcibiskupem. Pan
arcibiskup při návštěvě vzpomněl, že jako brv atský Orel cvičil r. 1922 na prvním orelském
sletu v Brně.

Dobrý příklad pro mnohé katolíky u nás.

Nenechte zapomenouti

nadšení z Lublaně
Ti, kteří se zúčastnili 1. omladinského tábora
katol. mládeže — Orelstva v Lublani, odnesli si
tolik krásných dojmů a hřejivých vzpomínek,
že do smrti nezapomenou. Nadšení a láska,
která nás cestou po Jugoslávii a zvlášt v Lub
lani provázela, musí býti využita u nás doma
k přípravám na 111. orelský slet v Praze. Musí
se projevili v práci pro Orla, pro tělovýchovu,
katolíci musejí v příštím roce ukázati bratřím
z Jugoslávie svoji technickou vyspělost. Naši
mladí lidé musejí houfně do Orla, tam kde
nemáme jednoty, musíme ji založiti, a poněvadž
máme od 1. září povinnou brannou výchovu,
a každý někde tuto prodělali musí, tak kato
líci všichni kde jinde než v Orlu. Příštím ro
kem musí býlí strahovský stadion zaplaven blan
kytnou modří katolického mládí. 2000 česko
slovenských Orlů a Orlic, kteří byli v Lublani,
budou apoštoly orelských ideálů a slovanského
bratrství. Katoličtí legionáři, italští domobranci
a orelští dobrovolníci z r. 1918—19 přiloží také
ruku k dílu a už nyní budou se připravovati
na slet do Prahy a přijdou všichni do jed
noho. Přihlašujte se a vyzývejte další. Kdo
bude následovali br. Zainpacha?
-jvk-

Zájezdu i Lublani zúčastnilo se na 200 kněziOrlu. Z toho bylo jen 10 kněží z Cech, ostatní
z Moravy. Z Prahy se nemohl zúčastniti z du
chovenstva ani jeden. Vidíme, jaký jest nedo
statek kněží v Cechách a v Praze zvláště.

Orlům - dobrovolcúm
Bratři, připravujeme se do sletového roku čs.
Orla v Praze 1939. Vzpomínám na slet Brněn
ský, kdy jsme se zúčastnili jako Orli dobrovolci
pod našim praporem, který nám byl darován
při odjezdu v roce 1919 na Slovensko. Byly
to krásné chvíle a vzpomínky! Ale dnes, kdy
je třeba bdíti ještě více než v roce 1919, tu
si pokládám za svou povinnost, vás všechny,
kteří jste byli jako dobrovolci na Slovensku,
by jste se jako tenkráte přihlásili i dnes pod
náš prapor, pod jehož záštitou jsme dobrovolně
k službě vlasti nastoupili a pro Orla i pro bratry
Slováky mnoho dobrého vykonali. Vyšli jsme
z Orla a musíme také dnes svým mladším
bratrům ukázati, že jsme ani v těžkých do

bách se nebáli, nebojíme se ani nyní. A když
v matičce Praze čs. Orel bude manifestovali,
musíme my Orli dobrovolci manifestovati mezi
prvními za svobodu a samostatnost! A proto
bratři, připravujte se, a kdo můžeš, pořiď si
dobrovolecký historický stejnokroj! Budeme
tak dokumentovati svoji oddanost čs. republice
a čsl. Orlu!
Na shledanou všichni v Praze 1939! Zdař Bulí!
Fr. Linart.

Orelský kroj
Letošního června konal jsem vojenské cvičeni
na severní Moravě, v středisku a kraji oprav
dového orelského a kotolického života. Pěkná
organisace a co víc zejména velký počet okra
jovaných, jest nutno připomenouti všemu orelstvu pražskému. Viděl jsem krásné okrajované
šiky orelské. Může být něco radostnějšího ľ
Nejsou to zámožní lidé, ani velmoži. Jsou
chudými dělníky, živnostníky, řemeslníky a
úředníky, avšak kroje všichni mají. U nás když
si někdo kroj koupí, myslí, že jej musí míti
na celý život. Není tomu tak jinde. Je-li kroj
natolik obnošen, že nemůže býti jako důstojný
zařazen do orelského šiku, obstará si každý
člen Orla kroj nový.
Hlavně po této stránce musíme u nás mnoho
doháněli. Jest s podivem, že ani čelní funkcioná
ři orelští v jednotách, od starosty počínaje,
kroje mnozí vůbec nemají, a mnozí mají kroje,
které nejsou k potřebě. Nošení kroje členů
orelských jednot jest nejlepši propagaci k získá
vání nového členstva. Dodává nejen chuti vlaž
ným našim přátelům ke vstupu do orelských
řad, ale vynucuje si uznání široké veřejnosti.
Kroj může si opatřili ať již za své neb pomocí
přátel dnes již každý. Není nikomu nedo
stupný, má-li vůli kroj míti. Máme zde za
tok všeorelský slet, a musíme hýli všichni
vřazeni do orelských šiku. Bez kroje tam ne
můžeme. Opatriť si proto potřebné informace
ve své jednotě o krojích, abyste je všichni
měli.
K-j.

Desetičlenná delegace katol. legionářů súčastnila se v neděli 17. VII. t. r. okrskového
cvičení čsl. Orla v Břevnovvě, kde byla
zástupcem okrsku br. Lukavským, jakož
i účastníky vřele uvítána. Před cvičením
promluvil br. major duch. Dr. Forst a za
Ústřední jednotu legionářů br. Křiklavá.
Katoličtí legionáři východních Cech zúčastní
se župního sletu čsl. Orla v Hradci Král, dne
14. VIII. 1938 v historických uniformách.
Dopoledne bude uspořádána schůze, na kte
ré promluví br. místopředseda Spryňar a
br. jednatel Křiklavá.

Dosud nám není možno poděkovali
všem čtenářům za zaslané předplatné.
Sdružené katolické spolky v Bráníku, po
řádají v neděli dne 31. července 1938 o 3.
hodině odpolední v zahradní restauraci v
Bráníku „U Myslivce“ Annenskou zahradní
slavnost s tancem. Zveme všechny naše
přátele co nej srdečněji. Krásné posezeni v
zahradě na břehu Vltavy třeba jen jedno
nedělní odpoledne dodá všem milého osvě
žení. Vstupné Kč 2.40 za osobu. Kapela
o 12 mužích při našich českých písních dá
nám vzpomenouti na dávné a zlaté časy
u nás.

REDAKČNÍ: Vzhledem k dovoleným
členů redakčního kruhu a v expe
dici vydáváme toto číslo jako dvoj
číslo. Příští číslo vyjde 5. srpna též
jako dvojčíslo. Počínaje 19. VII. bude
Stráž opět vycházeli pravidelně týd
ně. Redakční uzávěrka jest v úterý
ráno a prosíme pány dopisovatele,
aby své příspěvky zasílali nejpozději
v pondělí, abychom je mohli otisk
nout].
Drahé mamince pí Anně Křiklavové
k jejím 60. narozeninám od Pána Boha
vše nejlepší, hlavně ještě dlouhá
léta zdraví a spokojenosti přejí děti
a vnoučata.
K dotazům dobrovolníků z r. 1918—1919,
co je s pamětním odznakem (medailií) a
vydáváním dobrovoleckého průkazu, aby
chom nemuseli odpovidati poštou sděluje
me, že akt nebyl dosud schválen MNO., a
odznaky se dosud v Kremnici nerazí a ne
můžeme proto uveřejnili jejich obrázek a
nebo popis. Jakmile bude vydáno nařízení,
neopomeneme naše čtenáře informovati.
Zatím prosíme všechny dobrovolce — Orly,
aby se přihlásili, abychom měli evidenci
zvláště krojovaných dobrovolcú a mohli organisovati jejich účast na Orelský slet v r.
1939. Ti, kteří mají uniformy, nechť vy
stupují společně s našimi legionáři.
Sokolský slet stál město Prahu - maličkpst
52,890.606 Kč za provedené investice s upravou města. Jen osvětlení stálo 4,208.000
Kč. Jsme zvědavi, jest-li bude Praha tak
pozorná v příštím roce při sletu čsl. Orla
a v r. 1940 při olympiádě DTJ.

V. Novák v člániku „Národnostní
statui" ve Venkovanu píše velmi
pěkně a vystižně:
„Konečné vyřešení složité otázky ná
rodnostní musí bezpodmínečně zna
menali upevnění stálu a demokracie I
Jinak by veškeré jednání nemělo
smyslu a bylo by lépe plány sba
lili. Československá republika musí
vždycky zůstali svrchovaným státem
československým, za který umírali
čeští hoši v bojích na Soči, na Piavě,
u Bachmače, u Verdunu, za který
jejich hroby rozváty jsou po pláních
Sibiře a na Magistrále. Jasně nám ve
svém vzkazu zdůraznili, zač životy
své pokládali: „Za české ruce v ně
meckém dole, za české dítě v ně
mecké škole" aid. - prostě za to, aby
zase po staletích Čech a Slovák byl
suverénem své národní vůle!"
Bitva u Zborová. K dvacátému výročí re
publiky bude uveden na plátna našich bio
grafů film „Zborov“. Je to hrdinská epopej,
líčící neohroženost našich legionářů v boji
za svobodu vlasti a národa. Jednu z hlav
ních typických postav filmu ztělesňuje člen
Vinohradského městského divadla.
Nová legionářská hra. Legionářský spiso
vatel br. Jan Geringer-Orlický napsal novou
hru „Pod knížecí vlajkou“ (Boj o demo
kracii). Základ hry a děj vzat ze zápasu
dvou světů — o osudu legionářů a jejich
protivníků.

Ve Valašském Meziříčí oslavili v neděli 17.
VIL, katolíci z Valašska dvacáté výročí naší
republiky. Orelská župa kardinála Bauera
dekorovala prapor pěš. pluku stuhou „Ar
mádě Zdař Bůh“. Brigádní generál Braun
z Hranic vykonal přehlídku posádky a Orelstva, čítajícího přes 3000 účastníků. Pro
mluvila řada předních katol. pracovníků.
Ve Vratimové u Frýdku byl v neděli slav
nostně vysvěcen a otevřen nový katolický
dům. Akt svěcení vykonal děkan K. Tesarčik. Odpoledne se konalo obvodové orelské
cvičení. Nový katolický dům bude národní a
náboženskou baštou v ohroženém pohraničí.
Ve Zďáře konala se krajská manifestace lid.
strany, spojená se slavnosti otevření no
vého družstevního skladiště. Odpoledne ko
nalo se cvičení Orelstva, jemuž předcházel
průvod 800 okrojovaných účastníků.

Proč já zrazuji katolický tábor a své
peníze dávám do ústavů katolíkům ne
přátelských? Proč pomáhám nepřá
telům k jejich moci a síle? Každý si
odpověz sám. Katolické peníze do
Záložny Hermes, Praha I.
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