SVATOVÁCLAVSKÁ

STRÁŽ
Přítomná zkouška
jest užitečná
Po třistaleté porobe pochopitelně pr>ní kroky československé státní samo
statnosti nebyly hned zcela bezpečné.
Nápady o milici, různá hyperrevolucnost anebo zase zakořenělost rakous
kých předsudků, to vše si hezky dlou
ho potrvalo, než jsme se ocitli na
dnešní bezpečné úrovni řádného státu,
který nemá příčin к oba>ám. Ti. kdož
к uskutečnění dnešního stavu přispí
vali. mají zajisté satisfakci. pokud by
ovšem měli na nějaké reminiscence
čas. Kdyby byla klidná doba, tedy by
jistě letošní dvacetileté jubileum se
tím vším zabývalo, hodnotilo by se,
třebas i kritisovalo. přišlo by se s no
vými náměty, byl by boj o zásluhy
atp. Zatím však ocitly se naše státní
narozeniny v jiném ovzduší. Žádná
intimní rodinná slavnost, nýbrž veřej
ná zkouška dospělosti a mezinárodní
zralosti. Propadnouti nesmíme, neboť
Bůh ví. kolik století by zase uply
nulo. než bychom se pokusili o repa
rát. Ale vždyť nemáme obav, připra
veni jsme dobře a aspoň to budeme
míti za sebou, t. j. aspoň první zkouš
ku jež nám dá právo na světový re
spekt a na další vývoj a vzrůst v či
nitele, jehož nebude lze nerespektovati. Co přijde v další budoucnosti,
tedy československý národní a státní
ideál v plné náplni, na to nepotřebu
jeme žádného proroka, aby nám psal
nějaký ..Čechoslovakische Kampf’4. ne
boť to máme všichni v srdcích. Nyní
však jde o dnešek a jeho význam pro
zocelení národního charakteru, pro po
sílení státní odolnosti, pro upevnění
československé bašty, aby dojedla již
provždy tříštili útoky jakýchkoli ne
přátelských hord, ať by šly odkudkoli.
A tu jest jasné, že zkouška není na
škodu. Jak vypadá situace, dooprav
dy to asi nepůjde, nýbrž jest to jen
zkouška. Ale podobně jako třeba ně
mecké manévry mají letos velmi opravdový ráz. tak to všecko, co se
u nás děje, musí býti chápáno a pro
váděno co nejvážněji, tedy též jako
manévry v nejširším myslitelném mě
řítku. V květnu zavolaný ročník vzbu
dil zdání vojenské mobiiisace. Sotva
bylo úmyslem, abychom vůbec nějaké
zdání vzbuzovali. Jen jaksi mimocho
dem probleskla tehdy československá
síla a ponechme svým činitelům, aby
toto probleskování příště dávali věděti
či nikoli, podle toho, jak to shledají
účelným. Důležité však jest, aby kaž
dý našinec se cítil býti složkou na
svém místě, aby věřil v celek a byl
nejen ochoten se dáli к disposici, ný
brž i vskutku к disposici byl a podle
toho jednal. Takové manévry jsou
jednak proto vydatnější, než co dě-
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LIST PRO KATOLICKÝ LID
Orgán katolických
legionářů, jejich
přátel, hraničářů
a vojáků v záloze

lají v Německu, že jsou nenásilné a
tudíž nemají risika pasivní resistence
a jednak že zdůrazňují přednost de
mokracie před systémem diktatury. Je
otázka, jak dlouho vydrží Německo
své nynější napětí hospodářsky, mo
rálně a jinak. My své manévry vydr
žíme prováděti třeba vždycky a ještě
nám prospějí. A kdyby to snad přece

mělo jiti doopravdy, tedy nejsme ma
lé děti. Národ prodchnutý duchem
legií, pokud jejich pamětníci ještě
žijí, dovedl by znovu nasadili vše i
za cenu největších obětí. A zvítězil
by třeba proti všem. Zatím však to
jest jen zkouška, zkouška všech, a
proto ji vykonejme podle nejlepších
sil a schopností.

Nad rakví dra J. J. Ruckla
Do posvátné půdy památného Vyše
hradu uloženy byly v sobotu 27. srp
na tělesné pozůstatky mladého, ale
významného katolického činitele dra
Kúckla. Zemřelý byl vlivným činite
lem v katol. táboře a za krátkou dobu
své působnosti ve veřejném životě vy
konal pro katolicismus a náš stát vel
mi mnoho. Katolický sjezd r. 1935
byl jeho skvělým dílem a zasloužil se
velmi o jednotu katol. tábora při vol
bách prcsidentských r. 1935.
Svou
prací a zvláště svým důkladným před
běžným vzděláním, svými společenský
mi styky stal se důležitým činitelem
v mnoha hospodářských podnicích na
šeho státu, svého času byl též před
sedou záložny Hermes. Katolickým le
gionářům byl dobrým přítelem a příz
nivcem, jeho choť byla matkou při
svěcení svatováclavského praporu —
takřka výjimka v katolickém táboře
> poměru k zahraničnímu odboji a účasti katolíků. Byl proto i pozorným

a pilným čtenářem ..Svatováclavské
Stráže“ a se zájmem sledoval činnost
naší organisacc.
Bozloučení a poslední jeho cesta stala
se projevem smutku a bolestí všech
katol. složek a nejpřednějších činitelů
státních a církevních. Poslední s Bo
hem dává mu J. Em. nejdst. Karel
kardinál Kašpar. 3 ministři, primátor
Zenkl. opat Zavorak atd.. atd. Místo
v našem časopise nestačí na vyjmeno
vání všech osobností, které se pohřbu
súčastnili. Katoličtí legionáři vyslali
Tčlennou delegaci, která také těsně
před rakví nesla kytici růží pana pre
sidenta dra E. Beneše. Nad hrobem
jménem celého katolického tábora se
se zesnulým rozloučil vyšehradský ka
novník Msgre Stašek. V chrámu Páně
promluvil nejdst. kardinál Kašpar o
dru Búcklovi jako vzoru křesťana ří
dícího se heslem ..Modli se a pracuj’4.
Kéž je posvátná půda vyšehradská p.
dru Riicklovi lehkou.
- jvk -

Cesty Československého
zahraničního odboje
Vážený pane!
Promiňte, že Vám teprve dnes odepisuji, ale
byl jsem příliš zaneprázdněn bilančními prace
mi, od nichž jsem se teprve nyní trochu uvol
nil.

Ad 1. Jako jeden z prvních t. zv. béženců, opustil jsem rodinu a své zaměstnáni v Kaminsku, piotrkovské gubernie v Ruském Polsku a
odejel jsem dne 31. července 1914 přes Var
šavu, Moskvu, kde jsem se dne 17. srpna 1914
zajisal do České družiny, a přes Nižní Novgorod do Saratova, kam jsem přibyl v druhé
polovině srpna, v Saratově jsem založil Čes
ký spolek, který byl později přejmenován na
Československý. Kromě toho byli místní kra
jané členy „Všeruského spolku“, pečujícího o
zajaté Slovany. Později pak při českosloven
ském spolku a za jeho účasti utvořena byla sil
ná organisace zajatců, z nichž mnozí za pomoci
spolku pracovali v podnicích na národní ob
ranu.
Ad 2. Místní kolonie nebyla četná a pozůstái ala z několika rodin a jednotlivců. Ryli to
tři profesoři na konservatoři, několik obchod
níků, živnostníků, sládků, střihačů krejčov
ských, mistrů, úředníků a jeden zemědělec,
který byl i se svoji rodinou za bolševického
težimu na statku zavražděn a jehož syn ná
mořník, byl delegátem při uzavírání brest-litevského míru s Němci. Z těchto krajanů vzešli
plukovník Kouklík, Kupka a jiní. Teprve po
zději se česká kolonie značně rozšířila o béžence z Ruského Polska a z přifroutových ob
lasti Ruska. Místními zajateckými tábory pro
šli též mnozí naši krajané-zajatci a vzešli z nich

generál Gibiš, Čeček, plukovník ing. Holna a j.
Ad 3. a 4. Naši krajané až na několik výjimek
byli katolíky a v ohledu náboženském byli
snášelivi. V Saratově byl katolický kostel a
biskupství se seminářem.
Ad 5. Samozřejmě, že našinci jako všude r.a
světě v den sv. Václava před válkou i za vál
ky slavili naše české posvícení ve vzpomín
kách na vzdálenou vlast.
Ad 6. Jako všichni naši krajané doma i za hra
nicemi radovali se i saratovšti krajané z při
pojení se Ruska k dohodě proti centrálním
mocnostem a také si společné s celým ruským
národem mnoho slibovali od osvobozeni Rus
ka od carského režimu. Sami však zvláštních
akci nepořádali, ale účastnili se oslav ruských
jako československá složka.
Ad 7. Místní kolonie podporovala zejména kra
jany zajatce v táborech a lazaretech, pořádala
sbírky a kulturní podniky na prospěch naše
ho odboje, platila národní daň a příspěvky Sva
zu čsl. spolků na Rusi, upisovala půjčku „Od
bočky Národní rady v Rusku“ a zřídila ně
kolik lůžek ve spolkových místnostech pro re
konvalescenty našeho vojska.
S přátelským pozdravem
Josef Kunte.
5. V. 1937.

Jak jste zajisté si všimli, p. Kunte v
tomto článku pěkně vzpomněl dne
28. září, kterýžto den naše krajany,
vzdálené daleko od domova aspoň v
myšlenkách spojoval se starou vlastí.
Zvlášť důležitá jest též připomínka p.
Kunteho o námořníku, synu našeho
krajana v Rusku, který byl jedním

Číslo 36
Všichni a svorně
Jfožná, že svět dnes v mír nevěří.
Možná, ze dnes, nás zkouší osud.
Vsak pevně naše plémě věří,
že bude lépe, než-li dosud.
Dnes mnozí pijí z jedovaté cíše —
jed pochybností třeba vypít do dna —
pak ať1 jde na nás sebevětší říše,
vlast naše bude pevná.
Snad cekají nás těžké zkoušky,
snad dříve, nežli myslíme,
a když, tož půjdem po žižkovsky,
pak rozhodně zvítězíme.
Když nepřítel chce zítra vyrazit,
tak všichni ještě dnes jdem v pochod,
by v čas jsme mohli dorazit
a každý z nás byl k boji hotov.
Z ruk osudu svůj kříž nesem odhodlaně
jak na 'Čecha se sluší a patří,
a když, 'tož tedy po česku na ně,
jen všichni do houfu a svorně bratři.
A. Hodač.
Emil Dostál:

Zapadlí legionáři
Sedíme v zahradě poutního místa pošumavského uprostřed lesů. Sluníčko, ohraničené dílem modré oblohy, skle
nuté nad lesem, soustřeďuje paprsky na
zahrádku a nemilosrdně pálí. Osvěžení
přináší větříček, prosycený pryskyřič
nou vůní borovic, sklánějících se v
šumné písni nad zahradou.
Z prostranství před malým, barokovým,
kostelíčkem, zaléhá sem křik prodava
čů, nabízejících tajemná psaníčka lás
ky a životního osudu a zázračné balíč
ky s tretkami, které ani děcka neuspo
kojí, neumělou rukou pestře malované
balony a gumová vřeštidla, jež selští
chlapci nafukují a spouští, až v uších
zaléhá.
Zavanula vůně perníkových srdcí a
srdíček a všech těch sladkých předmětů
a postav — mezi nimi i legionáři. Chu
dáci! V trojici stáli v koutečku na bí
lým plátnem potaženém prkénku a jak
se na něm v koutečku krčili! Byly to
snad poslední výtvory mistra cukrář
ského. Jsou opuštěni, zevšeobecněli a
tuze staří, není po nich poptávka —
mistr je vyprodá a žádné více nestvoří.
— Píseň kolovrátku, hrajícího píseň
hodně dávných dob, takovou asi, ja
kou nám v mládí hrávali staří váleč
níci z „Netálie“, mísí se s výskotem
mládeže, radující se na kolotočích a
houpačkách.
V tomto poutním ruchu a hraní kolo
vrátku vzpomněl jsem si na legionáře-,
flašinetáře. Slyšel jsem o dvou. Bylo
by mi bolestno, měl-li bych je potkat i.
A kdybych je potkal, rděl bych se stu
dem před bratrem, který společně se
mnou bojoval o ideál národa — svobo
du, ochraňoval můj život, v těplušce v
bratrském životě se ke mně tulil a svým
tělem, byla-li sibiřská zima, zahříval,
odvahy dodával a v hořkých chvílích
žertoval a posiloval. Ano, takový byl
ten legionář-flašinetář — ze svých pře
bytků nasycoval ruské uprchlíky a vá
lečné zajatce bez rozdílu národnosti, a
nyní ve svobodné vlasti nemá sám tolik
prostředků, aby se nasytil. . . .
0, sladké chvíle bratrství a lidského
soucitu! Dnes ustupujete před holou
skutečností do pozadí. Je to smutný
zjev, vydobývá-li si bojovník za svo
bodu národa a vlasti, nyní k práci ne
schopný, chléb starým rakouským způ
sobem. A to je jen jedna kategorie
těchto nešťastníků .. .

j

poznámky

Dary na obranu státu dosáhly již výše
475 milionů a v nejkratší době jistě
bude dosaženo půl miliardy Kě. Naši
oběané chápou dobře svoji povinnost,
ale přesto jest ještě mnoho lidí, kteří
by mohli ďáti. zvláště ze řad židov
ských a dosud tak neučinili, anebo po
vinnost odbyli několika Kč.
V Holandsku konají se oslavy 401etého
výročí nastolení královny Vilemíny. Za
hájeny byly velkou přehlídkou 14 000 vo
jáků. V den výročí 6. září budou slav
nosti zakončeny v Amsterodamu.
35 milionů vojáků může postavit!
Rusko při všeobecné mobilisaci. To
už je počet, při kterém přejdou vše
chny chutě i „čisté rassy“, mají-li
vůdci zdravý rozum.
V7 sobotu 27. VIII. promluvil v Lenarku anglický ministr financí sir John
Simon, o stanovisku k Československu.
Neřekl nic nového, jen zdůraznil řeč
ministerského předsedy Chamberlaina
ze dne 24. března t. r. Jasnější řeč
Anglie mohla by přispěti více k uklid
nění evropských poměrů.
Konečně ... Státní policie ve \ arnsdorfu vydala 17. 8. vyhlášku ve smyslu
zákona o teroru, kterou zakázala po
litické projevy ve všech dílnách, živ
nostenských provozovnách a továrních
místnostech. Zakazuje politický po
zdrav. zdvihání rukou, siegheilováni a
uctívání ..fiihrerů". Jest zakázáno též
propůjčování továrních místností a dí
len k politickým projevům a ozdobo
vání těchto podniků odznaky, hesly
a obrazy politických a stranických
vůdců. Nakonec jest zakázán jakýkoliv
teror na zaměstnancích v politickém
smyslu. Bylo už nejvýš na čase, vždyť
to v pohraničí vypadalo, že tam je
pánem ordner a ne státní autorita,
vláda by měla rozpustiti ještě ordnery
a Henleinovu armádu F. s. L.. aby ob
čané ve zněmčeném území nebyli stále
terorisováni a pod dohledem kluků
zfanatisovaných nacismem. Uvítali by
to mvslím rádi mnozí starší příslušníci
SDP a ostatní obyvatelstvo všechno
s největší radostí.
Při sledování účasti vyjednavačů o ná
rodnostní poměr v Československu pře
kvapuje. že veškerá německá šlechta
dala se do služeb sudeto-německé stra
ny celou svoji vahou. Pokud nám je
známo, má tato pozornost vyvážiti
jeden z Henleinových požadavků, t. j.
náhrada škod způsobených od r. 1918,
v kterýchžto škodách je náhrada škod
způsobených pozemkovou reformou.
Tím jedině si vysvětlujeme, proč cizáckou šlechtu Henlein natolik zain
teresoval. Ruka ruku myje. Jiné ovšem
bude, až se němečtí agrárníci dozvědí,
jaké pikle s nimi pan vůdce hraje.
Ja
Od 28. října t. r. budou i našim pří
slušníkům udělovány řády a vyzname
nání. Dosud mohl naše vyznamenání
obdržeti jen cizinec. Vládní nařízeni
zřizuje tři nové řády: Svatováclavské
koruny. Československé hvězdy a řád
Svobody. Mimo to se zavádí Česko
slovenská medaile a Československý
kříž.
Učitel židovského náboženství z \ ídně,
internovaný v koncentračním táboře
v Dachau. aby se rodina dozvěděla
pravdu o poměrech, ve kterých žije,
připsal na lístek nenápadne označení
citátu z bible ,.Iz. 1. 6“. Izaiáš. kap. I.
verš 6. zní: ..Od spodku nohy az do
vrchu hlavy není na něm místa celého,
jen rána a zsinalost a zbití zahnojené,
aniž se vytlačuje, ani uvazuje, ani
olejem změkčuje.“ Tyto kulturní vy
moženosti nacismu ..koncentráky“ měli
by okusili i {naši sudeťčíci a snad by je
potom přešly ..touhy“ po německé
..svobodě“.
Staří mládenci v Itálii nesmí bydlcti
ve velkých městech. Mussolini nařídil,
že svobodným Italům je dovoleno žít
v městech s {více jak 50 tisíci obyvateli
jen do 25 let. Pak se musí oženit nebo
vystěhovat.
Všichni se zúčastníme slav
nostního přivítání Paladia země české
— Milostného obrazu Panny Marie
ve středu 7. září v chrámu Páně před
Týnem. Sraz všech katolických kor
porací o 17. hodin? na Staroměstském
náměstí. Legionáři v uniformách.

Cesty československého zahraničního odboje (Pokrač. se str.l)
z delegátů bolševické vlády při uza
vírání bresi-litevského míru s Němci.
Škoda, že p. Kunte nesdělil jeho jmé
na. Stálo by za to, pátrati po jeho jmé
ně. Snad by se našlo dle českého ná
zvu v literatuře, která důkladněji po
jednává o uzavření bresi-litevského
míru.
Praha 15. IV. 1937.
Vážený pane!
Váš dopis jsem obdržel a jak mohu a pokud
se upamatuji na všechny otázky Vaše, podle
pravdy odpovídám.
Upozorňuji pouze na to, že do Tiflisu jsem
přijel v únoru r. 1915, jako ruský voják, spo
lu se dvěma přáteli, kamž jsme byli omylem
charkovského vojenského náčelníka komando
váni, jako bývali rakouští příslušnici a který
o České družině nic nevěděl. V Tiflisu jsme
byli pak odkomandováni do České družiny.
Já po superarbitraci jsem se tam vrátil z Char
kova s rodinou. Tolik na vysvětlenou, že ne
mohu některé Vaše otázky úplně zodpověděli.
1. Pokud jest mně známo, nebyli před válkou
ani za války v Tiflisu, žádné čsl. spolky zalo
ženy. Při prvním převratu v Rusku, byl jsem
jedním z iniciátoru založeni „Československé
národní jednoty v Tiflisu“. Na ustavující val
ně hromadě byl zvolen předsedou p. J. O. Svatoš, prof. a ředitel II. ženského gymnasia v
Tiflisu, potomní honorárni konsul čsl. republi
ky a po vypovězeni do vlasti, ředitel ruského
gymnasia v Praze. Tento zemřel asi před třemi
léty.
2. V Tiflisu žilo pouze několik českých rodin
a jedna rodina slovácká. Většinou rodiny stře
doškolských profesorů, hudebníků, umělců atd.
O venkově v tom ohledu nic nevím.
3. Většina byla náboženství římskokatolického,
pravoslavní a evangelíci.
5. a 6. Pokud vím žádné.
Na p. Heyduka máme r rodině dosti vzpomí
nek. Začátkem r. 1915 totiž přijel p. Heyduk
z Kijeva do Charkova, co praporečník České
družiny, vyřizovali si nějaké nutné záležitosti
na novočerkaské universitě, která byla evakuována do Charkova. P. Heyduk byl u nás
denním hostem. Vzpomínky na něj jsou však
spíše jako na nesmírně milého člověka a vla
stence, než na vojáka.
To jest asi vše, co Vám mohu sdělili.
K. Souček.

Smíchov 31. lil. 1937.

Vážený pane!

Na Váš cl. dotaz ze dne 25. t. m. mohu dáli
jen povšechnou, stručnou odpověď, protože
vzpomínky na pobyt v Rusku po tak dlouhé
době už značně vybledly.
Ad 1. Život české kolonie i Charkově, pokud
se pamatuji, byl jaksi soustředěn v obchodě
„Bratři Malý“, kde jsme se už od r. 1901 schá
zeli, vzájemně seznamovali a později organisovali. Od r. 1908 se tam soustřeďuje činnost
Sokola a od srpna 1914 odbojová akce kraja
nů z charkovské gubernie, vedená nově zalo
ženým Čsl. komitétem, který byl od března
1915, kdy byli potvrzeny jeho stanovy, členem
Svazu Čsl. spolků na Rusi.
Ad 2. Charkovská kolonie česká čítala asi 30
rodin. (Přesně ovšem se nepamatuji.)
Ad 3., 4., 5. Na tyto otázky mohu jen tolik po
znamenali, že zajisté krajané naši byli různé
ho vyznáni a přesvědčeni náboženského, že
ale nikdy do svědomí jeden druhému nesahali,
byli snášenliví v duchu odkazu Husova: „Prav
dy každému přejte!“ Na nějaké zvláštní oslavy
28. záři se nepamatuji.

Ad 6. Počátkem války bylo svoláno velké ma
nifestační shromáždění krajanu (na Sumské
ulici i městském učelišti, kde měl Sokol své
cvičiště). Zde po proslovech delegátů p. Tuč
ku a p. A mor ta byl proveden zápis dobrovol
níků do České družiny a zvolen organisačni
výbor Čsl. komitétu, který ihned zahájil svoji
činnost, mimo celé řady drobných starosti a
organisačni práce. České družině dal 22 dobro
volníků, s organisacemi v Moskvě, Kyjevě a
Petrohradě měl čilý písemný styk, na sjezdy
Svazu v Kyjevě a Moskvě vyslal své delegáty
atd., atd.
Charkovský tisk choval se k otázce čsl. od
boje blahovolně. V r. 1914 uveřejněna byla
v místních časopisech zpráva o založeni Čsl.
komitétu, jeho účelu a cílech.

Ad 7. V době první revoluce nepořádali jsme
zvláštního projevu, krajané zúčastnili se vše
obecných manifestaci ruských.

S krajanským pozdravem
prof. L. Trakal.

Jest příznačné, že všichni pisatelé
zdůrazňují náboženskou snášenlivost
našich krajanů v zahraničí.

Závěrečné slavnosti 300 letého výročí
Paladia země české ve dnech 10. -11. září
budou mohutnou manifestací české ná
rodní uvedomelosti. vyznání víry, vlas
tenectví a jednoty čsl. národa pod pra
porem svatováclavským, budou pros
bou k Matce Boží — Královně Míru
o ochranu českého národa. Súčastní se
jí celý národ a zvláště katolická a
vlastenecká Praha. — Slavnosti budou
uspořádány následovně:
Ve středu 7. září bude převezeno Pa
ladium ze Staré Boleslav i do chrámu
Panny Marie v Týně. Odpoledne o
5. hodině shromáždí se katolické or
ganisace a korporace na Staroměst
ském náměstí k uvítání Paladia.
Katoličtí legionáři dostaví se všichni,
pokud budou míli volno, ve svých his
torických uniformách. S nimi společně
přijdou ve svých uniformách italští
domobranci, dobrovolci z r. 1918-19.
Národní gardy a Orelstvo.
8.. 9. a 10. září budou konány v týn
ském chrámu Páně pobožnosti dle pro
gramu. Odpoledne v sobotu 10. září
bude převezeno Paladium na památ
ný Vyšehrad, odkud ve 3'46 hod. od
poledne vyjde velkolepý průvod s Paladiem zpět do Týna. K průvodů byly
pozvány všechny naše legionářské,
branné a katolické organisace. Průvod
bude zahájen legionářskou jízdou, kte
rá ponese v čele státní vlajku. Za ní
orelská jízda a jízda Národní gardy.
Za svatováclavským praporem půjdou
legionáři-katolíci
pozvány byly vše
chny organisace s legionářskou hud
bou. Legionáři dále půjdou ve zbroji
s puškou jako čestná stráž kol paladia.
Sraz legionářů, italských domobranců
a dobrovolců v historických unifor
mách jest v sobotu 1(1. září o pul 5.
hodině odpolední ve dvoraně paláce
Charitas v Praze II.. Karlovo nám.
5-6. odkud s hudbou odchod na \ yšehrad ke chrámu Páně a cestný dopro
vod Paladia. Pod Vyšehradem budou
shromážděny ostatní spolky a korpo
race, které vytvoří velkolepý manifes

tační průvod Prahou. Ženy súčastní
se v národních krojích. S. K. M. ve
svérázech. Vše s prapory. Před Paladiem bude vytrubovat i legionářská
hudba slavnostní fanfáry. Praha bu
de nádherně vyzdobena a osvětlena.
Nad průvodem budou kroužit i letadla.
Radiožurnál bude vysílali reportáž po
celou dobu průvodu. Průvod i slav
nosti druhý den ve Staré Boleslavi
budou filmovány.
Legionáři po průvodu budou míti spo
lečný odchod s hudbou na Karlovo
náměstí, kde bude uspořád.ýna v 8 I104
din večer slavnostní schůze katol. le
gionářů. na které promluví významní
a přední katol. pracovníci zahranič
ního a domácího odboje.
V neděli 11. záři započnou slavnosti
ráno o půl 6. hod. slavnou mši sv.
v Týně. Katoličtí legionáři mají mož
nost přistoupili společně ke stolu Páně.
(Vyzpov ídati se dle možnosti v so
botu.) \ 7 hod. autoprůvod s dopro
vodem jízdy, legionářů. Národní gardy
a Orelské jízdy do Brandýsa n. Lab.
Paladium bude převáženo na zvlášť
upraveném autooltáři. Doprovodu sú
častní se všichni katoličtí majitelé
autovozidel. V 8 hodin průvod z Bran
dýsa do Staré Boleslave, kde o 10.
hod. pontií ikální mše sv. J. Em. Karla
kardinála Kašpara. Odpustky, papež
ské požehnání. Te Deum.
Prokla
mace (česky, latinsky a polský), Staroboleslavský Zdrávas, požehnání stát
ní a papežská hymna. 0 3. hod. od
poledne průvodem na náměstí a svá
tostným požehnáním budou slavnosti
ukončeny.
Katolické korjiorace súčastní se plně.
Zvláště pak vyzýváme legionáře-katolíky. aby přišli všichni do jednoho,
přijeli z venkova a dokázali tak celé
mu světu a nepřátelské propagandě, že
náš stát a národ není bezbožnický a
bolševický, ale hluboce věřící, silný a
jednotný. Členům Ústřední jednoty čsl.

legionářů v Cechách, kteří mají stej
nokroj. byly zaslány pozvánky s pro
gramem a prosíme, aby se podle nich
zařídili. Pražští členové mají účast po
vinnou a neplatí tu žádná omluva.
Napněme všechny své síly, aby hold
Matce Boží v Praze a Staré Boleslavi
byl mohutným projevem celého ná
roda a odpovědí na všechny útoky
zevnitř i zvenčí proti Čechoslovákům.
Milá byla Panna Maria Cechům, milí
budou Cechové Panně Marii.
- jvk -

Naše oběti!
S blížícími se oslavami 20. výročí ob
novení československého státu vzpomí
náme zejména těch, kteří za jeho sa
mostatnost položili své životy a v této
věci jsme zajedno se všemi českoslo
venskými legionáři.
Smrt jednoho každého z českosloven
ských legionářů je stejně bolestivá a
stejně oplakávána. Vzpomínám si na
několik případu, kdy COL odhalila
pamětní desku legionářům, bývalým
příslušníkům orelským. Ale stejně tak
nezapomínají Jednoty čs. Orla na svoje
význačné příslušníky, padlé v boji za
svobodu. \ Konici u Litovle vzpomně
la Jednota čs. Orla svého bývalého
náčelníka, br. kn tónina Augustina, kte
rý padl 21. června 1918 na stanici
Chudobjanské v Rusku odhalením pa
mětní desky. Stejně Jednota v Novém
Rousinově vzpomněla bratra Josefa
Sedláčka, f rancouzského legionáře, kte
rý padl v bitvě na Marně 23. října
1918. Také Jednota čs. Orla v Žebětíně odhalila pamětní desku v Orlovně
bratru J. Proškovi. bývalému náčelní
kovi, který zemřel na cestě do vlasti
na lodi a pohřben byl do moře. Zraněn
byl v bojích na Sibiři a jako invalida
se vracel do vlasti. Také Jednoty čs.
Orla v Ústí u Hranic, v Újezde u So
kolnic. LiŠni. v Praze IV’. uctily pa
mátku padlých svých členů jako le
gionářů čs. Zaznamenáváme dnes te
prve zjištěnou smrt bratra Jindřicha
Pirkla. podporučíka 8. střel, pluku,
který padl 19. května 1919 u Mariinska na Sibiři. I tento bratr byl
Členem Jednoty čs. Orla.
Ve Ždaře zemřel 3. září 1927 bratr
Josef Šidlo, typograf. Byl členem Jed
noty čs. Orla v Boskovicích, kdež býval
režisérem. Jako 181etý jinoch odešel
v době světové války na frontu, a vrátil
se jako italský legionář, ovšem se
zdravím podlomeným. Presto pracoval
dále v Jednotě čs. Orla, v Melantrichu,
spolku kř. soc. typografů, v Lidové
Jednotě a j.
Mezi padlými 6. čs. hanáckého pluku
gen. Janina jest v síni mrtvých legio
nářů v Olomouci vy tesáno do mramoru
mezi jinými i jméno br. Jana Řiháka
z Mistřína. příslušníka orelského. jenž
padl jako střelec tohoto pluku při
přepadení u Marianovky I. před
()mskem 25. května 1918.
lak se setkáváme s příslušníky orelskými. padlými ve všech formacích
čs. legií, listujeme-li jejich historií a
zůstane tedy jejich památka na věky
spojena s osvobozovacím bojem za
svobodu československé republiky!
Zampach.

Krása našich Bezkyd
Často se naříká na různá letoviska
v době dovolených. I tu bych chtěl
upozornili naši milou veřejnost na na
še krásné Bezkydy. Jak krásně a po
měrně lacino může každý z nás ztráviti dovolenou ne za hranicemi, ale
doma u nás, u našich dobrých lidí
valašských, kteří ač chudí, ale spo
kojeni, velice rádi vidí naše občany
z měst. Ztráviti takovou třítýdenní až
měsíční dovolenou v našich horách,
znamená, jako by člověk nalil zno
va do těla zdravé čisté krve. Jen si
zajeďte na takovou dovolenou na na
še Valachy - na Bečvy, kde máte
blízko krásnou Masarykovu chatu
Kněhyni, Čertův mlýn, Pusievny
s památným Radhoštěm a celé to
krásné okolí. A při vší té kráse mů
žete se ještě pobavili sbíráním les
ních plodin, zejména borůvek a hub.
Zájemcům doporučuji obrátit se s dů
věrou na restauraci pod Kněhyní v
Prostř. Bečvě, odkud jest do celého
okolí co nejblíže. Kdo ještě neprošel
a neviděl naše krásné Bezkydy a je
jich okolí, nechť se snaží je shlédnouti a bude mile překvapen. F. L,

I

hraničář

Teplice-Šanov
Organisační. Skupina katolické
mládeže koná tuto neděli, i. j. 4. září
po mši sv. v půl 10. hod. v Lidovém
domě měsíční členskou schůzi, ke kte
ré i nečlenové z řad katolické mláde
že jsou srdečně zváni. Upozorňujeme,
že jest to první neděle v měsíci, a
doufáme, že naše mládež dle chvali
tebného, ve skupinách hojně prakti
kovaného obyčeje v tuto i každou
následující první neděli přistoupí ke
sv. přijímání. Touto nedělí zahajuje
me též církevně nový školní rok. Ka
toličtí rodiče, pošlete všecky své děti
na mši sv., aby si tu vyprosily hoj
nost Božího požehnání do nového ro
ku.

Jednota Čsl. Orla se chystá k zá
jezdu do Podmokel v neděli, dne 25.
i. m. Bratrská jednota podmokelská
pořádá oslavu 201etého trvání čsl. re
publiky spojenou se svěcením prapo
ru. Účastníme se jejich oslavy v po
čtu co možná největším.
P o u f českých katolíků do Bohosudova stala se krásnou nábo
ženskou a národní manifestací v po
hraničí. Mnoho překážek kladlo se
nám v cestu. Celý týden ustavičně
pršelo, ulice teplické, jimiž se jindy
naše procesí ubírá, mnoho týdnů již
jsou rozkopány a znovu se dláždí.
Praha neprojevila o naši pouť veliké
ho zájmu a teprve v poslední chvíli
byl to redaktor p. Ant. Tošner, který
hned z rána přijel do Teplic a šel s
naším průvodem pěšky až do Bohosudova. Teplice samy měly svůj hlav
ní svátek lázeňský. Po slavných bo
hoslužbách konal se průvod k pra
menům, které podle pověsti na svá
tek Stětí sv. Jana, t. j. 29. srpna byly
objeveny. Mimo to dlel tu právě na
zámku knížete Clary-Aldringena vzác
ný host, lord Runciman a za ním při
jel sám vůdce Konrád Henlein, jemuž
jeho stranníci vyzdobili ulice a při
pravili nadšené uvítání. Pro všechny
tyto příčiny předem jsme se obávali,
že se nám pouť nevydaří. Tím větší
byla naše radost, když naše obavy se
ukázaly lichými. Za příznivého po
časí seřadil se po ranní mši sv. na
Zámeckém náměstí mohutný průvod,
v jeho čele naši Orli a Orlice v pře
kvapujícím počtu. Průvod vedl vdp.
bisk. notář Šrámek. Vzácný tento hra
ničářský kněz zaslouží opravdu obdi
vu a uznání. Svěží vzezřením obliče
je, vzpřímený postoj, pevný krok, vě
ru nikdo by neřekl, že jest to kněz,
který má za sebou přes 40 let těžké
služby a který místo, aby odpočíval,
milerád vypomáhá všude, kde čeští
katolíci o výpomoc ho požádají. Ne
menší měrou náleží náš dík vdp. ka
novníku Výtvarovi z Litoměřic, který
rovněž se vzácnou ochotou splní kaž
dé naše přání a který v Bohosudově
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Už se rozednilo, už nastal slavný den.
Na bojišti podivné ticho, téměř ani
výstřelu. Zmlkla i ruská děla. Na ne
přátelské zákopy je dobře vidět. Cí
sařští se k překážkám za světla neod
váží, o průchody se nemusíme stra
chovat.
Obloha je jasná, čistá. I to nasvědčuje
tomu, že nám nastává krásný den. Ve
vzduchu se zase ozývá hlas skřivana.
Zpívá nad bojištěm, jásá nám tu
každého rána a nikdo jej v jeho ra*dosti neruší. Vždyť nejen ten skřivan,
ale i českoslovenští vojáci se radují
ze života! A zpívá to ranní ptáče i
dnes tak krásně. Jásá a jásá a připo
míná nám naše skřivany. U nás, na
moravském Horáčku, zpívají skřivani
také tak radostně.
Ale proč zase vzpomínat na domov,
když při těch vzpomínkách bývá tak
smutno? A proč vzpomínat právě
dnes - před útokem?...
V zákopech je už zase živo. A jak by
nebylo! Už tu máme zase nadělení,

Jednáme až se ujednáme
Již čtvrtý měsíc kde kdo jedná o na
šem národnostním problému a čím dál
jasněji a zřetelněji jeví se. že výsled
nice jednáni tratí se do mlhy. Nutno
Íjroto míti za to, že zcela správně je
íodnocen čas. který je jednáním získá
ván a který plně našim zájmům slouží.
Nedivme se proto, když v říši tako
výto manévr prohlédli, že s ním ne
mohou s ohledem na svoje zájmy souhlasiti. a odtud právě ta vybičovaná
a přímo pekelná nenávist a touha
všemi prostředky prosaditi urychlení
v jednání, či rozhodného slova ..více
nedáme". Jest jistě nemalým uměním
vésti dlouhá jednání o záležitosti, která
jest jasná a kde již předem výsledek
jednání je znám oběma jednajícím

stranám. Poněvadž pak dalším jedná
ním opravdu zase jen můžeme získat
proč by se nemohlo jednajt i o té
..autonomii", taková jednáni mohou
být svízelná" a nikoho snqjd nepře
kvapí. že budou zase 2 až 3 měsíce
trvati. Občanstvo, které má dnes opravdu nervy dobře vyzkoušené —
jistě zachová i nadále klid, jen když
se bude jednat a čas pro nás pracuje.
Prohlásil-li proto Henlein. že kantonní
řešeni nedostačuje a že trvá na plném
splnění požadavku karlovarských, pak
nezbude nic jiného, než jedna ti tedy
o těchto osmi požadavcích neb důleži
tější než Henleinovy požadavky jest
najiti základnu pro jednání a ta by
zde právě byla.
Ja

Prapory, stuhy, vlajky STKÜT"
uchvátil všecky svým krásným, vlas
teneckým kázáním.
Po krátké polední přestávce zúčastni
li jsme se společné manifestace všech
státotvorných spolků na oslavu dva
cátého výročí trvání čsl. republiky,
pro mír a pokoj, proti teroru a fašis
mu. Byli bychom si přáli, aby lord
Runciman byl svědkem tohoto vel
kolepého projevu a poznal, jak dale
ko ještě má p. Henlein k tomu, aby
mohl mluvili jménem 90% obyvatel
stva v pohraničí. Prostranné náměstí
Bohosudovské se naplnilo tisícihla
vým zástupem. Češi a Němci, Orlové,
Sokolové i Jednotáři, Národní Garda
s legionáři, Stráž svobody, německé
organisace socialistické a komunistic
ké, svorně manifestovali pro celistvost
republiky, pro zachování míru, svor
ně přisahali, že budou republiku brá
nit a hájit svými statky i životy. Ze
shromáždění byl odeslán presidentu
republiky Dru Ed. Benešovi blaho
přejný telegram, vyjadřující city ne
ochvějné oddanosti a věrnosti čes
kých i německých hraničářů. Po ukončení národní manifestace konala
se ve velkém sále hotelu . Bleileben"
manifestace náboženská. K četně shro
mážděným katolíkům promluvil nej
dříve vdp. kanovník A. Výtvar. Omlouval nepřítomnost protektora
pouti, ndp. biskupa Dra Webra, kte
rý v duchu dlí mezi námi a žehná na
ší pouti, všem účastníkům a jejich
rodinám. Na návrh vdp. děkana
Mlejnka usneseno odeslati ndp. bi
skupovi pozdravný telegram a ujisti
li ho věrnou oddaností a láskou všech
českých katolíků-hraničářů. Slavnost
ní řeč pronesl potom p. redaktor A.
Tošner z Prahy. Bez dechu takřka a
s napjatou pozorností naslouchali účasiníci slovům výmluvného řeční
ka, který nepopíral sice, že doba je
vážná a nebezpečná, ale dovedl po
vzbudili a posilnili posluchače a ukázati jim, že o bezpečnost republiky

se stará vláda a hlavně její skvělá
armáda, že nás chrání Bůh, který již
před tisíci léty ponechával Cechům
zvítězili nad jejich brannými souse
dy, že nám svou přímluvou pomáhá
P. Maria i sv. Václav. Spontánní po
tlesk všech přítomných byl nejlepším
důkazem, že jim p. redaktor opravdu
mluvil ze srdce, jak to ve svém po
děkování zdůraznil i předsedající
schůze, náš neúnavný důvěrník v Bo
hosudově, p. Karel Štekbauer, ml.
Krátkým, plamenným doslovem vdp.
V. Mlejnka byla naše schůze ukonče
na zapěním státní hymny. Po krátkém
požehnání v basilice rozloučil se s
poutníky vdp. P. Bitiner, načež jsme
se zase za krásné pohody, potěšeni a
povzbuzeni, ale téměř už za tmy vrá
tili do Teplic. Tuto neděli koná se podobná mani
festace v Mariánských Račicích u
Mostu. Podle pozvánek bude tam
slavnostním kazatelem a řečníkem
sám předseda lidové strany, kanov
ník, poslanec B. Stašek. Jistě, že i té
to pouti zúčastní se v plném počtu
katolíci nejen z Mostecka, nýbrž i z
Teplická a z celého kraje. Vlak z Te
plic odjíždí do Mostu v 9.30 hod.
Počátkem školního roku opustil naše
město ředitel chlapeckých škol, pan
Stanislav Hauner, byv jmenován ře
ditelem v Cukmantlu. Působil v Te
plicích jen dvě léta, aby vykonal tu
veliký kus záslužné práce. Vážili jsme
si ho pro jeho konciliantní, nestran
né chování, pro tu neúnavnou a vy
silující práci, kterou své škole věno
val, pro jeho vpravdě otcovskou pé
či, s jakou o blaho žactva sobě svě
řeného se staral. Budeme vděčně na
něho vzpomínat. Ředitelem chlapec
kých škol v Teplicích-Šanově byl
jmenován p. Martin Hynch, dosavad
ní ředitel v Cukmantlu, který již před
desíti léty v Teplicích působil a nyní
byl nejstarším žadatelem o toto mís
to.

přijela polní kuchyně. Ausobský a
malý Kostík už zase prohlížejí všech
ny díry a všechny ty podivné vý
klenky a probouzejí neúnávné spáče.
„Jak může někdo soái, když je tu pol
ní kuchyně?" diví se Kubíček.
A je ta dnešní nadílka zase tak bo
hatá: káva, čaj a každý si může vzít
dvě dávky. Pak ještě chléb, konservu,
machorku. Co chceme ještě? Ale je
třeba si pospíšit. „Kamarádi" z Mohy
ly asi také obléhají polní kuchyni, ale
ježto „fasují" jen „kafé", mohli by nás
překvapit.
„A tak, hoši, rychle, rychle!" pobízí
Ausobský.
Ale jsou tu ještě jiné radosti. A také
potěšující zprávy!
Kdosi přibíhá se zvěstí, že se poručík
Müller šťastně vrátil z nočního výletu
a že přivedl „kamarády". A jsou prý
to pětatřicátníci, ti „zez Plzně".
A tam kterýsi nadšenec velebí ruské
vojáky od 15. finského pluku, že se
nedali zlákat, agitátory že vyhnali, zů
stali v zákopech a budou útočit. Z po
sice prý odešlo jen několik svede
ných rot, ale ostatní zůstali a připra
vují se k boji, k útoku.
Zpráva věru radostná! Nemusíme se
obávat o svůj pravý bok! Jdeme do boje, za chvilku se octneme
v kouři, v prachu, v hlíně, budeme

černí, umazaní jako mouřeníni, ale nic
plátno, do práce se musíme vydat
čistí, umytí, jak se sluší na Čechoslo
váky. A tak to v zákopech 1. roty vy
padá jednu chvilku jako v lázních.
Chlapci po pás obnažení se myjí a
někteří se dokonce holí.
Inu, máme sváteční den!
Ale už to zase rachotí a po celé
frontě. Však je rozhodnuto! V 6 hodin
30 minut byl vydán poslední rozkaz.
Je krátký, je stručný. Vždyť českoslo
venskému vojáku netřeba slov, je-li
mu cíl jasný:
„Do 8 hodin 30 minut obsadit východiště, v 8 hod. 55 min. dělostřelecká
příprava, v 9 hodin útok." — To je
naším heslem!
V zemljance poručíka Čečka se napo
sledy sešli velitelé rot. Sešli se proto,
aby si nařídili hodinky, aby si stiskli
ruce a rozešli se s heslem-. „Vítězství
nebo smrt!" Poručík Čeček nemá, co
by připomínal. A podobně se děje
u II. a III. praporu 1. pluku, u 3. pluku,
u 2. pluku. Třetí pluk je nejmladší
v brigádě, dnes nastoupí svůj bojový
křest. Víme, že vyjde z něho vítězně.
V zákopu polní stráže „Marusja” se
tísní stateční granátníci, na šedesát
chlapců od I. praporu 1. pluku. Vši
chni bez pušek, jen s granáty, zato

Podmokly
Povinné orelské pouti XV. okrsku v
Bohosudově 28. VIII. zúčastnili jsme
se počtem dvacet osm osob, z toho 9
krojovaných. Zároveň upozorňuje
jednota na její chystanou oslavu 201etého jubilea čsl. státu, spojenou se
svěcením praporu, dne 25. září. Žá
dáme co nejuctivěji všechny okolní
jednoty i ostatní lidové organisace,
aby přijely k nám co v největším po
čtu. Měl-li by někdo nějaké zvláštní
přání ohledně noclehu neb čehokoliv,
obraťte se dopisem na jednotu Čsl.
Orla, Podmokly-Děčín, pošta Podmokly.

Roudnicko-Libochovicko
Roudnice n. L. Deštivé počasí způso
bilo minulý týden v sobotu 27. srpna,
že Labe ráno vystoupilo ze břehů a
zaplavilo pobřežní chmelnice i jiné
pozemky s úrodou, ale do večera již
voda opadávala a v nedeli klesla do
břehů, takže nebezpečenství záplavy
pominulo. Chmel dešti trvajícími celý
minulý týden také utrpěl. Ovoce, jehož
je na Podřipsku málo, jenom trochu
jablek a méně ještě hrušek a ještě
méně švestek, které jsou vzácností,
dešti pěkně nalilo a stromy i rostlin
stvo se osvěžilo.
Minule jsme hlásili, jak resignovali
s p. Urbanem pp. Veltruský a Štěpá
nek na svoje místa v měst, zastupi
telstvu a v městské radě, všichni ze
strany živnostenské. Ale již zase p.
Štěpánek resignaci tu odvolal. Inu,
samá vytrvalost a stálost.

Dvacetileté trvání naší republiky mělo
býti oslaveno na Podřipsku také tá
borem na Řípu, ale nynější poměry
s henleinovskými Němci přivádějí kúvaze, zdali by vůbec nebylo vhodnější
oslavy dvacetiletého trsání nechati a
shniti dle starobylého zvyku až 251eté
trvání. Výbor pro pořádání tábora toho
na Řípu se usnesl tyto dni, že se zalán
od oslav na Řípu upouští.
Lužec nad Vltavou. Od 1. září usta
noven jest u nás farářem dp. Kramata,
dosavadní farář v Nelahozevsi u Kra
lup. kterýž u nás před 1.5 lety byl
kaplanem. Do Citová po odchodu p.
děkana Bartovského na odpočinek ustanoven za administrátora vidp. Fran
tišek Fulín, vysvěcený 1937, který
bude také vyučovat i letos náboženství
na školách v Libkovicích a Kostomlatech. dokud nepřijde do Cemoučka
kaplan.

Žádejte Svatováclavskou Stráž v re
stauracích, kavárnách a prodejnách
novin.

Zaslal jste předplatné ?
však s nebývalou odvahou! Chlapci
utvořili čtyři skupiny, každá se krčí
u schodů, které tu byly v noci zří
zeny. Je ještě čas, hoši si mohou udě
lat pohodlí. Granátníci snímají přílby,
odkládají granáty, rozepínají rubášky,
pokuřují poslední cigaretu. Poslední?
Ano, pro mnohého poslední...
Nejen důstojníci a granátníci, ale
připraveni jsou i ostatní bojovníci, jak
v zákopech československých, tak
v zákopech 15. ruského pluku. Bojov
níci čekají na rozkaz. Všichni s puš
kami, mnozí s granáty. V pohotovosti
jsou i kulomety. Některé bojovníky
vidíme v přílbách, jiné ve furažkách,
jiné v papachách. A všichni jsou ne
dočkaví, žádostiví boje. Není rozdílu
mezi nimi, není dnes rozdílu mezi
bratry a zemljáky. Jeden jako druhý!
Čechoslováka poznáš jen podle čer
venobílé leniočky.
I 1. rota je připravena. Clapci od 1.,
2. a 4. čety s důstojníky Zachem, Doš
kem a Reisingrem se krčí ve střelec
kém zákopu, zatím co 3. četa, má četa,
je 100 kroků za nimi jako záloha. Mám
těch bojovníků právě dvacet. Něko
likrát jsem si je spočítal. Leč některé
ty chlapce ještě ani neznám. Přišli
s posledním doplňkem.

(Pokračováni.)

různé zprávy
Otec redaktora Dra Jos. Doležala, jed
noho z nejschopnějsích a nejlepí-ích či
nitelů našeho veřejného katol. života,
p. Josef Doležal, náměstek sta
rosty v Litomyšli, dožil se 28. srpna
t. r. 70 let v plné svěžesti a práci
v katol. spolcích, ve kterých je činným
od památného sjezdu v r. 1894 v Lito
myšli. Doležal jest jedním z toho ma
lého počtu dosud žijících zakladatelů
katol. politického hnutí, kteří celé své
životy věnovali nenáročné a nezištné
práci pro církev a vlast v duchu Brynychově. K řadě gratulantů připojuje
me i my své upřímné a srdečné přání
a prosbu, aby Všemohoucí dopřál mu
v podvečer jeho života svých milostí,
požehnání a zdraví v hojné míře.
Mnogaja ljeta!
- jvk -

Polský list ..Ilustrowany KuryerCodziemy“ píše: „Ani mír. ani válka“,
to je dnes směrnice německé politiky
vůči Československu. Německo válku
nevypoví, ani ji nevyprovokuje, ale
zmučí celou Evropu stavem, který není
ani mírem ani válkou, a který ukládá
státům a národům nesmírná hospo
dářská. finanční a sociální břemena.
Německo chce Evropu usoužiti a rozvrátiti, ale je otázka, zdali dříve ne
vyčerpá a nerozvrátí se samo.
Župního sletu čsl. Orla župy Brynychovy v Hradci Král, v neděli 14.
srpna zúčastnila se 20 členná delegace
katol. legionářů, z nichž 12 bratří
v historických uniformách v čele se
zemským místopředsedou br. Spryňarem, jednatelem br. Křiklavou a čle
nem předsednictva br. Skarkou. Účast
mohla býti alespoň z nejbližšího okolí
Hradec větší. Po manifestaci na ná
městí, kde promluvil J. E. Msgre Mořic
Píchá, biskup královéhradecký, a mi
nistr Ing. J. Dostálek, konala se v
.-Vdalbertinu konference legionářů, na
které referoval br. Křiklavá a dány
směrnice další práce.
V neděli 28. srpna konala se na Stra
hově členská schůze, na které pro
brány všechny organisační záležitosti
Velké Prahy a dány disposice k zá
věrečným slavnostem Paladia ve dnech
10.—11. září. Účast na slavnostech je
povinná.
Svěcení kostela v Chodově, které vy
koná J. Em. nejdp. Karel kardinál
Kašpar v neděli 4. září t. r., zúčastní
se katoličtí legionáři v uniformách.
Sraz účastníků v neděli ráno od 7.15
do 7.30 hod. na konečné stanici el.
dr. č. 19, odkud odchod anebo odjezd
autobusem do Chodova. Po aktu svě
cení a mši sv. promluví u pomníku
padlých br. Dr. Polanský a br. Dostál.
Vyzýváme bratry, aby pokud je jim
možno, se určitě zúčastnili.

V neděli 4. září odpoledne ve
3 hodiny koná se v zahradě strahov
ské restaurace (na strahovském nádvo
ří) přátelská zahradní beseda katol.
legionářů a Jednoty přátel. Účinkuje
dětská kapela Jednoty čsl. Orla ze
Řep a recituje malá Hana hřiklavová.
Vstup volný. V sále tance. Přijďte se
svými rodinami, přiveďte své známé!
V družné zábavě ztrávíme příjemné
odpoledne, pobavíme se, navzájem
sebe a naše rodiny poznáme. Neza
pomeňte! Budete nadšeni hudební
20 člennou kapelou dorostu a žactva
čilého Orla v Řcpích. Na shledanou!
Za paní Rozálii Davidovou, příznivce
katolického hnutí na žižkově, sloužena
byla mše svátá dne 22. srpna 1938
v Třeboni, druhá pak sloužena bude
dne 5. září t. r. v Tatobitech.
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Uznání čsl. dobrovolcům z roků 1918 -19
Ministerstvo Národní obrany podle usnesení vlády ROS ze dne 11. června
1937 vydalo pro dobrovolně se při
hlásivši obránce vlasti v létech 1918 a
1919 zvláštním věstníkem směrnice,
podle kterých se bude postupovati při
vydávání potvrzení o dobrovolnické
službě a pamětních medailí pro dobrovolce.

Kdo je „čs. dobrovolníkem“.
„Cs. dobrovolníkem“ ve smyslu shora
uvedených vládních usnesení rozumí se
osoba, která, ač vojenskou službou po
vinna nebyla, dobrovolně se v době od
28. října 1918 do 31. července 1919
k jejímu konání přihlásila a ji v uve
dené době skutečně konala podle své
ho služebního přidělení buď u vojen
ských útvarů, které tehdy byly částí
čs. branné moci, nebo u útvarů dobrovolnických, které byly vytvořeny k uplatnění státní svrchovanosti a k uhá
jení a zajištění státní samostatnosti.
Počátek a konec dobrovolnické služby.
Služební doba „čs. dobrovolníků“ po
číná ode dne nastoupení vojenské služ
by u vojenského nebo dobrovolnického
útvaru a končí:
a) Dnem řádného propuštění, bylo-li
toto propuštění proseděno vzhledem
k prokázané fysické neschopnosti ke
konání vojenské služby nebo na vlast
ní žádost dobrovolníka,
b) dnem povolání „čs. dobrovolníka“
k povinne službě vojenské na zákla
dě povolávacích nařízení vojenské
správy,
c) dnem všeobecné demobilisace 28.
února 1921 u osob, na které se od
jejich dobrovolného vstupu do čs. vo
jenských anebo dobrovolnických útva
rů nevztahovalo žádné z mobilisačních nařízení vojenské správy a které
konaly až do tohoto dne dobrovolnou
službu podle svého služebního přidě
lení.
V případech, kdy dobrovolná vojen
ská služba byla přerušena udělením
dočasné nebo trvalé dovolené, zajetím
a pod., rozhodne ministerstvo národní
obrany, kancelář čs. legií v dohodě
s příslušným oddělením, zda a kolik
z té doby má být započítáno do dob
rovolné vojenské služby.
Všem, kteří vyhověli podmínkám sho
ra uvedeným, vydá kancelář čs. legií
po náležitém zjištění osvedčení - dobrovolnický průkaz, který slouží k na
bytí všech práv předpisy dobrovol
níkům přiznaných.
V žádosti, která se kolkuje kolkem
5 Kč, je nutno vedle hlavních osob
ních dat uvésti:
1. U žadatelů, kteří za světové války
až do státního převratu, t. j. do 28.
října 1918, vojenskou službu vůbec
nekonali, kdy, kde a u kterého útva
ru se k dobrovolné vojenské službě
přihlásili a kdy. kde a do kterého útvaru byli zařáděni,
2. u žadatelů, kteří za světové války
konali činnou vojenskou službu, ale
byli během války do 28. října 1918
od jejího konání zproštěni, kdy. kým
a z jakého důvodu byli od činné vo
jenské služby osvobozeni,
3. u žadatelů, kteří v den státního
převratu byli v činné vojenské službě,
ale byli některým ze zprošťovacích
anebo demobilisačních nařízení česko
slovenské vlády od další služby vojen
ské osvobozeni, nutno udat ročník na
rození žadatele a označit příslušné
zprošťovací nařízení neb uvést, kdy
toto nařízení bylo vydáno.
Dále musí žadatel uvést, u kterých vo
jenských anebo dobrovolnických útva
rů čs. branné moci konal dobrovolnou
vojenskou službu, zda a kdy dosáhl
v ní nějaké hodnosti a kdy a u kte
rého útvaru byl této služby zproštěn
a z jakého důvodu se tak stalo (superarbitrace, vlastní žádost, demobili
sace. invalidita a p.).
Takto vybavenou a řádně kolkovanou
žádost odešle žadatel svému domov
skému doplňovacímu okresnímu ve
litelství. To zjistí a v' žádosti vyznačí
žadatelův branný poměr v letech 1918
a 1919 a žádost předloží, půjde-li o

nevojenské osoby, přímo, nebo půjde-Ji o příslušníky (bývalé přísluš
níky) branné moci, skrze kmenové (ná
hradní) těleso ministerstvu národní obrany, kanceláři čs. legií.
Bude-li žadateli přiznáno právo čs.
dobrovolníka, vydá evidenční úřad po
tvrzení, které bude státním zaměst
nancům služebním postupem, ostat
ním prostřednictvím obecního úřadu
bydliště dobrovolníka.
O všech dobrovolnících bude vedena
evidence.

Postup při řízení o nároku na dobro
volnické potvrzení.
Žádost, v které žadatel uvedl všechna
potřebná data osobní, jakož i důvod,
pro který uplatňuje nárok na vydání
dobrovolnického potvrzení, doloží ori
ginálem dokladu o tom, že do vojska
vstoupil dobrovolně, ač činnou vojen
skou službou povinen nebyl. (Origi
nál dokladu může být nahrazen soud
ně nebo notářsky ověřeným opisem.)
Nemá-li žadatel takového dokladu (jest
jím na př. zprošťovací lístek, nález superarbitrační komise z doby před 28.
říjnem 1918 nebo jiný vojenský do
klad, z kterého vysvítá, že jeho majitel
byl od vojenské služby osvobozen),
uvede důvod, pro který se domnívá,
že má nárok na potvrzení.
Prokáže-li žadatel předložením origi
nálních dokladů, že splnil podmínky
směrnic, ověří kancelář čs. legií, evi
denční úřad z archivu dobrovolnických
útvarů a podle vyjádření kmenového
(náhradního) tělesa nebo doplňovacího
okresního velitelství, délku jeho dob
rovolnické služby, napíše potvrzení po
dle předepsaného vzoru, očísluje je a
odešle je podle směrnic.
Ke všem okolnostem, které žádatel
v žádosti uvedl, lze přihlížet jen po
tud, pokud jsou pro ně písemné do
klady. Svědectví jsou přípustná jen
výjimečně.
V sporných případech rozhodne mi
nisterstvo národní obrany, kancelář čs.
legií po zvláštním řízení.
Eventuální zamítavé rozhodnutí se za

Děčín. Dne 3. t. m. slaví v Záboří n. L.
p. Josef Studený, staniční manipulant
ČSD a jeho vyvolená slečna Boženka
Charvátová, uč. dom. nauk, svůj sňatek.
Naše místní organisace používá této
příležitosti, by svému dlouholetému po
kladníku přála na jeho pouti životem
hojnost Božího požehnání a spokojenosti.
Práce, kterou p. Studený pro organisaci
vykonal, nedá se vůbec ocenit. Celou
řadu let koná nám bez jakékoliv odměny
službu varhaníka, jsa tím vázán neděli
jak neděli nevzdálit se z místa a my
všichni oceňujeme jeho obětavost, tím
těžší u svobodného muže.
Ještě jednou děkujeme p. Studenému za
vše a těšíme se, že i jeho nastávající
pomůže nám jako celá ct. rodina Stu
dených pracovati pro rozkvět naší or
ganisace.
©
Střádejte si u záložny Herme«.

orelsívo
Při III. všeorelském sletu v r. 1939
bude uspořádána legionářská výstava.
Akcí pověřen br. E. Dostál. Již nyní
vyzýváme bratry, kteří mají různé pa
mátky z legií, aby je přihlásili a na
výstavu zapůjčili.
Všem státním zaměstnancům, kteří se
zúčastní zájezdu Čsl. Orla na všepolský
slet katolické mládeže polské v Čenstochové a Krakově ve dnech 23.—27. září
1938 bude udělena dovolená nezapočítatelná do jejich normální dovolené na
zotavenou. Stalo se tak v rozhodnutí pre
sidia ministerské rady ze dne 22. srpna
1938, čís. 21389/38. Přihlásiti se můžete
ještě v ústředí Československého Orla,
Brno, Francouzská 34.

šle žadateli doporučeně a příjem musí
být potvrzen ..zpátečním lístkem“.
Potvrzení budou potřebovat všichni ža
datelé, kteří se budou ucházet o zá
konné výhody, přiznané dobrovolní
kům při přijímání do státních služeb,
při hodnocení vojenské služby pro po
výšení a při udělování dobrovolnických
pamětních odznaků. Provedením evi
denční akce byla pověřena kancelář
čs. legií při ministerstvu národní obrany. Aby se urychlilo projednávání
žádostí, vybízí kancelář legií dobro
volníky z let 1918—1919. kteří jsou
členy některé z dobrovolnických organisací. aby podle směrnic sepsané
a doložené žádosti o potvrzení proza
tím zasílali do svých spolkových ústředí. Zde se odstraní event. závady
a žádosti budou postoupeny vojenským
úřadům. Dále upozorňuje kancelář le
gií. že žádosti, které jí byly zaslány
ještě před vydáním směrnic a které
byly kolkovány, budou žadatelům vrá
ceny k doplnění. Nekolkovaná podání
budou však odložena a zájemci musí
si proto podati nové, podle směrnic
doložené žádosti.
Při Ústřední jednotě čsl. legionářůkatolíků byla zřízena sekce čs. dobrovolců z r. 1918-19 a mohou tudíž
dobrovolníci-katolíci přihlásiti se za
členy a posílati žádosti prostřednic
tvím Zemského svazu Ústřední jednoty
čsl. legionářů-katolíků — sekce čs.
dobrovolců z r. 1918-19 v Praze II.,
Národní tř. č. 30 (posledně omylem
uvedena chybná adresa). Příslušníci
Strážního oddílu čsl. Orla v Handlové
a ve Worósvvaru z r. 1919 vyžádají
si předem u ústředí čsl. Orla v Brně,
Francouzská ul., potvrzení, že se dob
rovolné přihlásili a službu zde (od
kdy do kdy) konali. Průkaz vyžádejte
si všichni a hleďte si také opatřiti
dobrovolnické stejnokroje, abychom se
mohU všichni súčastniti orelského sle
tu ve stejnokrojích. Za členy sekce při
katol. legionářích nechť se přihlásí též
i ti. kteří se přihlásili a službu konali
u jiných útvarů anebo vojenských jed
notek.
Jos. V. Křiklavá.

volná místa
U obce města Pelhřimova bude obsa
zeno místo městského tajemníka-právníka. Žádosti do 15. září 1938. Bližší
v Úředním listě č. 193.
Ve školním okrese děčínském obsadí se
místa: katechetů náboženství římsko-kat.,
dále ředitelů škol, odborných učitelů při
školách měšť., učitelů pro obecné školy,
ředitelek při měšf. školách, odbor, učite
lek při měšf. školách, řídících učitelek
pří obecných školách, učitelek při obec
ných školách. Žádosti do 31. října 1938.
Bližší v Úředním listě č. 193.
Obec Doubí obsadí místo obecního úředníka-tajemníka. Žádosti do 30. září
1938. Bližší v Úředním listě č. 194.
Město Roudnice n. L. obsadí 4 místa
výpomocných policejních strážníků. Žá
dosti do 24. září 1938. Bližší v Úředním
listě č. 194.
V českém školním okrese broumovském
obsadí se (přednost muži): odb. učitele
III. odb., (přednost pro ženy:) odb. uči
telky I. odb., (volná soutěž:) ředitele, říd.
učitelů a učitelů. Žádosti do 31. října
1938. Bližší v Úředním listě č. 196.

Sklad nábytku fy

R. Bukáček
nalézá se nyní
v Karlině, Královská 29,
stanice elektrické dráhy „U VIADUKTU"

Velký výběr bytových zařízení. O Te|. 617.05
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