SVATOVÁCLAVSKÁ

STRÁŽ
V Praze dne 27. srpna 1938

Ročník II.
l)r. D. Fr. Polanský:

Jen klid,
klid a klid I
Přítomné poměry bylo by lze eharakterisovati jakožto válku psycholo
gickou. Říká se tomu všeobecně útok
na československé nervy, ale stejným

právem lze mluviti o útoku na nervy
celého směrodatného sveta. Jakási ob

doba biblického Jericha, kdež se rov
něž

uplatnily

jiné

technické,

zbraně

prostředky

než

hlase. v tisku, v manévrech, ve schů
zích. v diplomacii — ba dokonce vy
nalezena novinka této staré jerisské

taktiky: rámus šeptem. Kdyby pla

tilo staré ..sapienti sat” i pro přítomné

moudré pozorovatele

poměrů, mohli

by býti dostatečně informováni již sa

mou okolností, že se kričí. Kdyby ob
sah křiku byl prav dou. byl by vyslo

ven klidně a tiše. Pěst na stole může
mít i účinek jen na slabého a zastra
šeného — a to my nejsme — nemůže
však proměniti lež v pravdu. Kdyby

se jednalo jen o nás. mohli by si
Němci křičeti jak chtěli. Svým klidem
ignorovali a věc

by byla vyřízena. Pohříchu však ne

jde

jen

to celkové tendenci též drobné příle
žitosti. jež se tomu neb onomu na
šinci mohou naskytnout!. Každý ví.
že bychom také dovedli hlučeti. Šetřme však sil. jichž jest pro drobné
šarvátky škoda a kdyby vskutku ne
přítel ukázal silnější nervy, než se
zdá. pak naše nahromaděná celková
energie bude tím vydatnější. Silme
srdce, silme ducha a přítomný klid
nám budiž životosprávou, která nás
připraví k případnému samostatnému
vítěznému rozhodnutí, kdybychom snad
i sami na sebe měli bvti odkázáni,
jak tomu v historii již často bylo.

totiž rámus. Tak

i dnes se na nás útočí rámusem: v roz

bychom je prostě

nervy, již stejně zmučené vlastní je
ho akcí, jsou tímto naším klidem ješ
tě více trhány. Nejlepší účinek této
naší zbraně jeví se však pro okolí.
Již nyní vidí, žc bubny, vysoké boty,
kalafunové blesky a žádné jiné po
plachové efekty na nás neplatí. Podaří-li se naším klidem ještě více pod
lomili — jak říkají vojáci — morálku
nepřítele, pak mu rozsudí odpíská a
věc bude vyřízena, aniž bychom mu
seli sami přikládali ruku k výslovné
mu jeho knock-outování.
Takto dlužno se dívati na události
současných dnů a přizpůsobovati té

o nás. Stropený rámus je

trochu příliš pekelný, že se až roz

léhá široko daleko a všude nemají

tak dobré nervy či psychickou odol
nost jako my. Nezazlívejmc tem. kdož
nás ještě neznají, jeví-li neklid a o-

bavy o nás a tím i o sebe. Rakousku

stačilo jediné uhození o stůl a každý
neví o nás tolik, aby pochopil rozdíl

do všech důsledků.

Musíme tudíž proti této taktice něco
dělati: něco účinného a platného. Tu
jest zřejmým, že nejaký protirámus

Vojenský cintorín v Žilině
Je to jeden snad z nejproslulejších vojenských hřbitovů v Evropě: má vztah
hlavně k východu, kdežto ostatní gravituj! na západní fronty evropské.
Leží tu pochováno na 1700 oběti světové války, zemřelých jednak ve vojenské
barákové nemocnici, která stála v Žiline na místě kasáren, jednak ruských vojáků
z fronty, která zde nebyla daleko od. Žiliny. Správcem hřbitova je pan pplk. Josef
Čermák; Cech aklimatisovaný, jehož úkolem je poslední ze svého věnovati padlým
svým kamarádům — vojákům. Jako vzorný velitel nečiní pplk. Čermák rozdílu
mezi svými vojáky ani po smrti. Každý z mrtvých má svůj pomníček z cementu,
prostý a působivý: je ozdoben symbotemrilfbozeuštvi pochovaného. Leží vedle sebe
katolík, mohamedán, evangelík. žid, řecký katolík, jak je to vidět na pomníčcích:
tu je kříž, tam půlměsíc, vedle zas desatero (židu je poměrně málo; náboženská
obec židovská své příslušníky pochovala na židovském hřbitove), dvojitý kříž, ľan
pplk. Čermák mi vypravuje, jak jsou peněžní prostředky na udržování hřbitova
malé a proto nechal vyrobili dřevěné formy a do těch lil cement. Těžká práce
byla spojili s tělesem pomníku kříže, půlměsíce; často musel začíti znovu. Provodu vystavěl kanály, aby všechny hroby byly vždy zelené, pěstoval náhrobní
ozdobné květiny, modrý barvínek, fialky, popínavé ruže, zasazoval smuteční vrb)
s dlouhými úzkými proutky a docílil krásných ozdob na hrobech svých vojáků.
Smuteční vrby před 15 lety zasazené, skláni své větve nad hroby, jako by chtěly
ochránili mír padlých a zdůrazniti moudrost Všemohoucího, který se laskavě
stará o všechny své děti, ľan podplukovník získal míšením určitých druhů
písku a stěrku příjemní- a oku lahodící zabarvení písku na posypání cestiček hřbi
tovních. Vypravuje o nesnázích, které musel překonat i, když zjišťoval v po
válečných létech totožnost padlých vojáků po maďarských, rakouských a i rus
kých plucích. Z peněz, které ušetřil na nákupech květin, jež sám vypěstoval, za
ušetřenou vodu, opatřuje výzdobu hrobů v den Všech Svatých — svíčky, věčná
světélka, květiny. Dík jeho pečlivosti je skoro po celý rok hřbitov vyzdoben, jak
se sluší a patři památce vojáků — hrdinů.
Málem bych zapoměl na další příslušníky této vojenské posádky; jsou tu pocho
vány i sestry ošetřovatelky, které podlehly, plníce přikázání Boží ,,nemocné ošetřovati“, nákaze. I ty mají své číslo, pomníček a desku se svým jménem; na
jejich hrobech roste bílá ráže nebo lilie.
Vojenský hřbitov v Žiline stojí za podívanou; jest-li snad pojedete na dovolenou
na Slovensko, zastavte se v Žiline a zajděte na hřbitov. Jinde v republice nena
jdete podobný ; jest uváděn ve válečné literatuře a Jeho význam a známost je tedy
mezinárodní. Je také důkazem českého ducha na Slovensku a důkazem slov
Písni t Svatého: „Všichni spravedliví přijďte ke mně.“
Ing Rud. Steffek.

by nebyl tím pravým. Pro vítězství

nestačí stejná zbraň, nýbrž lepší. ()statne

partner, již se

tolik svému

vlastnímu hluku asimiloval, žc je asi
vůči němu imunní.

\le něco jiného:

něco, co by vskutku šlo našemu bouř-

livákovi na nervy. Jako na př. je
naprosto přivádělo z míry naše pre
cisní vojenské opatření v květnu, jako
jim trhá nervy naše úspěšně pro
bíhající akce na obranu státu, tako
vých věcí co nejvíce. Nikoli pouhý
pasivní klid, jako snad výraz resig-

nované

lenosti, nýbrž organisovaný,

vědomý, činorodý klid, klid orla ve
výšinách, čekajícího na shodnou chvíli
a připraveného. Jest to ovšem také

pro nás zkouška nervů, ale zkouška
zdravá, jež je sílí, kdežto odpůrcovy

Alois Navrátil;
'V

Cesty Československého
zahraničního odboje
Dopis objasňující nám tehdejší po
měry v Oděsse, o němž jsem se po
sledně zmínil, zní:
Pan Alois Navrátil v Přerově.
Vážený bratře! Milerád vyhovuji Tvé
žádosti, ovšem na mnoho-li si to nyní,
po 23 letech vybavuji v paměti. Co
však uvádím, zakládá se na pravdě.
Odpovídám na Tvoje otázky:
Do Oděssy byl jsem přeložen počát
kem r. 1914 a jelikož jsem měl jako
ředitel akciové společnosti ze začátku
mnoho práce, neměl jsem volný čas
ku věnování se věci české kolonie, ja
ko jsem tomu byl zvyklý po dlouhá

léta v Kijevě. Toto předesílám k vůli
informaci a odpovídám:
Ad 1. V roce 1914 stával v Oděsse
„Český spolek“, jemuž stál v čele bý
valý vojenský kapelník Hanek, jako
předseda. Spolek stával ale jenom na
papíre, neb Hanek nesvolával po ně
kolik let valnou hromadu, aby nebyl
zbaven předsednictví. \ e spolku ale
nikoho netrpěl, kdo by chtěl zavěsti
pořádek, v důsledku čehož se slušní
lidé spolku vyhýbali, poněvadž se
v něm pěstovali karty a pitky.
Z toho důvodu byla po příjezdu, v srp
nu r. 1914. Tučka a Rejmana do O-

LIST PRO KATOLICKÝ LID
I Orgán katolických
* legionářů, jejich
přátel, hraničářů
a vojáku v záloze
®
Redakce a administrace '■
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Do posledního
dechu
\ zpomínámc letos 20. výročí hrdinné
smrti bývalého orelského náčelníka
v Konici na Moravě br. Antonína
Augustin a, ruského legionáře, střel
ce 10. pěšího pluku Jana Sladkého
Koziny.
Br. Antonín Augustin se narodil v Ko
nici 24. září 1892 jako nejstarší syn
chudého tkalce. Během let mu přibylo
9 sourozenců. Neobyčejně nadaný hoch
budil svými schopnostmi pozornost učitelu na obecné i měšťanské škole.
Red. H. Polák se velmi vřele přimlou
val u rodičů, aby dali synka na studie.
Na to však nemohlo býti v početné
tkalcovské rodině ani pomyšlení. Ro
diče byli rádi, když mohli dáti synka
do učení. Vyučil se řemeslu obuvnic
kému. jež v tehdejších letech mělo
v Konici vskutku zlaté dno. Snaživý
a inteligentní mladík, kterému nebylo
dopráno vyššího školského vzdělání,
snažil se vzdělávati dále sám a jak
patrno z korespondence, jež po něm
zůstala, snaha jeho měla skvělé vý
sledky. Jeho dopisy po stránce sty
listické i pravopisné jsou takové, že
z nich možno usuzovati na pisatele
se vzděláním nejméně středoškolským.
Četná rodina Augustinova byla vycho
vávána v duchu vroucně náboženském.
Bylo tedy samožřejmo, že Antonín se
čile zúčastňoval spolkového života v
Katolické omladině a spolu s mladším
bratrem Aloisem horlivě pracoval, aby
tento spolek byl přetvořen v odbor
Orla, což se skutečně stalo. Stál tedy
br. Augustin u kolébky orelské jedno
ty, pracoval v jejích počátcích velmi
intensivně a obětavě a vTcritickém roce
1914, tedy ve 2. roce jejího trvání
byl zvolen náčelníkem.

K vojenské službě byl povolán 25.
října 1914 a po krátkém výcviku po
slán na ruskou frontu. Na jaře 1915
byl raněn a po pobytu ve vojenských
nemocnicích v Praze a v Čáslavi do
stal v červenci krátkou první a záro
veň poslední dovolenou. Dalších ně
kolik týdnů ztrávil jako rekonvales
cent v Zábřehu, kde ho navštívili oba
rodiče. Netušili, že svého prvorozeného
hodného syna Toníka vidí naposled.
Ještě na podzim r. 1915 odejel znovu
na ruskou frontu, odkud posílal domů
růžové lístky polní pošty. Poslední
z nich má datum 4. června 1916. V ná
sledujících dnech byl zajat a umístěn
na Krymu. Bratr Alois, se kterým jej
pojila srdečná bratrská láska, byl rov
něž v zajetí v Charkově. Tam byl
informován o tvořícím se českém voj
sku a vstoupil do něho, což oznámil
písemně bratru Antonínovi. Ten uva
žoval. V jeho duši bojuje cit, který ho
poutá k rodině a rodnému městečku
vždyť chápe, že v případě vítězství
Rakouska se nebude moci vrátit z Rus
ka domů — s horoucí láskou k utla
čovanému národu a porobené vlasti.
Rozhoduje se dáti svůj život do jejich
služeb a sděluje své rozhodnutí bratru
Aloisovi v dopise následujícími slovy:
..Život můj náleží naší drahé vlasti.
Ta jediná má na něj nároky. Osud
Tvůj je osudem mým a nic nás od
sebe neodloučí jen smrt?1 — Odešel
z Krymu do Kijeva, aby vstoupil do
legií. Cestu konal pesky déle než mě-
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I zprávy ve zkratce

Cesty Československého zahraničního odboje (pokračování)

děssy zvolena na veřejné schůzi nová
organisace, která dostala jméno „0désská komise české družiny“. Do této
Poslední cesia Andreje Hlinky. V ne byli zvoleni pp. architekt Vincenc Pro
děli 21. i. m. pohřben byl na nejkrás- cházka. Karel Pobuda, šedivá a já,
nějším místě ružomberského hřbitova ale pod nátlakem několika krajanu a
vůdce slovenského katol. lidu, Msgre nechtějíce lineo z poěátku vnášet do
Andrej Hlinka, za obrovské účasti
našich rad disharmonii a též v před
smutečních hostí z domova i ciziny.
Pohřeb byl opravdu velkolepý a uká pokladu. že přestane s jeho husar
skými kousky, zvolen byl jako pátý
zal, jaké lásce se zesnulý těšil ve
ělen
pan 1 lánek.
všech vrstvách slovenského lidu. —
Leě v tentýž den vypil opět p. I lánek
Poslanec Dr. Josef Novák, předseda více než je rozumnému člověku zdrá
hospodářských podniků lidové stra vo a měl pak v jedné kavárně s číš
ny, žurnalista a člen presidia čsl. li níkem výstup, až na něho tasil šavli
dové strany dožil se 23. t. m. padesá a proto jsem hned \ prvé schůzi Ko
tin. I my se připojujeme s přáním vše mise prohlásil, že takovým způsobem
ho dobra do dalších let.
zaěínati odboj nesmíme. Proto jsem
Kryl pro 28.000 lidí postavilo Holand jej v seznamu předloženém gradonásko v Rotterdamu, vedle celé řady čalníkovi k potvrzení neuvedl, s čímž
jiných v menších městech. Ve vší ti vyslovili ostatní pánové souhlas. Odeschosti moderně byla vyzbrojena ar ská Komise české družiny byla pak
máda a zorganisována civilní obra dne 24. srpna 1914 pod č. 708 po
na, což jest důsledkem německého tvrzena a počala hned pracovat.
zbrojení.
Ad 2. Početnost české kolonie v OdcsSchuschnigg bude zbaven stát, pří se nemohu dnes přesně odhadnout.
slušnosti. V Německu byl vydán zá Pamatuji se. že jsem vydal asi šesti
kon o stíhání býv. představitelů ra stům v Oděsse usazeným Cechům a
kouských vlád. Poslední kancléř Slovákům, ženatým i svobodným. oSchuschnigg a členové jeho vlády svědčení a proto odhaduji živel čes
budou postaveni před státní soud ve ký a slovenský v Oděsse nejvýš na
Vídni. Kdož budou uznáni vinnými, nějakých 1200 osob a možná i méně.
budou zbaveni stát, občanství a bu Bohužel, nezachovaly se mi dokument)
a proto jest mi za těžko odhadnouti
de zabaven jejich majetek.
přesný počet.
Stavby německých letišť prováděny
Ad 3. Jaké byl) náboženské poměry
jsou u našich hranic na rakouské stra
ně v Sigmunds-Herbergu. Rada ves mezi našimi krajany? Na tuto otázku
jest vůbec těžko dát odpověď tako
nic byla vyvlasiněna a bourání do
vou. jakou si přeješ. O tuto otázku se
mů prováděno jest tanky. Obyvate
v Hušku vůbec nikdo nezajímal. Tu
lé bydlí zatím pod stany a pláčí nad
byla úplně konciliantnost. Katolíci cho
ničením svých příbytků. dili do katolického kostela právě tak.
Obrněná autotaxi jezdí nyní v šan- jako do ruského a mnohdy do ruského
hajských ulicích a v novinách se do raději než do katolického, poněvadž
poručují jako spolehlivý prostředek tam slyšeli mši v jazyce, kterému roz
pro dopravu osob i nákladů. Všechny uměli v jazyce slovanském. Tak bylo
drožkářské vozy v zájmu šoférů i ce v Kij evě a tak bylo také v Oděsse.
stujících byly proměněny v obrněná Ad 4. Krajané naši byli většinou ná
pancéřová auta. —
boženství katolického a pouze mizivá
Protiněmecké manifestace v Polsku. menšina, pokud nebyli evangelíci, byla
prax
oslavná.
Ve Gdyni a v řadě pomořanských
měst, jakož i na polském pobřeží ko Ad 5. Na počátku války, hned několik
nána byla minulou neděli řada proti- dnů po vypovězení, byla uspořádána
německých manifestací, na nichž od velká všeslovanská manifestace pro
hlasovány byly resoluce, žádající na válku proti centrálním mocnostem. Súvládě energická opatření proti ně častnili se jí zástupci všech v Oděs
mecké propagandě v Polsku. Některé se žijících národů — Velkorusové, Maresoluce žádají docela vojenské ob lorusové. Poláci. Srbové. Bulhaři. Ma
sazení svob. města Gdaňska polským kedonci. Černohorci a za Cechy moje
maličkost. Za Cechy byl jsem mluvčím
vojskem.
já a mohu bez sebechvály potvrdit i.
Sčítání Židů v Itálii. V neděli 21. t m. že moje řeč uchvátila celý tisícihlavý
konalo se v iial. koloniích sčítání Ži zástup a že moje předsevzetí se také

dů. Za Žida je považován každý pří
slušník židovské rasy bez ohledu na
to, podržel-li víru svých otců, neb ji
opustil. Sčítání provedeno bude i v
Itálii samé.

Rakouští Židé přecházejí denně v po
čtu 30 až 40 osob švýcarské hranice.
Nezáleží na tom, má-li pas či nikoliv.
Kdo nemá, toho Gestapo samo převe
de přes hranice. Všichni vypovědění
musí podepsati prohlášení, že se do
Ríše nikdy zpět nevrátí. Pochopitel
ně, že všechen majetek zůstává v Ra
kousku.
Habsburk nebude maďarským krá
lem. Rakouského arcivévodu Ottu
Habsburka navštívila v jeho belgic
kém sídle delegace maďarských royalistů, aby mu sdělila, že nemá žád
ných vyhlídek státi se maďarským
králem, neboť bude-li někdy král vo
len, musí být z maďarské krve.
Stálá rada Malé dohody zasedá na
Biedu, aby vyjádřila opět vřelost citů
tří národů, které jsou osudem spoje
ny v obraně svých nedotknutelných,
svátých hranic.

Strašlivá bouře rozpoutala se 21. i. m.
nad Kolínskem a Cernokosteleckem a
řadou ostatních obcí a způsobila mi
lionové škody. Tato živelní oohroma
byla jednou z nejstrašnějších, jaká se
u nás kdy pamatuje. Nedozírné ško
dy, odhadované na několik milionů,
stále se ještě zjišťují, výše jejich bude
však značná.
Musollini s Hitlerem jednají o po
kojném vvřízení otázky 215.000 ně
mecky mluvících obyvatel jižního
Tyrolska. Pravděpodobně dojde k
výměně a k propuštění Němců se
vším majetkem. Usazeni by byli v
Rakousku na statcích zabraných živ
lům „protinacistickým".

splnilo. Toto se týkalo hlavně pře
chodu našich lidí Jo ruského zajetí
a případné obrácení zbraně jiroti Rakousko-l hersku. Této manifestace byli
přítomni jak generál-gubemátor a gradonácelník. tak i jiní vysocí vojenští
a duchovní představitelé. Manifestace
byla zahájena bohoslužbou, kterou
sloužil oděsský archiinandrita. Mani
festace vyzněla opravdu mohutně.
Ad 6. Příchodem do oděsského vojen
ského okruhu našich zajatců, zvýšila
se práce v Komisi do té míry, že jsem
nemohl již sám tuto zastávali. ačko
liv písemné práce konali moji tři úředníci. Proto založil jsem hned po
převratu v březnu r. 1917 nový spolek
s názvem ..Československý spolek v Oděsse“. na který jsem přenesl starost
o naše zajatce.
Jinak jsme nikterak pro revoluci ne
manifestovali. poněvadž jsme u toho
..osvobozeného“ lidu viděli jenom sa
mé černé stránky, viděli jsme, že jestli
tu ..svobodu” nevezme do rukou silná
individualita, která udělá v tom davu
pořádek, že se naše bratrská Bus uxrhne do jisté záhuby. Žel, že se náš
předpoklad, naše obava každým dnem
stupňovala, až vyvrcholila v bolševic
kou hrůzovládu a v neštěstí, do kte
rého byla a jest i dnes nešťastná Bus
uvržena.

\d 7. Na nmoho-li mi jest známo,
nepořádaly se před válkou v Oděsse
žádné oslavy 28. září. V’ dobe války
jsme je z různých důvodu nemohli
pořádati také a to tím spíše, že Oděssa byla vlastně frontou, jako město
přímořské, napadané německými loď
mi z Turecka. Po mém odjezdy s/voj
skem v březnu r. 1918 z Oděssy. mnoho-li mi jest známo, nebylo také oslav.
Ke všemu shora uvedenému musím
poznamenati. že Oděssa byla město
přístavní na nejzazším jihu, v íce měs
tem mezinárodním, levantským. Na ulici bylo slyšeti ruský jazyk snad pou
ze asi u dvacátého člověka, jinak zde
byli zastoupeni hlavně židé s jejich
žargonem. Poláci, Němci. Rekové. Gruzíni a Arméni, kteří tvořili vlastně
majoritu obyvatelstva. Český živel ztrá
cel se v tomto různojazyčném moři
a většina našich lidí pohybovala se
často v prostředí německém. \ álka učinila ovšem obrat a tak mnohý kra
jan ukázal se mezi námi teprv potom.
To by byla asi krátká odpověď na
Tvoje otázky a doufám, že Ti tato
krátká charakteristika poměrů proza
tím postačí.
Bedřich Horálek.

I Dr. lan Jiří Ríickl mrtev [
Při uzávěrce listu dovídáme se zdrcující
zprávu, ze dnes 24. srpna skonal v po
dolském sanatoriu ve věku 38 let J. E.
Msgre Dr. Jan Jiří Ruckl, po dlouhé
vysilující nemoci.
Zesnulý byl skutečným papež, komo
řím. náměstkem J'erusalémského /tatriarchy, komturem rytíř, řádu Božího
Hrobu, stálým členem mezinárodního
výboru pro pořádání eucharist. kon
gresů, stálým předsedou katol. sjezdů
v Československu, členem praesidia
výk. výboru čs. strany lidové, zemským
náčelníkem Mladé generace lid. strany
atd.
Pšemohoucí Bůh dopřejz mu lehkého
odpočinutí za všechnu jeho velikou
práci, konanou ku cti a slávě Bozi.

Do posledního dechu (Dokonč.)
sic. V Kijevě již nezastihl bratra, který
zatím odejel se svým plukem na bo
jiště. Bratři se však později sešli. Na
posled se spatřili na sibiřské magistrá
le 15. května 1918.
21. června 1918 byl Antonín Augustin
ve službě na hlídce u kulometů ve
stanici Šebert, gubernie Krasnojarská.
Náhle byl přepaden tlupou bolševiků.
Bránil se chrabře. Byl raněn do nohy,
ale nedbal toho a střílel dále až do
posledního náboje. Bolševici se po
mstili za postřílené a ranené soudruhy.
Raněného bezbranného hrdinu surově
umučili a mrtvého zbaveného veške
rého oděvu zahrabali v lese, kdež jej
potom bratři našli a pochovali ve
společném hrobě v Nižním Udinsku.
Zprávu o jeho smrti podal do Konice
zdejší rodák major Krejčí v dopise
své ženě, kde vylíčil hrdinské setrvání
br. Augustina v obraně až do posled
ního dechu a ukončil svou zprávu slo
vy: ..Pro takového hrdinu se ani ne
pláče.“
Br. Augustin položil svůj
život na oltář vlasti v mladistvém věku
26 let.

Nový generál duch, služby
Vzácný příznivec katolických legionářů
a člen Jednoty přátel, gen. vikář čs. bran
né moci Msgre Methoděj Kubáň,
byl povýšen na generála duchovní služby. — Upřímně blahopřejeme.

Předválečná činnost katolíků v zahraničí
Mezi uvědomělýmiCechy-katolíky v za
hraničí bylo před válkou protirakouské smýšlení velmi živé. Maně si vzpo
mínám na památnou výstavu národo
pisnou. kdy jsem dlel v Jednotě kato
lických tovaryšů v Praze. Tehdy se
národopisné výstavy velmi vinně zú
častnili i čeští katolíci ze Spojených
států a pořádali několik výprav do
vlasti. Mnoho jich dlelo i v Jednotě
katolických tovaryšů. A my jsme měli
s nimi mnoho práce, krotíce jejich
příliš neopatrné protirakouské smýš
lení. Byloť to tehdy v době procesu
Omladiny. Na Prahu byl uvalen stav
obležení a Praha se hemžila špehy.
A kdyby některý z ,.přátel“ byl tvto
věci donesl na policii, mohlo to míti
vážné následky nejen pro Jednotu K.
T.. ale i výstava tím mohla utrpěti.
Vždyť tehdy se silně organisovala účast katolíků na národopisné výstavě
a byla nemalá.
Proč nevynikla činnost nábožensky za
ložených Cechů v našem zahraničním
hnutí tak. jak by si zasloužila, mělo
svou příčinu v husitismu a později
v realismu. Tyto dvě idee byly pří
činou hádek a rozporů mezi stou
penci těchto směrů a nábožensky za
loženými Cechy-katolíky. Ty dvě idee
jim otravovaly a na nejmenší mož
nost omezovaly účast na společném
živote s ostatními krajany. - Jediné
v Americe se poměry jinak vyvinuly.
Do Ameriky byla emigrace neobyčejně
silná. Tam také odešlo mnoho kněží,
jimž bylo ve vlasti pod křídly dvoj
hlavého orla těsno a dusno. Ti tam
začali organisovat a sdružovat kato

lický český lid. Zakládali české far
nosti. školy, řády, spolky, knihovaly,
tiskové podniky a tak záhy vedle svo
bodomyslného vzniklo i uvědomělé ka
tolické hnutí v Americe, které v boji
za osvobození našim předním činite
lům poskytlo velmi vážnou podporu.
Všude jinde byly poměry však žalost
né. Spíše se snesli Češi s Poláky ne
bo s Němci než mezi sebou. Tito
byli především Poláky a Němci. Po
láci výlučně katolíci, takže Polák a
katolík (mám na mysli Rusko) byla
synonyma, jedno jméno pro druhé.
Kdo řekl o sobě, že je Polák, byl po
važován za katolíka a kdo o sobě pro
hlásil, že je katolík, myslelo se o
něm. že je Polák. Němci pak. žijící
v kompaktních masách hlavně na ji
hu Ruska (v celých koloniích), kato
líci i protestanté, žijíce každé vyznáni
vedle sebe se svými kostely a škola
mi: ve větších pak městech kupili se
okolo katolických kostelů, kde měli
své školy a knihovny. Poláci a zvláště
Němci, i když jsou různého nábožen
ského vyznání, cítí se především Po
láky a Němci a nevnucují své poli
tické a náboženské přesvědčení jinak
smýšlejícím soukmenovcům. U Cechů
zahraničních byl právě pro onu po
litickou a náboženskou hašteřivost
mnohdy společenský život nemožný a
vyvinul se jenom tam. kde obě slož
ky (i katolicky i husitsky a svobodo
myslně smýšlející) byl) stejné anebo
dosti silné, aby každá samostatné vedle
sebe se mohla organisovat a vyžívat.
Tak tomu bylo ve Vídni a tak tomu
bylo i v Americe.

Jiná nepěkná vlastnost, kterou jsem
zvláště u mladých lidí pozoroval, by
la veliká schopnost asimilační. zvláš
tě mezi Busy a Poláky a konečně i
mezi Němci. První starostí takového
mladého Čecha, když někde existenč
ně byl zakotvil, bylo — ne, aby
si dovedl družku z vlasti a aby tak
založil českou buňku, která by byla
možná základem českého střediska —
ale aby si udělal známost s dívkou
toho prostředí, v němž právě žil. ať
to byla Ruska. Polka nebo Němka,
nehledě na to. že ono prostředí mu
bylo úplně cizí svou kulturou, sv vm
myšlením a způsobem života. Takový
člověk, když procitl z prvního opo
jení. poznal s hrůzou svůj stav a ne
vida pomoci, otupěl a /.lhostejněl a
z pravidla utonul ve svém prostředí,
jestli ne on. tož jeho potomstvo bylo
pro národ ztraceno.
Teprve při vypuknutí války jsme se
všichni našli, ať katolíci, ať jinak smýš
lející. Každému, kdo jen trochu ná
rodně cítil, bylo jasno, že uhodila osudová hodina. Bud nyní, nebo ni
kdy. A my nemůžeme býti oběma
presidentům, jak Masarykova tak Be
nešovi, dosti vděčnými, že se jim po
dařilo naši věc tak zapojit v řadě
událostí a jejich vývoji, že výsledkem
úsilí celého národa
ať doma či
za hranicemi — je naše samostatnost
a že jsme nepochodili jako nešťastní
naši předkové na Bílé Hoře, kteří pro
svou věc jmění i životy nasadili, vlast
opustili, po všech bojištích bojovali
a na konec při uzavření vestfálského
míru byli všemi opuštěni.

U nás a jinde

hraničář
Teplice-Šanov
Z orelského hnutí. Hraničářský XV.
okrsek csl. Orla vyzývá ještě jednou
všecky přičleněné jednoty, aby se v
plném poětu a v krojích zúčastnili
pouti českých katolíku do Bohosudova
u Teplic. Účastníci, kteří přijíždějí
od Loun. Karlových \ ani. Litoměřic
atd.. nechať vystoupí v Teplicích a
přidají se k průvodu, který vyčká
príiez.du ranních vlaku.
Jednota Podmoklv - Děčín zve k spo
luúčasti na oslavě 201etého trvání csl.
státu spojené se svěcením praporu
dne 25. září t. r.

Prázdniny se chýlí ke konci. S počátkem nového školního roku zahajují
i orelské jednoty svoji činnost. Vstu
pujeme do sletového roku. Napneme
všecky síly, aby i nás hraničářský okr
sek splnil vůči sletu stoprocentně svoji
povinnost. Naše práce bude za změ
něných poměrů ještě obtížnější než
byla dosud, ale nelekejme se žádných
překážek. Získávejme nové cleny,
vzbuzujme všude mezi českými lidmi
zájem o Orla Katoličtí rodiče, nechte
své děti zapsati do orelské jednoty.
Všude, kde jsou hraničářské jednoty,
má také záložna ..Hermes“ svoje
sběrny Setřte a spořte, ukládejte tře
bas malé částky, vyžádejte si poklad
ničku nebo dětskou knížku s počáteč
ním vkladem, abyste si mohli opatřili
kroje, cvičící úbory, a abyste mohli
všichni jeti do Prahy na slet.
Čemu nerozumíme? Katolická mládež
polská pořádá v září veliký sjezd v pa
mátném poutním místě v Čenstochově.
K účasti zve i katolickou mládež čes
koslovenskou. sdruženou ve Sdružení
katolické mládeže a x Orlu. Obě tyto
organisace s radostí přijaly pozvání
a organisují zájezd do Polska. Obě
vydávají provolání podobného obsahu,
jako čteme v posledním čísle ..Orla":
.»Půjdeme s nimi v bratrské lásce
k Matce Boží Čenstochovské!“ Ale čemu
nerozumíme, jest to. že obě organisace
jdou svou vlastní cestou, že nedovedly
dosud vytvořit i společný výbor, který
by celý zájezd do Polska jistě mno
hem lehčeji a s daleko větším úspěcem připravil, nežli postupuje-li se
odděleně. U nás v pohraničí Skupiny
katolické mládeže i jednoty Orelské
pracují opravdu jednotně, vždyť jsme
jedna katolická rodina, a nejde nám
na rozum, že by tomu nemělo být i
tak všude a hlavně v ústředních slož
kách. Jak by potom vypadala ta naše
bratrská láska v Polsku, až by tam
z Československa přijely dvě zvláštní
výpravy katolické mládeže, které by se
navzájem neznaly a které by se na
sebe dívaly nebratrsky a nevraživě?
Jistě mnohý už nyní si rozmýšlí, ke
které výpravě se má přihlásiti. zda
k orelské. nebo raději k oné. kterou
pořádá Sdružení Katolické mládeže.
Ti. kteří byli s Orlem v Lublani, mají
své zkušenosti a zařídí se podle nich.
Píšeme tyto řádky ..Sine ira et studio“,
jen v zájmu dobré věci, abychom včas
vedení obou složek upozornili, že je
jich členstvo si opravdu přeje, aby
mezi oběma tábory katolické mládeže
vládla bratrská láska a tato aby se
projevila i velkolepým společným zá
jezdem veškeré, ať kdekoliv organi
zované mládeže, do Čenstochové.
Pouť do Bohosudova. V rámci oslav
20. výročí trvání csl. republiky pod
protektorátem, ev. za osobní účasti
J. E. njdp. biskupa Dra Ant. Webra
z Litoměřic konáme v neděli, dne 28.
srpna 1938 pouť českých katolíků do
Bohosudova u Teplic-Sanova. Pořad:
1. Ráno o 7' 4 hod. v Zámecké kapli
v Teplicích mše sv.. po ní vítání hostí,
seřazení průvodu a odchod. 2. V Bohosudove o 1 ,11. hod. zpívaná mše
sv. s kázáním vdp. kanovníka Ant.
Výtvara z Litoměřic a uctívání milost
ného obrazu. 3. Po obědě v hotelu
..Bleilcben“ přátelská schůzka, po ní
účast na společné oslavě 20. výročí csl.
republiky pořádané všemi českými a
státotvornými korporacemi. 4. Ve 41 ,
hod. požehnání a návrat. — Katolíci!
V těžkých a nebezpečných dobách zve
me Vás k účasti na naší hraničářské
pouti. Přijďte v největším počtu vzdáti
poctu bolestné Matce Boží. Dívky ať
přijdou jako drůžičky.

Celá Evropa a všichni národové pro
žívají dny plné úzkosti, co se snad
stane zítra. Je s podivem, že jak rychle
jsou tyto zprávy přijímány, tak hned
na to druhý den již se tak tragicky
nejeví.
A opravdu nepotřebujeme se u nás
obávali i toho nejhoršího, neboť vě
říme, že strašáky na nás neplatí; náš
národ měl horší chvíle a mohutnější
nápory ve svém životě než nyní a
neDodlehl. Tomu jsme povděčni naší
vytrvalé síle, že nezhyne rod jenž vě
řit nepřestane. Celý národ a všechny
strany se jednomyslně postavily za
jednotu národa. Jsme všichni ve své
vlasti spokojeni, a nehledáme a ne
chceme nic od nikoho. Svoje poměry
uspořádáme si sami. Jsme národem,
který vyřeší těžší situace nežli je dnes
s německou menšinou. Tvoříme, hos
podaříme a národ náš stává se stále
více a více zámožnějším. Máme vše
ke vzdělání naší mládeže, máme svoji
technickou a hospodářskou organisaci v plném chodu, že jest i cizinci ob
divována. Nepotřebujeme nic, žádné

milosti od nikoho, a nic jsme také na
nikom nežádali.

Leč německá menšina a druhé s nimi,
vyvolávají ovzduší plné nespokoje
nosti, a zášti proti všemu českému.
My dobře víme, co na Němce platí!
Jsme však mírní, a neprovokujeme.
Náš lid, který trpělivě čeká - připra
vuje se, aby svojí silou v případě
ohrožení se nerozborné každému ve
tvář postavil. Kdyby se Německo ne
pletlo do poměrů našich, nikdy by
Němci u nás usedlí tolik si nedovo
lovali. Demokracie národa vřadila je
do provozu celonárodní existence,
právě tak, iako i druhé menšiny, ale
tito si toho neváží. Několik existenčně
zkrachovaných turnerů a poněmčelých Čechů představuje dnes němec
kou menšinu, a za ni jedná.
Věříme, že k uspořádání věcí ne
bude války. To je problém, na který
není třeba ozbrojené moci, stačí na
to lehce úřady které stávají a rázná
ruka. Na válku nemá Německo pe
níze a dostatek chleba.

Němci v cizích státech
Zajímavou statistiku přinesly x po
sledním týdnu některé denní listy. Zní
je patrno, že náš stát vychází poža
davkům německé menším nejvíce
xstříc. ze všech ostatních, ba že jim
dává více, než jim přísluší a proto
dočkali jsme se toho, že s jídlem jim
roste chuť a že by pomalu chtěli
diktovat československé většině.
Němců jest podle této statistiky usíd
leno: v Maďarsku 450.000. v Itálii
250.000. v Jugoslávii 500.000. v Polsku
750.000 a v Československu 3.200.000.
V Itálii a Maďarsku jsou Němci vůbec
bez parlamentního zastoupení, v Ju

goslávii a x’ Polsku mají po dvou
poslancích, v ČSR však 70 poslanců a
36 senátorů.
V Itálii vychází 7 německých deníků,
v Maďarsku 11. x Jugoslávii 18. v
Polsku 71 a v ČSR 249.

Stejně tak dopadla by statistika pokud
se týká škol, zastoupení ve státní ad
ministrativě. \ životě veřejném, kul
turním atd.
A po všem tom stále jsou nespokojeni,
stále si ztěžují a stále žádají více, aniž
by si uvědomili, že struna trpělivosti
jednou musí již prasknouti.
- Kš -

Oplácejme stejné stejným
V poslední době nemine dne. abychom
se nedočetli, že z bývalého Rakouska
neb z Německa jsou českoslovenští
příslušníci houfně xypovídáni. aniž by
bylo k tomu příčiny a aniž bv se po
stiženým uvedl důvod.
Četli jsme o hromadném xypovídáni
Čechu z \ ídně. slyšíme, jak se činí pří
pravy k xypox ídání účastníků sokol
ského sletu x Praze, z Drážďan bvlo
vypověděno již přes 100 osob a 45
jich ceká na vyřízení svých odvolání.
Prakticky to znamená, že csl. kolonie
mizí vůbec a že jest zejména ve Vídni
snahou, aby česká menšina buď pod
lehla germánskému teroru, neb byla
nucena se xvstěhovat.

A zase jsme nuceni poukázat na okol
nost. jak se jedná s německými pří
slušníky u nás. Bohatě placení ředitelé
bank, \ elkotoxáren. průmyslových pod
niku. majitelé činžáků, akcií, atd. roz
tahuji se u nás více než by jim bylo
dovoleno x říši, provádějí zde iredentu
ve prospěch Německa a my místo,
abychom za jednoho vypovězeného
dělníka, obdobně vypověděli alespoň
jednoho ředitele, neb universitního
profesora, ještě udílíme dalším v na
šich českých obcích státní občanství.
Kdy naše úřady již řádně zakročí a
budou st. občanům německým stejně
měřit, jak Hitler měří našim?
- Kš -

Mostecko

vldp. J. Merell. V 11. hod. společná
křížová cesta. \e 12 hod. společný
oběd v restauraci pana R. Krause.
\ půl 2. odpol. konference pracovníků
v restauraci pana R. Krause. V pul 3.
odpol. česká pobožnost s promluvou
a požehnáním x poutním chrámu. V
půl 4. odpol. xe velkém sále restaurace
pana Krause (za příznivého počasí ve
farním nádx oři) slavnostní s h r om á ž d ě n í. na kterém promluví zem
ský předseda csl. strany lidové, po
slanec N. S.. vyšehradský kanovník
Msgre Bohumil Stašek. — Na shle
danou v Mariánskych Radčicích v ne
děli dne 4. září 1938.

\ památném mosteckém chrámu sx.
Václava byly v červnu vysvěceny vlaj
ky pro okresní a místní organisaci
csl. strany lidové v Mostě a pro Mla
dou generaci tamtéž. Po letošních obecních volbách, ve kterých vzrostl
počet hlasu získaných pro csl. stranu
lidovou ve velkých hornických obcích
Kopistech a Souši více než o 100%
oproti posledním parlamentním vol
bám. došlo k ustavení místních poli
tických organisaci.
V Souši, kde lidová strana získala 1
mandát do obecního zastupitelstva,
pořádala noxe ustavená místní organi
sace x měsíci červenci zdařilý koncert,
který skončil nečekaným morálním
i hmotným úspěchem pro tamní or
ganisaci.
V rámci oslav 201etého trvání naší
milé republiky pořádá Okresní organisacc csl. strany lidové v Mostě v ne
děli dne 4. září 1938 v ý roční X V 1.
p o u ť katolického lidu českého do
Mariánských Radčic s tímto progra
mem: V půl 7. ráno tichá mše sv.
x kostele sv. V áclava x Mostě. V 7.10
hod. odjezd vlakem z Mostu do Ma
riánských Radčic. Z tamního nádraží
průvod do poutního chrámu, kde bude
příležitost k sv. zpovědi. V pul 10.
dopol. slavnostní kázání, které bude
míti xyŠehradský kanovník a zemský
předseda csl. strany lidové a poslanec
N. S.. Msgre B. Stašek. V 10 hod,
slax ná. zpívaná mše se společným sx.
přijímáním. Mši sv. bude celebrovati

Roudnicko-Libochovicko
Všechny zdejší kraj, listy velmi obšírně pak
„Podřipan“ rozepsaly se již o zajímavém
zasedáni měst, zastupitelstva dne 2. t. m.
Předehrou bylo jednání o postavení třetího
domu pro chudé v Roudnici. Radnič
ní koalice vyhlédla pro dům staveniště na
tržišti, právě v místě, kde má kamenickou
dílnu malý živnostník p. Pružina, ačkoliv
tržiště jest velmi rozsáhlé a našlo by se
místo pro kolik činžáků, aniž by se muselo
škodit malému člověku. Spoj. obč. strany
navrhovaly, aby se pro stavbu našlo místo
jiné, přip. stavba se posunula o několik
metrů dále, aby tak nemusela být ničena
existence nemajetného živnostníka. Jelikož
nedošlo k dohodě, nezúčastnili se zástup
cové této skupiny schůze zastup., aby tak
musela být svolána druhá, ku které byli po
zváni i všichni náhradníci, při níž byl pře
čten protest sjednocení národních stran,
proti úmyslu radniční koalice. O věci se za

přeplněné zasedací síně přes půl druhé
hodiny debatovalo a místy debata vyvrcholovala až příliš nevhodně. Účastníci žaslí
nad výtkami, jak se dosavadní dva domy
nájemníky obsazovaly, jak protekce rozho
dovala a jak na úkor opravdové chudiny
okupovaly domy nájemníci až s 24.000 Kč
ročním příjmem. Za návrh obč. stran velmi
vřele se přimlouval i polit, živnostník p.
Ešpaner, jaké však bylo překvapení, když
jeho klubovní kolega p. Urban, ohražuje
se proti prohlášení p. Ešpanera, který prý
mluví jen za dočasné vedení živnostrany a
hrozí rozejitím se se svojí stranou. Námitku
tuto vyvrací p. Ešpaner a dokazuje, že
právě p. Urban znemožnil svolání členské
schůze živnostenské organisace, kde tato
věc měla být řešena a že konečně výbor
ž. o. již se usnesl na p. Urbanově vyloučení.
Lidovec p. Nešněra konstatoval, že komise,
rozhodující o stavebním místě nebyla úplná,
výsledek hlasování neurčitý a údaje pro
tokolu proto nemohou býti závazné. Tržiště
obec koupila od proboštství za 16—20 Ké
za sáh a proto pozemků nesmí býti využito
výdělečně, ale obecně prospěšně. — Rada
řečníků z koalice musela býti starostou upozorňována, aby mluvila k věci, k členům
zastupitelstva a nikoliv pro galerii, která
byla hustě naplněna. V plném napětí bylo
očekáváno hlasování o místě pro stavbu a
tím také o osudu malého živnostníka. Ob
čanské strany zůstaly ukázněné, koalice
však za pomoci nejednotných živnostníků,
z nichž část hlasovala pro a část proti, do
ciluje pro svůj návrh většiny. Rovněž další
návrh výpovědi p. Pružinoví a právního za
stoupení proti němu byl radniční většinou
s pomocí Urbanovy živnostenské skupiny
schválen. Kdyby tak zemřelý vůdce polit,
živnostníků, ministr Najman, viděl toto jed
nání svých straníků, proti vlastnímu člo
věku, proti členu živno-polit. strany, ten
by se jistě do hloubi duše za ně zastyděl.
Takovýmto způsobem hájí se u nás zájmy
sociálně slabých. —

Žádejte Svatováclavskou Stráž v re
stauracích, kavárnách a prodejnách
novin.
Rozkol v živnostenské straně. V poslední
době prožívá strana pol. živnostníků oprav
dovou křísí. Podkladem toho jest určitá ne
srovnalost, která v poslední době vyvrcho
lila tak, že z této strany by byly pomalu
strany dvě a to: jedna poručníků, druhá
pak platičů a posluchačů. Tyto poměry se
stále více přiostřovaly, až v červenci t. r.
ve výborové schůzi vyloučen byl hlavní
pilíř této strany pan Alois Urban a to z
20 přítomných 15 hlasy; 4 hlasy byly proti
a 1 hlas prázdný. Zajímavé jest, že i tento
prázdný hlas se pak veřejně přihlásil, když
mu bylo vše vysvětleno proti. Toto vylou
čení bylo oznámeno župě do Slaného, kde
se konala konference, která vyloučení odlo
žila, když však místní organisaci živnosetnské byl zaslán dopis, ve kterém byla hrozba,
že bude veden neúprosný boj za toto vy
loučení, rozhodla nová župní schůze 17.
srpna po resumé žup. předsedy, že vylou
čení se potvrzuje. Hned na to došla resignace p. Urbana na funkce v městské radě a
v zastupitelstvu. Současně s ní došly resignace pana Veltruského a p. Štěpánka,
kteří jak se vypravuje byli hlavní tepnou
vyloučeného. Aby celý román této politické
episody byl úplný, dovídáme se, že vylou
čený oznámil své vystoupení ze strany vů
bec. Tento politický román není jistě ještě
u konce a při známé povaze zastánců práv
živnostenských vrstev, jako na př. v po
sledním obec, zastup, bylo vidno, dá se
mnoho zajímavého ještě očekávati.

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.

Konice na Moravě
Odhalení pamětní desky legionáři-Orlu, br.
Ant. Augustinovi, provedeno bude v neděli
28. srpna t. r. Ve zvláštním článku vzpomí
náme tohoto nadšeného mladého národovce,
vyšlého ze řad orelských, kterého vzpome
nuto bude celou katoi. veřejností při ne
dělních oslavách. Text pamětní desky zni:
„V jubilejním roce dvacetiletého trvání CSR.
— ruskému legionáři Ant. Augustinovi,
střelci 10. pěš. pl. Jana Sladkého Koziny,
svému bývalému náčelníku, ve 20. výročí
jeho hrdinné smrti věnuje Jednota čsl. Orla
v Konici.“

poznámky
Sedmdesát kursů češtiny v Říši. V říšsko-německých pohraničních posád
kách koná se na 70 kursů češtiny pro
důstojníky. Učiteli jsou henleinovští
úředníci s vyšším vzděláním, kteří
byli hledáni inseráty ve zdejších ně
mec. časopisech. —
Ordnérský časopis pod názvem „Muž
stvo v boji" bude vydáván jako
čtrnáciidenník v hlavním sídle gener.
štábu FS v Aši. Bude to politicko-odbomý list pro výchovu nacionálně
politickou a sociální.
Nová německá škola pro radiotechni
ky byla otevřena ve Střekově na
Ústeckú. Je to prvá škola toho dru
hu v celé republice, nejmoderněji vy
bavená. A pak prý jsou Němci u nás
po stránce školské „utiskováni".

Výpověď hraničářské měšf. škole
v Hartmanicích u Sušice byla dána
z nátlaku podvratných živlů z pěti
tříd. Škola byla zřízena r. 1935 a za
tři roky vzrostla na 6 tříd, umístěných
v několika budovách. Pět tříd bylo
nyní vypověděno z bytu.
Důslednost. Do Chludotína u Litovle
nastěhovala se do zámku barona
Tersch-Friesse z Vídně uprchlá choť
rakouského generála Reichlinga, kte
rý je v koncentračním táboře. Rodina
potřebovala sluhu a našla jej pro
střednictvím insertu v henleinovské
„Die Zeit". To jistě bude spolehlivý,
ale „henleinovec".
Sudeiští Němci na opevňovaci práce
v Říši? Řada sudet. Němců odjíždí
stále za prací do Německa, zpět se
jich však vrací velmi málo, neboť mí
sto na zemědělské práce jsou použí
váni na práce opevňovaci a k vybu
dování rozsáhlého letiště těsně u na
šich hranic. Ti, kteří mají štěstí a mo
hou se vrátit, jsou dokonale vyléčeni
ze své lásky k Třetí Říši, kde se s ni
mi zachází jako s otroky.
Konec henleinovců na Podkarpatské
Rusi. V Munkačevě zřízen byl svého
času štáb podkarpatoruské župy Henleinovv, který obsadili Němci ze zá
padu. Mezi členstvem a štábem nasta
ly však ostré rozpory, takže tito se
hromadně nyní vrací do stran a sku
pin, kde byli dříve a organisace jsou
vesměs v rozkladu.
Vypovídání Čechů z bytů provádí se
soustavně v Chebu. Odstěhovali se
musel majitel krejč. závodu z Hlav,
náměstí, nyní opět restauratér od
„Zlaté koule" v Nádražní třídě a pod
různými záminkami jsou vypovídáni
i státní zaměstnanci, pokud bydlí v
soukromých domech, takže min. že
leznic jest nuceno stavět v pohraničí
řadu nových domů.
Smrt z teroru. V Borovnici u Jilemni
ce spáchal sebevraždu pošt, zřízenec
J. Hejnyš, otec tří dětí. V dopise za
nechaném ženě, udává za důvod te
ror, kterým jej pronásledují henleinovci proto, že je Čech. Případ vyvo
lal v kraji značné pohnutí.

Úřední průkazy pro dobrovolníky z let 1918-19
Právě vydaný Věstník ministerstva
národní obrany číslo 37 z 20. srpna
1938 obsahuje směrnice, podle kte
rých budou vydávána býv. dobrovol
níkům čs. domácího i zahraničního
vojska (nelegionárům) úřední potvr
zení o jejich vojenské službě, konané
od 28. října 1918 do 31. července
1919. Potvrzení budou potřebovat
všichni žadatelé, kteří se budou uchá
zet o zákonné výhody, přiznané dobro
volníkům při přijímání do státních
služeb, při hodnocení voj. služby pro
povýšeni a při udělování dobrovolnických pamětních odznaků. Provede
ním evidenční akce byla pověřena
Kancelář čs. legií při ministerstvu ná
rodní obrany. Aby se urychlilo pro
jednávání žádostí, vybízí Kancelář čs.

legií dobrovolníky z let 1918—1919,
kteří jsou členy některé z dobrovolnických organisací. aby podle směrnic
sepsané a doložené žádosti o potvrzeni
prozatím zasílali do svých spolkových
ústředí. Dobro volci-Orli a katolíci,
obracejte se v této záležitosti na Jed
notu přátel katol legionářů. Praha II.,
U Půjčovny 4. Zde se odstraní event.
závady a žádosti budou postoupeny
vojenským úřadům. Dále upozorňuje
Kancelář čs. legií, že žádosti, které jí
byly zaslány ještě před vydáním směr
nic a které byly kolkovány, budou ža
datelům vráceny k doplnění. Nekolko
vaná podání budou však odložena a
zájemci musí si proto podati nové,
podle směrnic doložené žádosti.

Razítka jen u Peterky
j organisa ční
Všichni legionáři katolíci do
staví se v neděli 28. srpna t r. o 10.
hod. dopolední na StTahov. Branný sraz!
V posledním čísle Stráže bylo omylem
otisknuto datum závěrečných slavností
staroboleslavských — 3001eté výročí pře
nesení Paladia země české — na 17.
září. Slavnosti konají se 10. a 11. září.

Slavnost čs. dobrovolců z r. 1918-1919.
V rámci dvacátého výročí trváni CSR
koná se v Brně 2.-5. září t. r. mani
festační sjezd čsl. dobrovolců z celé
republiky, spojený s jubilejními osla
vami bývalého pluku Svobody 111.
Protektory jsou předseda vlády Dr.
Milan Hodža a ministr NO Fr. Mach
ři ík a v čestném předsednictvu řada
vynikajících
veřejných pracovníků,
státních činitelů, generálů atd. Při
slavnostech spolupůsobí vojenská po
sádka, organisace legionářské, vojen
ské spolky. Orel, Sokol a DTJ.
Zahájení slavností jest 2. září slav,
divadelním představením, dne 3. dop.
zasedají komise a plenární jednáni
začíná odpol. o 4. hod.
V ečer jest v sále sokolského stadia se
znamovací večer účastníku.
V neděli 4. záři na Lažanského nám.
o 9. hod. budou projevy předsedy
vlády, ministra NO. brněnského sta
rosty. načež předání kopie histor. pra
poru býv. pluku Svobody III. a při
pnutí stuh. Odpoledne ve 4 hodiny
průvod krojovaných korporací z Brna
na stadion, kde bude den brannosti
s ukázkami branné výchovy a vojen
ského výcviku posádky, dobrovolců
a tělocvičných korporací.
Slavnosti tyto mají býti mohutnou
manifestací pro republiku, armádu a
mají veřejnost upozorniti na spraved
livé požadavky, význam a poslání čs.
dobrovolců. kteří jsou i nyní jako
jeden muž připraveni brániti svůj stát
a nabytou svobodu.
- Kš -

Mariánská Týníce.
Opravy v Mariánské Týnici u Královic,
spojené s jubilejní poutí dne 11. září 1938.
Jednota pro záchranu Mariánské Týníce,
která loňského roku s úspěchem provedla
opravy ambitů této slavné barokní stavitel
ské památky, přistoupila k další etapě zá
chranných prací, tentokráte na budově probošství. Rozlehlá budova, která bude sloužiti
některému sociál, účelu, 150 roků opuštěná,
velmi trpěla a byla by podlehla úplně zkáze.
A šlo podle odhadu o hodnoty statisícové,
materielní, umělecké. Vždyť jen dříví nad
budovou, které se asi z 1/30 vyměňuje, se
odhaduje na 1 milion korun čsl., a vyměňo
vaná část stojí 25.000 Kč. Refektář, který
jest slušně zachovaný, nese na stropě dvě
vzácné fresky z dějin kláštera a po stěnách
jsou umístěny portréty opatů plaských a
plány Mariánské Týníce a materského klá
štera v Plasech. Včasná pomoc uchránila
kraji opravdový poklad. Refektář bude opraven celý, aby mohl sloužiti za místo slav
nostní schůze, při které, dne 11. září 1938,
bude konečně objekt panstvím plasským
předán do vlastnictví Jednoty. Při této pří
ležitosti bude konána pouť do Mariánské
Týníce, spojená s oslavou 20. výročí státní
samostatnosti. Letošní opravy si vyžádají
asi 100.000 Kč nákladu, které Jednota, dik
několika velkomyslným darům, doufá plně
uhraditi. Pan president Dr. Eduard Beneš,
který jest rodákem z nedalekých Kožlan,
každoročně věnuje 25.000 Kč. Vydatnou po
moc nalezla Jednota v pražském kardinálu
Dru Karlu Kašparovi, který ze svých arci
biskupských lesů rožmitálských věnoval 80
m kulatiny. Toužebným přáním celého
kraje a členů Jednoty jest, aby za pomoci
dobrodinců, jejichž okruh stále roste, mohlo
se příštího oku přikročiti k opravám ko
stela, jehož kopule s freskou leží bohužel
v rozvalinách. Apelujeme proto na celou
veřejnost, která miluje naše národní umění,
v němž baroko, letos v Praze vystavované,
má jisté přední místo, aby nezapomínala
této, dosud opuštěné, Dienzenhoffenovy
stavby a podporovala ji ze všech sil. Cedík.

různé zprávy
Br. Vojtěch Šmíd, vrchní kontrolor Ná
rodní banky, desátník ruských legií čsl.,
člen naší skupiny Ústřední jednoty čsl.
legionářů na Strahově, dožívá se 31. srp
na t. r. padesáti let. Narodil se na
Smíchově a r. 1916 přihlásil se jako
zajatec v Rusku do legií. Prodělal bit
vu u Zborová a Kazané jako příslušník
1. pluku r. 1. Je činný zvláště v Kato
lické akci a Svatováclavské lize. Po
slední dobou trápí jej srdíčko, ale dou
fejme, že to nebude tak strašné a pro
to do dalších desítek přejeme mu od
Pána Boha hodně zdraví, spokojenosti,
požehnání a radost z úspěchů naší or
ganisace katol. legionářů.
- jvk -

V Chodově u Prahy posvěcen bude v neděli
4. záři t. r. J. E. njdp. kardinálem Dr. Karlem
Kašparem nový kostel. Po svěceni půjde
se průvodem k pomníku padlých, kde učiní
projev předseda katol. legionářů v Cechách,
br. Dr. Dionysius Polanský. Odpoledne koná
se národní slavnost. Spolek pro postaveni
kostela prosí katolické legionáře z Prahy
a okolí, aby se těchto slavnosti zúčastnili
v největším počtu, v histor. legionářských
krojích. —
Zdar Československu. Naši duchovní,
kteří vyřizují žádosti říšských Němců
o výtah z matriky, končí dopisy po
zdravem „Zdar Československu", aby
tak trefně odpovídali na německé
„Heil Hitler".

Opět německé letadlo nad Ústí n. L
bylo spatřeno 22. i. m., kterak kroužilo
asi čtyři minuty ve výši 500 m, načež
odletělo k Alienbergu v Sasku 1 Aby
tak stalo se něco podobného z naší
strany!

Čtenáři! Přihlásil jsi se již za člena
Jednoty přátel katol. legionářů? —
Použij k tomu účelu přihlášky, vlo
žené ve 2. čísle t. 1.

[volna místa
Okresní výbor v Rakovníka obsadí místo
smluvní pomocné kancelářské sily. Žádosti
do 15. 9. 1938. Bližší v Úředním listě č. 190.

Okresní výbor v Domažlicích obsadí 10 míst
výpomocných cestářských dělníků. Žádosti
do 15. 9. 1938. Bližší v Úředním listě č. 191.
Ve školním okrese střibrském obsadí se
místo řídícího učitele (učitelky) při trojtřidní
škole v Sulkové. Žádosti do 31. 10. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 192.

Mesto Bělá p. Bezd. obsadí místo smluv
ního úředníka. Žádosti do 10. 9. 1938. Bližší
v Úředním listě č. 189.
Okresní výbor v Domažlicích obsadí 10 míst
úředníka pro exekuční agendu. Žádosti do
15. 9. 1938. Bližší v Úředním listě č. 188.

Město Pardubice obsadí místo výhradně
mužské účetní síly pro městskou elektrár
nu. Žádosti do 13. 9. 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 188.

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

Fropagaci hakenkrajce provádí jistá
dopravní společnost z Litoměřic, je
jíž výletní autobus viděn byl v Itálii
v Janově s velikým hakenkrajcem na
karoserii. Toto počínání nám jistě úc
ty nikde nepřidá.
Cikány a Bastardy z Čech jsou v Ně
mecku nazýváni naši henleinovci,
kteří tam meškají na práci a z nichž
se v těchto dnech několik vrátilo na
Horšovotýnsko. Nepomohlo jim ani
vysvědčení SdP, aby je uznali za
plnohodnotné Němce.

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 1.

Sklad nábytku íy

R. B u káče k

TISKOPISY

nalézá se nyní
v Karlině, Královská 29,
stanice elektrické dráhy „U VIADUKTU*

VŠECH DRUHÚ, MODERNÍ

Velký výběr bytových zařízení. O

Tel. 617-05

PROVEDENÉ, V DOBÉ NEJ-

KRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA
VIAST- A. DANĚK, PRAHA II., ŽITNÁ 26
Peněžní a organiiačni jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I., Masarykovo nábřeží 18.
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