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Zeny statečné
Myslíte, že vám budu psát o ženě,
jež přepadena zlosynem na nejživější
ulici města, sama se ubránila? Mám na mysli jiné ženy - ženy sta
tečného ducha a srdce. - Najdete je
všude, rovnoprávnost s muži posta
vila je snad do všech oborů lidské
práce. Jsou vedle vás v dílnách, ško
lách, kancelářích, nemocnicích. Znáte je, ale nevšimnete si jich. Ne
jsou nápadné svému okolí - jejich
rty nejsou karmínové či rumělkové
červené - jejich tváře nejsou ozdo
beny umělým iuměncem - marně
byste u nich hledali nalakované neh
ty. - Jsou jen spolupracovnicemi
mužů — nejsou však pro ně ženami.
- Nejsou všechny provdané, je mezi
nimi velmi mnoho svobodných, ne
mohou se všecky provdat - a ko
nečně, je-li to děvče, chápající plně
křesťanskou morálku, opouští dnem
provdání své zaměstnání, ať už jaké
koli, poněvadž ví, že první a hlavní
její péčí má býti starost o domov a
rodinu a není možné, aby se rodině
i svému povolání cele věnovala. Ne
nadarmo se říká, že nelze dvěma^. pá
nům sloužili a uplatňuje se to tím
spíše v těchto případech. Co je jí plát
no, že pomáhá hmotně zabezpečili
rodinu, když morální škoda nedá se
ničím nahradit. - A málokterá žena
dá přednost svému zaměstnání před
vlastní rodinou a vlastním dítětem. A
učiní-li tak, pak to není žena stateč
ného srdce,- pak je to sobec, který ne
zaslouží jména „matka". - Mám tu
ovšem na mysli případy, kdy mužův
příjem stačí k výživě a zaopatření ro
diny.
Každý, či aspoň mnohý si dnes uvě
domuje, co znamená ta nikdy nedo
ceněná práce ženina v domácnosti,
při výchově a péči o děti - tím spí
še, vidí-li kolem sebe příklady zla,

Po třiadvaceti letech
Zasvěcené kruhy věděly již před svátou Annou 1914, že se blíží velmi
vážné chvíle a že dusná atmosféra evropské politiky tehdejší doby ne
může se pročistili pouhými několika blesky, jež by věštily další dobré
počasí. Leč, co nastane, v jakých rozměrech a v jakém dosahu, to nevě
děl nikdo, byly jen s jedné strany obavy a s druhé naděje. Pro valnou
pak většinu veřejnosti byly sarajevské výstřely překvapením, jež si vy
žádalo tu další tu kratší, vždycky však nějakou dobu, než se dospělo
k trvalejší orientaci.
Hospodářsky v konjunktuře, politicky a národnostně na postupu, nediv
me se, že byl národ 20 cer/ence 1914 jaksi vyrušen, ro, rušen a nelibě
vzrušen katastrofou, jež jako taková se velmi jasně vykreslila hned v prv
ních chvílích po propuknutí krise, ještě před zavřeštěním válečné pol
nice, ba ještě před vylepením manifestu nesoucího záhlaví „Mým náro
dům". Byly omyly a nebylo vždy hned správně hodnoceno. Když si dnes
vzpomeneme, že na př. tu a onde se kalkulovalo: Němci mají svoji
říši, Poláci své ambice na státní restauraci, Jihoslované své bratry
v Srbsku, Rumuni svůj stát v sousedství, tehdy Rusíni rověž své sounárodovce mimo Rakousko, jen Češi a Slováci jsou zde sami - nediv
me se a nezazlívejme tehdejším peripetiím, než došlo k jedině správné
mu hodnocení a rozhodnutí. Vždyť dlouho se stejně neváhalo a potom:
tragická vina tohoto nedorozumění ve svých plných důsledcích proje
vila se až po dlouhých a nikým nepředvídaných událostech světové vál
ky. Prakticky teprv konečné vítězství ukázalo, kdo měl pravdu a kdo se
mýlil, byť i morálně bylo každému dobrému Čechoslováku zřejmo již
dávno před tím.
Dnešní vzpomínka na počátek světové války v roku 1914 má však hlav
ní význam se stanoviska výchovného, kde se říká, že historie jest učitelka
národů. Náš národ v roce 1914 nepřipraven nebo aspoň nedosti připra
ven přece jen našel dosti pochopení, dosti síly a dosti odhodlání, aby za
hájil postoj a postup podle jedině správné směrnice vštípené mu jeho
svatováclavskou tradicí, t. j. vědomím latentní státní suverenity a vůlí
k samostatnosti. Trochu mýlen husitským elementem své minulosti s jeho
touhou po boji a destrukci stůj co stůj, uvědomil si přece ve svém
celku a v rozhodných momentech, že Rakousko-Uhersko musí býti
rozbořeno, ne tak pro svoji vystupňovanou tendenci proti nám i jiným
utlačeným svým národům, jako spíše proto, že historickou nutností musí
uvolnili prostor pro náš národ oprávnený k svobodě a historicky posvě
cený pro státní samostatnost.
■
. * 1
Toto vědomí dalo nám legitimaci pro odbpj a historická spravedlnost
naší věci to byla, jež dodala váhy hlašůjn našich diplomatů, zrovna tak
jako síly ducha a srdce bojovníků za osvobození vlasti.
Jest však nutno vžiti si poučení a řídili se podle něho. Dnes - po 23
létech - není politické nebe nikterak jasné. Kdyby opět zaduněly někde
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nějaké výstřely, ať třeba ve vzdálené Číně, či v bližších oblastech evrop
ských, víme všichni, že nikdy mnoho neschází, abychom se opět ocitli
před velmi podobnou situací, jako byla v r. 1914. Máme arciť s jedné stra
ny usnadnění v tom směru, že dnes se již o nás mezinárodně ví a že máme
přátele - kdežto tehdy jsme byli sami. Ale tato výhoda nese s sebou
též zodpovědnost a - nebezpečí: dnes jsme nebo aspoň snadno může
me se státi přímým terčem, čehož v r. 1914 nebylo!
Pomůže nám jedině ten náskok, že nyní již se nemusíme dopouštěli žád
ných omylů. Máme možnost řádné a včasné přípravy. Povolané kruhy
ji zajisté chystají, na národním a státním celku však jest,aby yždy a všude,
u starých, u mladých, u mužů i žen, u příslušníků národní většiny, zrovna
tak jako u Němců, Poláků, Maďarů atd., zkrátka u všech Čechoslováků,
přivedeno bylo k všeobecné platnosti přesvědčení, že to naše Českoslo
vensko stojí za to, aby se pro ně pracovalo, žilo i umíralo.

natropené rozvraty rodinnými; - chá
pe a uznává dnes i nevěrecký svět
práci řeholních sester v nemocnicích,
jejichž láskyplným rukám svěřena je
péče o ubohé a trpící. Každý, kdo
byl byť na čas v jejich blízkosti, od
náší si v srdci teplou čistou vzpomín
ku na laskavou sestřičku a největší
spustlík neodváží se hodit po nich je
dovatou slinou pomluvy. - Je někdo
větší jich? Ženy statečné ... Vy, kteří jste pomá
hali budovat dílo svobody, vy vši
chni víte o ženách statečných. - By
ly to v prvé řadě vaše matky a že
ny, které vyprovázejíce vás, žehnaly
vaše skloněná čela křížkem a šepta
ly při tom požehnání. Jejich modlit
by provázely vás na všech cestách,
ony vás vychovaly k statečnosti srd
ce a ducha, bez níž nebylo by sta
tečnosti těla — bez níž nebyli by
chom nyní v osvobozené vlasti. -

Cis. 2.-3., 1. srpna 1937.
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Zeny statečné. - Vždy jsou to ženy
zbožné, s hlubokou vírou v srdci s vědomím, že Bůh dopouští, ale ne
opouští, ženy, které odevzdány do
vůle Boží - řeknou tiše při ztrátě to
ho, který jim byl nejdražší - „Bůh
dal, Bůh vzal, budiž jméno jeho po
chváleno." - Nejsou to vždycky že
ny staré, najdete je i mezi mladšími
i mladými, najdete je všude, v do
mácnostech a při každé jiné práci. Jsou požehnáním chudých a nuzných,
jimž pomáhají podle svých sil a mož
ností. - „Ženu statečnou kdo nalez
ne, nalezne poklad" slyšeli jsme
v těchto dnech slova sv. Písma. Hledejte je - je jich třeba,- národ
svatováclavský potřebuje žen stateč
ného srdce i ducha, aby nezanikl, ale
šel dále ve stopách svého svátého
knížete - a patrona.

Anna Čížovská.

Orelstvo v legiích
Z projevu red. V. Nesnídala, který
pronesl na zborovských oslavách ka
tolických legionářů v Praze v paláci
Charitas, jsou zajímavá čísla o účasti
Orelstva v čs. legiích.
Tak dle provedených soupisů, plných
40% předválečného počtu Orelstva
bojovalo v legiích. Předválečná čin
nost Orelstva vychovala pro zahra
niční vojsko 2.281 dobrovolců, pří
slušníků to 676 orelských jednot.
Z nich bojovalo 1.472 v legii ruské,
712 v italské a 97 ve francouzské.
Z účastníků památné bitvy u Zboro
vá zůstalo na živu 38 bratří.
Všichni tito Orli-legionáři obdrželi
revoluční medaili i medaili za vítěz
ství. Dále obdržel 1 bratr řád čestné
legie francouzské, 6 bratří Štefánikův
řád sokola s meči, 23 bratří Čsl. vá
lečný kříž, 7 francouzský válečný
kříž, 51 ruský kříž sv. Jiří, 79 bratří
italské válečné medaile a 115 osob
různá jiná spojenecká vyznamenání
a řády.
Legionářských důstojníků vyšlých
z řad předválečného Orla bojovalo
v legiích 41.
ODĚVY

pánské, dámské všeho druhu, orelské kroje
a všechny součás’ky zhotoví oděvní družstvo

SNAHA Praha I., Karlova 18
vchod z Liliové 21. — Telefon číslo 332-29.
Úvěru schopným povolujeme splátky

Přispějte na tiskový fond Svatováclavské Stráže
Neznámý vojín
Stále nám připomíná národní jednotnost,
v kteréž jsme s ním žili, bojovali a leckteré
mu bratru z Jeho řady oči zatlačili;...
Neznámý vojín padl se starostlivou myšlen
kou o budoucnost československé vlasti na
bitevním poli. On nás však z úcty k vzne
šenému ideálu národní povinnosti prosí,
abychom ho nechali v klidu a nevolali jej
za svědka pro to neb ono mínění, neboť On
je nám i nyní příkladem, velikým a mohut
ným pomníkem naši zahraniční národní prá
ce, bratrské svornosti a povinnosti a po
slušnosti.
Tam u Tebe, Neznámý vojíne, v kapli Sta
roměstské radnice, je svědectví železné po
vinnosti a tvrdé práce, věrnosti národu a
vlasti, pospolitosti, u Tebe je svědectví, že
cesta k svobodě, na které jsi s radostí ne

chal svůj mladý, kvetoucí život, šla obětí a
sebezapíráním, a že tato svoboda, kterou jsi
vydobyl, se udrží jenom spoluprací všech.
Chtěl jsi míti národ šťastným a proto jsi
mu dal celou svou osobnost i život k dispo
sici.
Tvůj osvobozovací boj, Neznámý vojíne, vy
věral z hluboké vzdělanosti a z vysoké
mravnosti národní. Ač jsi neměl žádných
hmotných statků, na duchovní a mravní
statky byl jsi bohat. Měl jsi nadšení v mysli
a lásku k národu v srdci. Láska a nadšení
spojily se v Tobě v národní hrdost, ide
alismus, který zavedl Tvé spolubojující
bratry až na šibenice ... Odměnou za Tvoji
lásku, nadšení a smrt dostal národ svobodu.
Této svobodě dodáváš lesku, který zářiti
bude v našich dějinách čím dále, tím jasněji,
poněvadž podrobnosti Tvého zápasu o naši
svobodu je třeba v národě značit a šířit,

národ v Tvých činech vychovávat a po
vzbuzovat k ideálům a ušlechtilým činům
legií a jednotlivých bratří...
O hrdinských činech prostých bratří větši
na národa ani neví, vždyť to není žádná
sensace pro tučné a červené šlágry novin
a řev kamelotů... Je to včerejší historie,
žel, ještě nezralá pro národ.
Střežme odkaz Neznámého vojína — chraň
me tyto bitevním ohněm vyzkoušené po
klady národního charakteru. Sotva vychladla
krev našich bratrů na bojištích a sotva se
zacelily rány mezi pozůstalými po padlých
a popravených bojovnících za svobodu ná
roda, již ozývají se hlasy nepřátel po ko
rektuře našeho vítězství... Vážná výstraha
pro jednotu svobodného národa a vážná
upomínka na všechno to, co Neznámý vojín
vlasti obětoval a vydobyl.

E. Dostál.

I
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Dr. D. Fr. Polanský:

Po zborovských oslavách
Dvacetileté výročí naší slavné bitvy
bylo jistě oslaveno důstojným způ
sobem. Není úkolem našeho listu po
dávali nějaké reportážní shrnutí vše
ho, co kde bylo, nicméně však budiž
nám dovoleno zdůraznili, že oficiální
ráz daný arangementem samotné vo
jenské správy, byl jedině správný a že
současně naše armáda jakožto pořadatelka se ukázala býti vzorem pro
naše poměry doma naprosto nedostiž
ným. Která korporace by si na něco
podobného troufala? Ne nadarmo do
stalo se jí nejpovolanějšího uznání od
ministra národní obrany, od vrchní
ho velitele presidenta republiky a
dokonce od takové osoby jakou jest
president Osvoboditel, jenž nedovedl
slavnosti neposkytnouti svoji osobní
účast.
Bylo těchto oslav třeba a jest štěstí,
že se tak dobře vydařily. Již proto,
že se nejedná jen o Zborov, neb o
historickou reminiscenci. Dnes ví kaž
dý: svůj i cizí, přítel i nepřítel, že tu
jsme, že něco dokážeme v případě
potřeby, že se s námi musí počítat, že
zborovské símě vzklíčilo, vyrostlo a
dobře se mu daří na pude krví i po
tem našich předků zúrodněné. Ne na
darmo byla na tiiahovském stadionu
znázorněna živá mapa naší republiky
ohraničená tahy našich vojáků a ne
bylo pouhou formalitou, že uvnitř té
to mapy byly vytýčeny prvky našich
nejen odbojových, nýbrž i dosavad
ních vůdců — Masaryka a Beneše.
Tento živý vykřičník, abychom nadá
le střežili znovuosvobozeného svého
dědictví a abychom byli celým srd
cem - oddáni svému státu a jeho
představitelům, nemůže nepovzbudili
naši státní morálku a nemůže nevarovati jakékoli škůdníky.
Tak jest to dobře a tak jest to též
v duchu naší tisícileté tradice: věrně
a svorně všichni vespolek za státní
vlajkou zrovna tak jako naši předko
vé vždy všichni věrně šli za svojí ko
rouhví a za jejím prapůvodním no
sitelem a tvůrcem našeho státu svá
tým Václavem.

Náboženské rozvrstvení v CSR. Dle statisti
ky jest největší počet věřících příslušníků
církve římsko-katolické a to 73.4»/o, evan
gelíků jest 7.7o/o, bez vyznáni 5.8°/o, v čes
koslovenské církvi je 5.4o/o, řeckých a
armen. katolíků 4«/o, židů 2.5o/o a zbytek
0.90/0 jsou příslušníci různých jiných vy
znání.
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Katolický legionár a stát
Naším náboženským přesvědčením plní se duchovní odkaz našich před
ků a učení Církve svaté a plněním těchto povinností se přičiňujeme o
vyšší mravní úroveň a duchovní blaho nejenom jednotlivce, rodiny a
společnosti, ale i celého československého národa.
Hmotnému blahobytu našeho národa sloužíme uplatňováním křesťanské
nauky v politickém, sociálním a hospodářském životě podle papežských
encyklik.
Vyzbrojeni těmito hodnotami stavíme se naprosto do služeb státu. Sna
žíme se o rozvoj jeho mravních sil a všemi duchovními hodnotami Cír
kve svaté přispíváme k společnému dobru všech státních složek.
Katoličtí legionáři byli v legiích a jsou nyní ve svobodné vlasti odda
nými služebníky Církve, státu a národa. V této službě konané s křesťan
skou obětavostí nás nezastíní žádná jiná legionářská složka a tím nejen
že nikdo nemůže pochybovali o naší naprosté státní spolehlivosti, nýbrž
musí nám též býti přiznána při nejmenším úplná rovnocennost s ostat
ním legionářstvem v poměru k zájmům státu.
Zdůrazňujeme-li tuto skutečnost, chceme tím připomenouti, že se dožadu
jeme pro svoji legionářskou organisaci, t. j. pro Ústřední Jednotu čsl. legionářů-katolíků téhož respektu, jaký je vzdáván ostatním legionářským
spolkům.
Katoličtí legionáři, jejichž směr a organisační činnost se uplatňuje v přís
ném státotvorném duchu, nemohou býti znevažováni proto, že jsou ka
tolíky, neboť tím by byla spolu zlehčována též vysoká, státu oddaná le
gionářská idea, kterou katoličtí legionáři taktéž representují a byl by
tím též zlehčován sám státní zájem, kterému slouží.
Společným dobrem nás všech, má-li býti soulad, nejsou jenom statky
hmotné, ale také statky duchovní a mravní a ty v prvé řadě, poněvadž
jimi se může stkvíti každý občan bez rozdílu stavu a majetku. Křesťan
ská mravnost všude má stejnou míru, neměří se ani bohatstvím ani chu
dobou, je to mravní hodnota stále stejné ceny, kterou se měří kulturní
úroveň národa a státu.
Pro katolického legionáře je obětavá služba pro vlast stejným příkazem
náboženským, jako každá jiná služba, vyplývající z věroučných článků
Církve svaté a věřící nesmí se proti ní prohřešiti. Ve světové válce uzná
vána byla vytrvalost, trpělivost, duševní klidnost a obětavost vojáků, vě
řících v Boha.
_
Tím poznáváme, že hlavním pilířem brannosti národa je křesťanská mrav
nost sama, t. j. pěstění a zušlechtění ducha silou a radostí křesťanství,
které řídí vůli jednotlivce a rozhoduje o vítězství. Na žádném bojišti ne
zvítězily hmotné zbraně, ale duch armády. Na jaké mravní úrovni stojí
národ a jeho branná moc, takový je stupeň jeho vítězství nad nepříte
lem.
E. Dostál.

BOHOSLUŽEBNÁ ROUCHA a veškeré kostelní potřeby a zařízení.
přesně dle církevních předpisů zhotovené, dodává levně
ARS LITURGICA - Anežka Mestková - Praha II.
Ječná 2. u sv. ignáce.

PRAPORY pro katolické spolky, dle vlastních i doda
ných nákresů, VLAJKY v každé ceně a provedení,
vyšívané STUHY. Ars Liturgica - značka jakosti.
Katolické semináře se p:ni. Z dvanácti kato
lických seminářů vyšlo koncem letošního
škol, roku 160 nových kněží, to jest o 40
více jak loni. Počet tento rapidně stoupá
a doufejme, že bude i v budoucnu stoupat,
jelikož dle předběžných přihlášek již dnes
jsou všechna místa v čsl. seminářích obsa

zena, ačkoliv hlavní zápis se koná až na
počátku školního roku. Jistě potěšitelný
úkaz.
-Kš-

Konec zmocňovacího zákona byl při
jat celou československou demo
kratickou veřejností s uspokojením a
není oka, které by po něm zaslzelo.
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Dr. D. F. Polanský:

(Dokončení.)

Cíle legionářů - katolíků
Zbývá však v našem poměru k ostat
nímu katolickému prostředí ještě hod
ně práce. Jest třeba, aby toto prostře
dí uznalo legionářské klady a bylo
ochotno si je osvojiti. Sebeobětavost,
bratrská soudržnost, organisační i ji
né schopnosti, jak se v legiích pro
jevily, to všechno zaslouží, aby by
lo i nadále pěstováno, přenášeno na
současníky i následovníky, aby krát
ce byla podstata legionářství podro
bena všestrannému rozboru a zkou
mání a aby všechny klady staly se
společným charakterovým vlastnic
tvím každého katolického občana v
haší vlasti. Ostatní legionářstvo nechť
tento úkol splní mezi svými ideový
mi souvěrci - čím víc se mu to po
daří, tím lépe pro vlast. Nám katolí
kům vložen jest úkol nejzodpověd
nější, neboť hlavně záleží na do
brých národních vlastnostech těch
občanů, kteří jich užijí nejen v pří
padě chvilkového elánového vzpla
nutí, nýbrž vždy a všude, budou je
míli v morku a krvi, v každodenním
životě a za každých okolností. Tako
vými občany jsou občané katoličtí,
protože jim jest povinnost k vlasti
příkazem náboženského svědomí, tu
díž nejsilnějšího mravního popudu, ja
ký vůbec existuje. Jestliže však cítí
me zodpovědnost úkolu, majícího za
cíl prodchnutí národního života na
šich katolíků legionářskými zásada
mi, jsme si spoluvědomi velikých na
dějí, jež skýtá pro splnění tohoto ú-

kolu právě fa okolnost, že pole naše
ho legionářského působení jest prá
vě mezi katolíky. Budeme jistě přijí
máni velmi kriticky, za to však tím
trvaleji a ovoce naší práce bude pro
nás tím sladší, že prospěje jak vlasti
vůbec tak i zejména zvláště katolic
kým jejím synům a dcerám.
Soustředění všech katolických sil v
národě, podobně jako byly za hrani
cemi soustředěny ku společné práci
všechny síly národní, kázeň a to ra
dostně a dobrovolně zachovávaná
všemi složkami katolického kulturní
ho dění u nás, chuť a vůle k práci
pro celek nenáročně a bez osobních
ctižádostí - to jest prvním cílem na
šeho snažení, který chceme uskuteč
nili.
Pak teprve může míti přiměřené vy
hlídky další meta, i. j. spolu s ostat
ním katolickým táborem usilovali o
příslušející umístění v celonárodním
tělese. Pokud jde o vztah náš k ostat
nímu legionářsívu, bylo již v tomto
směru hodně uskutečněno. Ostatně i
všeobecně jsou katolíci již mnohem
dále než byli na př. v prvních pová
lečných letech. Než to vše ještě ani
zdaleka nesmí stačili, musíme usilo
vali stále více a organickou kvalitu
svých částí i celku musíme dokázali
platnost these, že katolíci jsou nej
povolanější zárukou šťastné a slavné
budoucnosti
naší
československé
vlasti.

Povýšení ve vojsku- Náš milý přítel štábní
kapitán Ing. Schneider, profesor na vojen
ském učilišti protilétadlové obrany v Praze
byl v těchto dnech povýšen na majora. Ra
dujeme se z úspěchu tohoto význačného
vojenského odborníka, známého nám všem
z četných přednášek a časopiseckých člán
ků, přejeme mu božího požehnání i v dal
ším jeho působeni a žádáme jej, aby i v dal
ších etapách své slibné vojenské budouc
nosti zůstal nám nakloněn.

Změny v armádní administrativě. Dle zpráv
denního tisku chystají se k 1. lednu příštího
roku některé změny v administrativě naší
armády. Budou změněny distinkce na pěti
cípé hvězdy od svobodníka až po plukov
níka a to tak, že poddůstojníci budou nositi
koštěné neb celuloidové, rotmistři stříbrné
a důstojníci zlaté. Vyšší důstojníci budou
míti zlaté lemování nárameníku. Podle vzo
ru velkých armád zavedena bude hodnost
maršálka, pro kterýžto úřad jest vyhlédnut
nynější gen. insp. branné moci generál Sy
rový. Místo štábních kapitánů budeme míti
setníky, jakož i bude zavedena čtvrtá hod
nost generálů.

Guglielmo Marconi, vynálezce a vědec svě
tového jména — římský senátor a osobnost
v celém světě známá — zemřel v Římě 20.
VII. t. r. Národil se 1874 v Grifone u Bo
logni v Itálii. Celým svým životem vyzna
vač Kristův do všech důsledků, vyžádal si
ještě v sobotu 17. VII. t. r. audienci u sv.
Otce, jemuž vlastně nic nechtěl — přišel
prosit o požehnání, jako by tušil, že již na
posled. Slavný pohřeb, který byl konán
23. VII. t. r. do jeho rodiště, byl se všemi
poctami. Celý svět na znamení smutku za
stavil telegrafní a radiotelegrafní přístroje
na 2 minuty.

Cis. 2.-3., 1, srpna 1937.

České řeholnice do kolonii malomocných.
V minulých dnech odjelo z Přerova několik
sester řádu Neposkvrněného Početí do
Anglie, aby odtud se souhlasem anglické
vlády nastoupily cestu do některé kolonie,
ošetřovat malomocné. Jak mnoho křesťan
ské lásky, sebezapření a obětavosti jest za
potřebí k této službě pochopí jen ten, kdo
zná zásady a cíle řeholního života..

Katolíci a lidovci
se pojišťují jen u své

Národní
pojišťovny, akc. spol.,
v Praze II., Spálenál5.
Výhodné podmínky
pro pojišťování proti
škodám a na život.

Svůj k svému!

Naše
zborovská oslava
Během celostátních oslav zborov
ských, kterých jsme se zúčastnili svý
mi deputacemi, uspořádali jsme též
svoji vlastní intimní slavnost pro
pražské katolíky, abychom tak zdů
raznili svůj vztah ke Zborovú se sta
noviska katolického. Ve čtvrtek 1.
července o 8. hod. večer shromáždilo
se ve velkém sále paláce Charitas
pražské členstvo naší Ústřední Jed
noty čsl. legionářů-kaiolíků, Jednoty
přátel katolických legionářů a orelských jednot, aby vyslechlo proje
vy o Zborovú s různých hledisek jed
notlivých referentů. Slavnost zahájil
a řídil předseda pražského okrsku
Jednoty přátel br. přednosta Svobo
da a jako řečníci vystřídali se gene
rální vikář čsl. branné moci, plukov
ník duchovní služby Msgre Kubáň,
generální tajemník Kliment, major
Ing. Schneider, jednatel Orelské žu
py Pospíšilovy Nesnídal a místopřed
seda Ústř. Jednoty čsl. legionářů Dr.
Polanský. Obzvláště tklivý byl zú /ěrečný projev účastníka zborovské
bitvy br. vrch, kontrolora Šmída, kte
rýž jménem bojovníků od Zborová
poděkoval za tuto slavnost. Hudební
odbor Českoslovanské akciové tiskár
ny zahrál Rabanův pochod katolic.
legionářů „Pod korouhví sv. Václa
va" a státní hymny a po odeslání te
legramů presidentu Osvoboditeli T.
G. Masarykovi i presidentu republi
ky E. Benešovi rozcházeli se účast
níci naplněni pocity vděčnosti a lás
ky k zborovským hrd;nůra.

Cis. 2.-3., 1. srpna 1937.

Sjezd katolíků
v Mladé Boleslavi
Pod heslem „pro Krista a vlast!" svo
lal J. M. nejdůst. p. biskup litomě
řický Dr. AI. Ant. Weber sjezd kato
líků, který se konal v Mladé Bolesla
vi 3. —5. července. Z denního tisku
jest patrno, jak imposantně vyzněl
tento sjezd nejen desítitisícovými zá
stupy účastníků, kteří se sem z celé
Csl. republiky shromáždili, nýbrž
hlavně vnitřní hodnotou vznešeného
sjezdového cíle a vysoce kvalitními
projevy kazatelů a jiných řečníků.
Sjezd časově navázal na celostátní
zborovské oslavy, bezprostředně po
nichž se konal a této souvislosti byl
dán též výraz tím, že vlastní program
sjezdu byl zahájen projevy u pom
níku padlých, když bylo před tím
Orelstvo slavnostně odevzdalo mla
doboleslavskému vojsku jakožto svůj
dar stříbrnou polnici. A tak i celá
ostatní oficielní účast zástupců mla
doboleslavské posádky v čele s je
jím velitelem br. generálem Fassatim
na sjezdovém programu byla usku
tečněna v duchu srdečné a radostné
pospolitosti. Naši katolíci v Mladé
Boleslavi našli takto opět příležitost
ukázali, jak jest nám armáda blízká
a milá a tento klad sjezdu - kromě
ostatních výsledků vesměs vzácných
- nutno zajisté rovněž ocenili a kvi
tovali.
Jinak Sokolu, Jinak Orlu měří tabáková re
žie čsl, Novinami proběhla zpráva, že pro
příští sokolský slet budou jako obvykle vy
dány různé druhy sletového kuřiva a že
budou dány do rozprodeje všem trafikan
tům v hlavním městě Praze. Jest to pod
statný rozdíl od způsobu, jak směly být
sletové druhy kuřiva prodávány o sletu
orelském v r. 1929, kdy dovolila tab. režie
prodej toliko na stadione a v orelských
kancelářích, nikoliv však ve veřejných tra
fikách.
-KšSJezd Katolických legionářů z Čech a jejich
přátel bude konán v den sv. Václava 28. září
t. r. v Praze. V téže době bude konána také
wúav. valná hromada zemského svazu Jed
noty přátel. Podrobnosti přinese již příští
čísl- našeho listu, čiňte přípravy a upo
zorněte na sjezd všechny bratry legionáře,
af jest účast zejména v krojích co největší.
O sjezdu odevzdána bude katolickým le
gionářům vlajka, pořízená Jednotou přátel
v Cechách.

Přihlášky do Jednoty přátel katol. legionářů
naleznete v prvém čísle našeho listu. Pokud
nejste ještě členy, vyplňte je a odešlete
v obálce na adresu našeho sekretariátu.
2.
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Generální tajemník Frant. Kliment:

Zborov s hlediska politického
Není sporu o tom, že každá válka, ať je vyvolána čímkoliv, ve svém závě
ru jest akcí politickou. Mírové smlouvy nediktují již jen vojáci, ale poli
tikové a vlády. Proto také zborovská bitva ve svém závěru stala se veli
kým politickým činem, činem tak silným, že přehlédnouti tuto skuteč
nost, bylo by nedokreslením celého obrazu nejen zborovské bitvy, ale
naší zahraniční revoluce vůbec. Otázky této hodlám se dotknouti ve
svém článku, ačkoliv jsem si dobře vědom, že rozsah k účelu tomu mi
vyměřený naprosto nestačí, a pak nelze vůbec probrali tuto otázku v jed
nom článku bez náležitého a hlubokého studia celého tohoto slavného
případu, zvláště proto také ne, že zborovská bitva není z tohoto hle
diska zcela probádána ani povolanými činiteli vládními, ani přímými
účastníky zahraničního odboje, ani účastníky zborovské bitvy samé.
Vážení čtenáři ví již z novin, že až do zborovské bitvy nebylo mnoho
známo o existenci českého vojska a našeho vojáka v cizích armádách.
A nebylo to jen v Rakousku, ale i v těch zemích, kde se toto vojsko organisovalo a zúčastňovalo již vojenských akcí. Zdálo se mnohým, že jde
o akci jednotlivcovu, akci sice uznávanou, ale ještě nepodepřenou žád
ným význačným činem vojenským, - řekl bych masovým, celonárod
ním, aby bylo zřejmo, že tak, jako smýšlí Masaryk, Beneš, Štefánik, stej
ným způsobem smýšlí i český voják v zajetí, ba více, že tento prostý lid
je nejen ve vojenských formacích organisován, ale také odhodlán za
myšlenku Masarykovu se bít, krvácet a umírat, protože věří v budouc
nost svého národa, což byla touha jeho dávných předků, otců a touhou i
jejich synů.
Zborovská bitva promluvila činem. A právě tohoto činu bylo zapotřebí
pro prozatímní vládu, tohoto činu bylo třeba, aby celý vzdělaný svět
slyšel, že v Rakousku žije malý utlačovaný národ český, který 300 let
volá po své svobodě, po vlastním svém státě, po historickém i politicky
oprávněném nároku na vlastní svobodný stát československý.
Bylo třeba, aby politická část našeho národního odboje, t. j. činnost Ma
sarykova, Benešova a druhů došla své pečeti, že pro jejich ideu, pro
vlastní stát Cechů i Slováků je lid český i slovenský schopen činu, je
schopen obětí, ba nejtěžší oběti krve a života. Že v tomto boji jde o
veliký ideál národní, toužebně očekávaný celým národem. A tato slav
ná bitva zborovská vykonala proto veliký politický úkol. O bitvě se mlu
vilo nejen v generál, štábech vojenských, ale i v parlamentech a v pa
lácích králů a císařů.
Bitva otevírá téměř dokořán dveře politickým i vojenským činitelům nár.
odboje. Nemluví se jen o hrdinských činech čes. dobrovolců, ale hlavně
o tom, že ta neznámá země, Češi, mají své vojsko, dobře zorganisované,
chrabré a oběti schopné. Toto vystoupení českých vojáků zavazuje vlády
k odpovědím na otázky národních vůdců, „Co chcete s námi učinit?"
Toto válečné vystoupení je legitimací pro jednání státu se státem, no
vého státu, který má svou armádu a chrabrou armádu, státu, který je
zde na vzdory všem pochybovačům. Nejděsněji působí na Rakousko sa
mé, které ve zmatku událostí pouští dokonce oficielní zprávu do světa
o této bitvě a tak dík rakouské censuře dovídá se o ní nejen domácí od
boj, ale i veškeren lid český, který posiluje ve víře v lepší národní bu
doucnost, který dává naději a tak bezděky působí jako hojivý balsám
v přetěžkých útrapách válečné vřavy.
(Pokračování.)

PRO DOBRÉ BYDLENÍ

DOBRÝ

NÁBYTEK

vase tiskárna

od fy R. BUKÁČEK Praha-Karlln,
Královská tř. 47.

Odborné zařizování ústavů, vil, obcho
dů. Bohatý výběr, kvalitní výroba,
levné ceny. — Telefon číslo 61705.

VLAST-A. DANĚK PRAHA II.,
ŽITNÁ 26. - TELEFON 236-26.
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UHLÍ
na povozy, na pytle

jakož i koks, antracit
a ostatní topiva

dodá Vám naše členka

MARIE
O V CT N Á
SMÍCHOV,
Fibichova ulice čás. 8.

Telefon 411 36.

V Hradci Králové, v tradičním městě
katol. sjezdů a sídle populárního a
neohroženého biskupa Pichy, důstoj
ného to nástupce nezapomenutelné
ho biskupa Brynycha, koná se ve
dnech 14. a 15. srpna diecésní eucha
ristický sjezd. Jednání započne v so
botu 14. srpna schůzemi stavů a po
božnostmi ve všech hradeckých kostelích. V neděli bude od 6. hod. rá
no slyšena sv. zpověď a o 729. hod.
na Velkém náměstí kázání vsdp. rek
tora Louly a po něm pontifikální mše
sv. obětovaná J. E. nejdůst. Msgrem
Dr. Píchou. Po službách Božích ko
nají se shromáždění katol. mužů, žen,
dívek, jinochů, kněží a bohoslovců,
na kterých promluví ministr Ing. J.

Z VYDAVATELSTVA:

PŘIKLÁDÁME SLOŽENKY k celému
nákladu dnešního čísla a žádáme
zdvořile celou naši čtenářskou obec,
aby jich v plné míře použila ku za
slání předplatného. Předplacením vy
jdete nám vstříc a usnadníte nám list
finančně vydržet a zvelebit. Nadšené
příznivce prosíme, aby vedle před
platného přispěli laskavě přiměřeným
dárkem na náš tiskový fond. ZMĚNA FORMÁTU? Z některých
míst jest žádáno, abychom časopis
náš vydávali v obvyklém novinář
ském formáiě, kdy čtyři strany textu
vydají právě tolik, jako osm stran
formátu dosavadního a není třeba
list rozřezávat. Upozorňujeme proto
naše čtenářstvo, že se změnou touto
se počítá od počátku nového ročníku,
i. j. od 1. ledna 1938, pokud ovšem
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Cis. 2.-3., 1. srpna 1937.

Dosiálek, P. L. Škarek, PhDr. A. Fuchsová, senátor Msgre J. Sobota, D. A.
Svobodová-Sádovská, superior P. Ad.
Pelikán, Dr. A. Fuchs, děkan F. Machač, Msgre prof. dr. Burýšek, farář
Dr. B. Mastný, vldp. V. Kabát, prof.
Dr. Č. Tomíško a jiní. Odpoledne po
kázání P. L. Skarka průvod městem
s Nejsvětější Svátostí na Velké ná
městí, kde slavnostní slib, Te Deum,
sv. požehnání a zakončení sjezdu J.
E. nejdůst. biskupem Msgre Dr. Pí
chou. Sjezd soustředí jistě věrné ka
tolíky celých východních Čech.

Paprsky smrti neexistuji

Ustavením třetí vlády Hodžovy byla odkli
zena nejistota pro hospodářské a politické
poměry v našem slibně hospodářsky se vy
víjejícím státě. Československá republika je
dávána za vzor svojí prakticky demokratic
kou stálostí, urovnanými vnitřními i zahra
ničními poměry, a konečně vzkvétajícím
hospodářstvím. Ze nám je záviděno a že
naši páni sousedé by rádi u nás viděli po
měry jiné, které by daly podnět k případ
ným intervencím, o tom nepochybujeme.
Proto překvapilo celou československou
veřejnost, s jakou Jehkostí bylo sáhnuto
k tak nebezpečnému prostředku, jakým jest
demise celé československé vlády když
přece vnitřní neshody v koalici byly jenom
rázu podřadného s ohledem na vážnost po
slání československé vlády. Proto více
smířlivého ducha, méně touhy po mocensky
stranickém ovládnutí nejdůležitějších pilířů
československé moci a občanstvo bude
s plným pochopením a radostí plniti svoje
občanské povinností, kterých je dost, s vě
domím, že duch vládnoucí v koalici má jen
touhu svým klidem a postřehem imponovati
a být vzorem všem vládám evropského
kontinentu.

Zižkův pomník v Památníku odboje.
Sochař Kafka pracuje pro Památník odboje
v Praze na pomníku Jana Zižky, jehož po
jetí nezamlouvá se předsedovi Spolku pro
zbudování tohoto pomníku senátorovi Udržalovi.

bude io přání většiny našich odběra
tel. Není vyloučeno, že dojde-li list
náš potřebného rozšíření, nalezne-li
obliby u svých čtenářů a hlavně do
statek skutečně platících odběratel,
přikročíme k jeho vydávání týdně,
což jest žádáno zejména našimi hra
ničáři.

městech kroužek místních dopisova
telů a posílejte nám zajímavé zprávy
z místa, okolí a upozorněte nás na
vše, oč mohli by naši čtenáři mít zá
jem. -

PROTO SE STAREJTE O ROZŠÍŘENÍ
OKRUHU ODBĚRATEL, doporučte odebírání svým známým, agitujte pro
náš časopis a slaňte se jeho horlivými
propagátory v kruzích celé naší ka
tolické veřejnosti
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE 15. srpna a dal
ší budou následovali již pravidelně
vždy 1. a 15. každého měsíce.

ČTENÁŘE - HRANIČÁŘE prosíme,
aby stali se dopisovateli a přispíva
teli našeho listu. Utvořte ve větších

Velmi mnoho bylo v denním tisku všech
států psáno o t. zv. paprscích smrti, které
měly býti obávanou válečnou zbraní. Nyní
dochází k rozčarování, když sám proslulý
vynálezce Marconi ujistil dle italských no
vin, že nic podobného neexistuje. Dály se
sice různé pokusy, i on sám v této věci
bádal, ale došel k názoru, že výrobní ná
klady jsou tak ohromné, že by se vůbec ne
vyplácely a že vzhledem k účinkům na ne
patrnou vzdálenost několika jen metrů, ne
mají pro válku nejmenšiho praktického vý
znamu.
-Kš-

Jmenovaný vytýká zejména postavě koně
neživotnost, nemožné jezdecké kvality a
dožaduje se vypsání nové soutěže, případně
žádá, aby o umělecké kvalitě pomníku roz
hodl jugosl. sochař Mestrovič. Proč má to
být umělec jiného národa není řečeno. Se
nátor Udržal nechce mít Zižku románového,
neb z kancionálů, ale husitského bohatýra,
který dovedl porážet své protivníky, bojov
níka a státníka nejbouřlivější doby našeho
národa.

Na věci jest nejzajímavější, že teprve po
pětileté práci umělcově nalézají se chyby,
které přece musely být zřejmý již na ná
vrhu samém.
-Kš-

Nové Orlovny posvěceny byly ve
Vys. Mýtě, Poříčí, staví se v Přelouči
a připravuje se stavba v Českém Bro
dě.

Pražský okrsek Jednoty přátel katol. le
gionářů koná svoji pravidelnou schůzi
v klubovně paláca Charitas na Karlově nám.
5/6 v úterý 10. srpna t. r. o 8. hod. večerní.
Do schůze mají přístup všichni členové Jed
noty přátel i Ústř. jednoty čs. legionářů,
pokud jeví zájem o jednání. Hosté vítáni.
Členstvo Jednoty přátel Katol. leg. ve Velké
Praze se upozorňuje, že v následujících
dnech navštíví je výběrčí členských pří
spěvků, který jim doručí legitimaci na rok
1937. Žádáme zdvořile, aby témuž byly za
placeny příspěvky pro tento rok, což v le
gitimaci bude potvrzeno.

K a to líc i u K ia a a ji

u

z a io z n y n c i\ m c
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HRANIČÁŘ
Prof. Fr. Kolář:

Do vínku našemu listu
O čem dlouho snili mnozí hraničářští kato
líci, to se nyní uskutečňuje. Byla to snaha
vydávati pro naše severočeské pohraničí ka
tolický časopis, který by se stal mluvčím
katolických a národních ideí i tužeb našeho
lidu. Radost naše se zdvojnásobila, když
dostalo se katolickým hraničářům té cti, že
budou spolupracovati s našimi katolickými
legionáři ve Svatováclavské Stráži.
Spojily nás katolicko-národní idee a to cy
rilometodějská a svatováclavská, k nimž se
hrdě hlásíme a které jedině uznáváme za
vůdčí myšlenky národní i náboženské. K to
mu přistupují přátelské styky teplických
českých katolíků s pražskými katolickými
legionáři. V našich společných bojích posilo
vala nás víra pravověrných sv. Cyrila a
Metoděje a sv. Václava, jejichž jména skvěla
se dávno v ruských legiích nežli Husovo a
jiných kališníků.
Vy, čačtí katoličtí legionáři, kteří jste tvořili
většinu, dobrovolně jste se rozhodli 1. ledna
1916 pojmenovati první pluk českosloven
ský na Rusi „plukem sv. Václava“ a druhý
pluk v dubnu téhož roku „plukem Cyrilo
metodějským“. Tito patronové čeští Vás
vedli do boje za naši samostatnost a roz
nítili Vás k slavnému vítězství na zborov
ských pláních. Svatováclavský Zborov, je
hož dvacáté výročí jsme vzpomínali, staň
se naším programem. Tu bojovali jste ještě
pod vedením svátých Vašich protektorů a
vůdců sv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje
za jejich dědictví. Zbylo Vás ještě 6.000
věrných těmto tradicím. Nestyděli jste se

( Pokračováni.)

Pod Hněvínem
Jak již řečeno, přinesl průmyslový rozmach
tomuto kraji po stránce hospodářské a po
převratu i po stránce národnostní veliké
úspěchy. Životu náboženskému a s ním
i mravnímu zasadil však rány tak těžké, že
nejméně tři generace pocítí jejich následky.
Značnou vinu na katastrofálním rozvratu
náboženského života měl nedostatek čes
kých duchovních v tomto území před pře
vratem. Čeští horníci, kteří do kraje se při
stěhovali, v kostele, z kazatelny neslyšeli
jediného českého slova. Oprávněným jejich
požadavkům nebylo duchovními německé
národnosti vyhovováno. Nikoli ze zlé vůle,
nýbrž z bázně by u svých soukmenovců ne
upadli v podezření favorisování nenávidě
ného a opovrhovaného živlu českého. Zda
leka proto stranili se všeho, co jen neslo
zdání češství. Český horník cítil příkoří se

za tyto. Jsme proto hrdi na Vás, že jste
nezradili víry katolické a že stáváte se
duchovní elitou našeho zahraničního vojska.
Podobně i čeští hraničáři hlásili se v do
bách útisku pod ochranu svátých patronů
českých. Mnozí opustili odkazy zakladatele
české samostatnosti sv. Václava. Zahodili
štít i kopí sv. Václava, vyhostili ze svých
rodin posvátnou knihu cyrilometodějskou,
základ naší slovanské osvěty, knihu všech
knih, Písmo svaté a slouží raději vládcům
věčné osvětové tmy. Avšak zůstali v našich
řadách právě ti nejlepší čeští pracovníci
z doby předválečné. A těmto všem vděčíme
za to, že zachránili nejen národ, ale i viru
katolickou na tak horké půdě. Největší zá
sluha patří vlasteneckým kněžím, jež všech-

ny zachováme v paměti. Starý bojovník
vdp. děkan Václav Mlejnek stoji stále na
stráži a spolubuduje tento mluvčí orgán
katolických legionářů a nejvěrnějších stráž
ců severních hranic.
Budeme v této naší tribuně stále zdůrazňovati neochvějnou lásku a věrnost k církvi,
vlasti a národu, budeme sloužiti státu,
pravdě a pravé osvětě, povedeme náš lid
k národní hrdosti a branné zdatnosti. Tento
program chceme zachovati do poslední li
tery.
Proto katoličtí hraničáři, staňte se věrnými
podporovateli a čtenáři nového listu „Svato
václavská Stráž“ a horlivými šiřiteli jeho
myšlenek. Našemu novému bojovníku přeji
co největšího rozšíření a Božího požehnáni.

Turnerské slavnosti v ústi n. L.
V prvých červencových dnech konány byly
v Ústí n. L. slavnosti Svazu německých
turnerů, kteří jsou dnes ve vleku a moci
svého čestného předsedy Konráda Henleina.
Slavností se zúčastnilo na 500 členů Hitle
rových oddílů, Hitlerjugend z říše se slav
nostním řečníkem Dr. Bäumlerem z Berlína.
Členové henleinovských pracovních táborů
jsou uniformováni, nosí rýče jako zbraň,
přesně podle říšského vzoru. Mládež nosí
za opaskem dýky. Zdá se nám, že jest to
více, než lze i při největší demokracii do
volovat.
Na programu slavností byl den mládeže,
na stadionu sportovní program a v kině
Invalidů přednáškové matiné, na kterém
přednášel vrch. odb. rada Očenášek z Pra
hy, který dle denního tisku vyslovil dů
věru, že sblížení Svazu turnerů a Sokola
přispěje k porozumění obou národů. Očenáškova přednáška byla prý často přerušo
vána potleskem turnerů. Nad projevem to
hoto známého sokolského pracovníka po-

zastavil se z valné části český tisk, takže
sama Č. O. S. byla nucena učinit veřejné
prohlášení, že p. rada Očenášek nebyl ofi
cielním mluvčím Sokola, nýbrž učinil pro
jev za svoji osobu.
Celé slavnosti byly zakončeny deštěm, který
zmařil závěrečný projev a pochod turnerů
před Konrádem Henleinem, kdy místo ohlá
šených sto tisíc stálo na stadionu jen asi
3.600 turnerů v krojích a asi 5.000 diváků.
Pohyb obyvatelstva v pohraničí dociluje rok
od roku nápadných změn v počtu naroze
ných a zemřelých v německých a českých
rodinách. Tak na př. v Ústí n. L. v loňském
roce zemřelo 396 Němců, narodilo se však
toliko 335 německých dětí. V Chomutově
zemřelo Němců 362, narodilo se německých
dětí jen 266, kdežto Čechů v té době zemře
lo 19, ale narodilo se 47 českých dětí. Po
čet narozených českých dětí je mnohem
větší než zemřelých občanů, u Němců jest
tomu však obráceně.

strany rakouské vlády, těžce nesl odstrčenost duchovní, nenáviděl Rakousko, počal
nenáviděti kněze a tuto nenávist přenášel
na náboženství i církev, ve které domníval
se viděti spojence rakouské vlády, spojence
Němců a jejich germanisačních snah. Poli
ticky ponejvíce organisován byl předpře
vratový český horník v anarchistické straně
Dra Vrbenského, dnešního předsedy spolku
přátel sovětského Ruska a známého loň
ským útokem proti pastýřskému listu čsl.
episkopátu. Po převratu představovali čeští
horníci na severu nejlevější křídla stran
socialistických, pokud ovšem nebyli komu
nisty a těch byla většina. Vzhledem k před
válečnému organisování ve straně anar
chistické měla idea komunismu mezi hor
níky připravenou živnou půdu. Komunis
mem hlásané hrubé bezvěří, popřevratová
protináboženská agitace stran socialistic
kých nikde nedocílila takových úspěchů jako
na severu. Více než 90% obyvatel české ná

rodnosti vystoupilo z církve a zůstalo bez
vyznání. Horník, který vytrval v církvi, byl
výjimkou, potvrzující pravidlo, že český
horník na severu musí býti bezvěrec. A co
takový horník, katolík zkusil na šachtě, kde
vše nabito bylo odporem a nenávistí vůči
církvi a náboženství, možno si snadno domysliti. Každý, kdo v církvi zůstal, byl
v podezření, že není dobrý Cech jiýbrž Rakušák a zrádce národa. Jaký div, že jen '
opravdoví hrdinové svého přesvědčení vy
drželi a stali se legionáři lidového hnutí
v kraji pod Hněvínem. Kde působil před
převratem horlivý a oblíbený český kněz,
tam nenastal tak naprostý náboženský roz
vrat, jako vesměs tam, kde jej nebylo. Do
kladem toho jsou Teplice-šanov, kde působil
vdp. děkan Mlejnek a kde také .poměrně
zachráněno nejvíce. Bohu žel, Teplice s vdp.
děkanem Mlejnkem byly právě takovou
oásou a výjimkou, jakou byl český horník,
který po převratu zůstal v církvi. (Pokrač )
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Jubileum
kněze - hraničáře

náležitosti jakožto bezpečná složka
československého občanstva.
Kéž by čeští lidé jiných stavů a ji
ných povolání, kteří jsou rovněž umí
stěni k činnosti v menšinových úze
mích naší vlasti, mohli se rovněž vy-

kázali podobným výsledkem! Važme
si našich kněží, ceňme si práce pro
stát, kterou konají naši kněžští hrani
čáři, buďme i děkanu Mlejnkovi za
jeho příkladné dosavadní životní dí
lo vděčni!

V minulém čísle upozornili jsme na
25. výročí kněžského svěcení našeho
vzácného přítele a příznivce vldp.
děkana P. Václava Mlejnka. V ne
děli 11. července uspořádaly spolky
a korporace v Teplicích-Šanově k té
to příležitosti významnou slavnost.
Kdo se jí účastnil - z řad mimohraničářských - mohl si teprve učinili
představu o významu a hodnotě
kněžského působení, když viděl vše
chnu tu úctu, lásku a vážnost, kte
rou dovede získali český kněz-vlasienec v menšinovém území nejen u
katolíků a nejen u Čechů. Znajíce
skromnost p. děkana Mlejnka, chce
me se vystříhali jeho nelibosti a upouštíme od referátu o slavnosti sa
mé, jež vyzněla tak osobně pro ně
ho, že on přes všechnu svoji snahu
nemohl přiměli přítomné, aby neměli
zřetel k osobě, nýbrž jen k idei. Všim
něme si však tudíž této ideje a bez
ohledu, že tu jde zrovna o našeho
děkana Mlejnka, uvědomme si, co
všecko musel míli na mysli a v pro
gramu cílevědomý český kněz, jehož
životním údělem se stalo, aby půso
bil v menšinovém území mezi kato
lickými a hluboce nábožensky zalo
ženými Němci a mezi málo nábožen
ství oddanou menšinou svých vlast
ních krajanů. Dvojí pastorace: mezi
Čechy pro církev a mezi Němci pro
stát! Kdo jiný než kněz našel by dosti
mravní síly a odvahy, aby zde ne
ztroskotal? Nesměl býti jednostranný,
ale nesměl též býti kompromisní! Mu
sel míli srdce pro všechny, současně
však též slovo přísného napomenu
tí, kdekoli ho bylo třeba. Ä výsle
dek? Čeští katolíci v Teplicích-Šano
vě jsou dnes velmi silným činite
lem tamního českého živlu a němeč
tí jejich spoluobčané jdou tam s ni
mi ruku v ruce u vědomí státní sou

Zprávy z Teplic-Šanova
Odbočka katol- legionářů a jejich přátel
v Teplicích-Saňově spolu s Nezávislou jed
notou legionářů podaly společný protest
zemskému úřadu v Praze proti obcházení
legionářského zákona okresním výborem
teplickým. Při obsazování místa vrátného
v okresní nemocnici postavil se okresní vý
bor na stanovisko, že samosprávné sbory
nejsou legionářským zákonem vázány a
zvolil na toto místo německého uchazeče,
ačkoliv dva legionáři měli podány žádosti.
Doufáme, že zemský úřad vyhoví podanému
protestu a poučí okresní výbor teplický,
že jest povinen v ústavu honosícím se jmé
nem presidenta osvoboditele při obsazování
míst dáti přednost těm, kteří za osvobození
vlasti nejvíce obětí přinesli.

Jako anachronismus čte se v místním Seve
ročeském dělníku výzva, aby rodiče při
školním zápisu své děti odhlašovali od vy
učování náboženství, s obvyklým poukazem
na Husa a Masaryka. Což Severočeský děl
ník dosud se nepřesvědčil, že jak Hus tak
i Masaryk horovali pro náboženskou výStátni policie na českém západě. Od 1. čer
vence t. r. zahájila svoji činnost státní po
licie v Nýrsku a v Horšově Týně. Expositury zřízeny v Hostouni a Poběžovicích.
České obyvatelstvo toto opatření vítá co
nejvíce, ba i loyální občané německé národ
nosti netají se svojí radostí.

Poslední rána Lužickým Srbům. K umož
nění násilného poněmčení Horní a Dolní
Lužice byly zakázány Berlínem postupně
veškeré národní spolky této slovanské vět
ve, až na Matici Lužickou, Spolek Cyrila
a Metoděje, a Pomoc lužických studentů.
Jak se právě dovídáme, i tyto již poslední
spolky byly snášenlivými říšskoněmeckými

chovu, což mu není známo, že i Právo
Lidu se zřeklo kulturního boje, že posl.
Stivín ze svého zájezdu na Moravě zjistil,
že Moravští soudruzi chtějí pracovati ruku
v ruce s lidovci, protože jsou přesvědčeni
o jich poctivé práci pro lid. Na podobné
výzvy Sev. dělníka nemáme jiné odpovědi
nežli tím důraznější apel na katolické ro
diče, aby všecky katolické děti k vyučováni
náboženství přihlásili. Svůj k svému! Máte
nyní svůj list, nač potřebujete bráti list,
který do Vás bije!

Osobní. V neděli 4. VII. t. r. oddáni byli v dě
kanském chrámu Páně v Teplicích-Saňově
p. Josef Bajer, pošt úředník se sl. Pepičkou
Dědkovou, advok. praktikantkou. Blahopře
jeme.

V týž den a v témže chrámu Páně obětoval
o 9. hod. slavnou mši sv. za přísluhy svých
dvou bratří novosvěcenec vdp. Chlupák, syn
soud, úředníka v. v. dříve v Teplicích-Sa
ňově. Po mši sv. a odpoledne po požeh
nání uděloval primiční požehnání.
úřady v těchto dnech rovněž zakázány,
čímž byla dána nová rána této houževnaté
menšině v Hitlerově říši. Zdalipak o tom ví
světový zachránce menšin — arch. Rutha.
Německá menšina v Plzni se ztrácí. Při
letošních školních zápisech bylo zapsáno
do prvé třídy obecné školy pouze 16 dětí,
loňského roku pak 37. Jeví se zde tudíž
pokles více než značný.

Jubilejní cigarety a doutníky budou vydá
ny ve dvou druzích k letošnímu 20. výročí
samostatnosti našeho státu. Do prodeje bu
dou dány před jubileem a sice všem tabáčním trafikám.

Návštěvníkům lázeňského města TEPLICE-ŠANOV i lázeňským hostům samotným doporučuje se:

Katoličtí Lidový dům,
smíchovský staropramen,
prvotřídní kuchyně, levné
občanské ceny.

Náj. Rudolf Wurm,

RÁDIO
Ludvík Smělý,
Myslivecká tř. — uspo

Myslivecká tř. čís. 8.

kojí i náročné zákazníky.

St. elektr. dr. „Zámecká
zahrada.“ Tel. čís. 871/1 V.

Učiňte zkoušku.

František Vodňanskí,
sochař a kameník, Pražská ul.
nabízí své služby. Zhoto
vuje náhrobky, pomníky,
pamětní desky, v solidním
provedení. Mírné ceny,
výhodné platební pod
mínky.

Dámský a pánský krejčí

Antonín Pařízek
odborná
dílna pro veškeré kroje

Teplice-Šanov
Tel. č. 871 IV.

Myslivecká 8.

Cis. 2.-3., 1. srpna 1937.
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Peníze, peníze...
točí se kol nich celý svět a jsou snad
základem všeho dění a podnikání.
Peníze rozhodují ve veřejném, poli
tickém, hospodářském a i mezinárod
ním životě. I katolický tábor ke všem
svým akcím a podnikům potřebuje
velmi mnoho peněz. Ptejte se spol
kových pokladníků jakou svízelnou
funkci mají a jak těžce opatřují si
prostředky a to ať už vybíráním pří
spěvků, přijímáním darů, aneb jiným
způsobem.
A přece by šlo vše snáze, kdyby se
naučili všichni katolíci konali svou
povinnost a své úspory a přebytky
svěřili našim peněžním ústavům. Pe
něžní ústavy kromě Spořitelních a
záložních spolků vykázaly za rok 1935
Kč 250,788.688,- zisku. Uvažujte las
kavě, kolik z těchto peněz, které se
ponejvíce rozdají různým účelům,
dostaly katolické korporace a spolky
a kolik doslaly korporace nekatolic
ké. Katolické peněžní ústavy konají
svou povinnost ke katolickému tábo
ru přímo vzorně a za jejich podpor
a pomoci bylo už mnoho vybudová
no a zřízeno a tolik nechalo by se
dělali, kdyby každý katolík své pení
ze uložil do katolické záložny. Přímo
zaráží kolikrát, když slyšíme, že i spol
kové peníze jsou některými funkcio
náři ukládány do tak zvaných ústa
vů neutrálních, které na nic katolic
kého nedají ani korunu anebo žada
tele odbudou nepatrnou almužnou.
Přinášíme obrázek katolického domu
- Orlovny v Lomnici n. Pop. Krásný
a representační tento spolkový dům
byl vybudován obětavostí a prací
tamějších katolíků. Sběrna a plateb-

Vrchol konjunktury? Podle poslední
statistiky klesl počet nezaměstnaných
pod 300.000 přihlášených a neumístě
ných uchazečů o práci. Vezmeme-li
v úvahu, že je vlastně z větší části
po žních, které jistě značně při
spějí k odbourání tohoto počtu, tu
budeme již téměř moci říci, že neza
městnanosti jest odzvoněno, ba uka
zuje se již citelný nedostatek kvali
fikovaných sil, jak dělnictva, tak per
sonálu vůbec. Proto, je-li plných 50
procent z uváděné cifry nezaměstna
ných nádeníků, bude přece nutno
vhodnými investičními pracemi sil
ničními tento zbytek do pracovního
provozu vsunouti.
Nová francouzská vláda rozhodla se
na předpokládaný 40miliardový defi
cit zvýšili daně, dávky, poplatky -

na záložny Hermes v místě darovala
na dům Kč 21.000.- a každým ro
kem přispívá dalšími Kč 1.500.-. Zá
ložna Hermes v Praze se svými sběr
nami od začátku své činnosti věno
vala katolickým účelům Kč 1 milion
350.000. — . Necítíš i ty, čtenáři, že tvo
jí povinností jest, abys také své pe
níze svěřil tomuto ústavu, či máš ra
dost z toho, když ze zisku na tvých
penězích je podporováno vše protikatolické.

Není ti líto takto ochuzovaného ka
tolického tábora, do kterého často
bije se ze všech stran. Neuvědomuje
si takový katolík, že i on pomáhá _dkřesťaňovati čsl. národ.
Peníze potřebuje katolický tábor ja
ko všichni ostatní a proto v duchu
legionářské vzájemnosti voláme ke
všem uvědomělým katolíkům „Své peníze do svého ústavu!"

kolky, clo a tabákové výrobky v cel
kové předpokládané výši 6-10 mili
ard frs. Zbytek deficitu k radosti fran
couzských poplatníků bude přenesen
na příští vládu.

Malé dohody. Za tím účelem byly
jugoslávské celní úřady pověřeny
vypracováním společného celního
zákona, jednotného pro všecky státy
Malé dohody. Jistě že naše interesované kruhy přičiní se o uskutečně
ní této jedinečné myšlenky. Proto bu
diž příkladem všem členům Malé do
hody ukázka jednotnosti Baltických
států na Světové výstavě v Paříži, ma
jících své exposice v jediném společ
ném pavilonu. Kopírovali je, zname
nalo by jistě pro nás zbavení se mno
ha nepříjemností, které nám v pro
pagaci neposlouží.

Potřebujete peněžní poradu? Obraťie se s důvěrou na náš peněžní ústav
záložnu Hermes, jehož 100 sběren roz
větvených po celých Čechách Vám
milerádo a ochotně poradí v jakékoli
peněžní jáležitosti. Úroková odměna
pro vklady činí 3’/2%, pro zápůjčky
pak 4V2 - 61 /4%. Staňte se jejími vkla
dateli a zajistíte si tak hospodářskou
neodvislosi a blahobyt sobě a své
rodině.
Malodohodová celní jednota na ob
zoru. Na poslední schůzi Hospodář
ské rady Malé dohody bylo jednáno
o úzké hospodářské spolupráci států

Rud. Novák.

RUČNÍ VÝŠIVKY
spolkové prapory - výbavy nejlevněji
JOS. ŽĎÄNSKÝ, Krouná u Skutče.
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Nepřepínejme
nosnost konjuktury
Tísnivá doba krise minula a zbý
vá nám pro příště jen poučení, že to
nebyly umělé zásahy, ani konferen
ce a porady, které u nás způsobily
její pád. Není žádnou tajností, že
diktátorské státy bránily se nezaměst
nanosti prací a investicemi (viz Itálie
a Německo) a výsledek je sice řádné
zadlužení těchto států, naproti tomu
však oba jmenované státy mohou se
pochlubili jedinečnou sítí důležitých
stratég, silnic a spojů, budící přímo
obdiv u jejich sousedů, zatím co my
řešili jsme nezaměstnanost neplodný
mi a na mnohých a mnohých místech
nesprávnými podporami nezaměst
naných. A konečně nyní, kdy k nám
konjunktura přišla z čista jasna kdy průmysl a ostatní pracovní od
větví těží z půjčky na obranu státu
- přichází se jako s holou nutností
- vybudováním řádných nových
spojů - Cech a Slovenska atd. Ovšem, že jest to železná nutnost, ze
jména pokud jde o spoje strategické,
ale to mohlo býti hotovo již 5 let.
Nyní, kdy téměř veškeren náš prů
mysl a s ním související pracovní od
větví je zahrnut objednávkami na
několik let - dnes, kdy se u nás ukazuje již nedostatek kvalifikovaných
sil - teprve jest na všech stranách
zdůrazňován nedostatek řádných ko
munikačních spojů, žalostný stav na
šich silnic atd. atd. Musíme si přizna
li, že to byl přímo hazard postupo
Půjčka brannosti.
Podle vládního návrhu o brannosti bude
vypsána losová půjčka 500 milionů korun
čs., která se bude umořovat po 25 let umořovacími tahy při 2o/o prémii ročně. Vedle
toho budou konány tahy výherní.
Z této půjčky budou poskytovány obcím
podpory a půjčky na veškerá zařízení ku
provádění branné výchovy af již se týkají
opatřování cvičišť, pozemků, kancelářských
místností a různých ubikací. Rovněž tělo
cvičným korporacím mohou být z výnosu
půjčky brannosti poskytovány bezúročné
zápůjčky, ovšem výhradně jen ku krytí ná
kladů s prováděním branné výchovy, jak
příslušný zákon připouští.
-Kš-

Oficiální výdaje na zbrojení. 7 největ
ších států a sice: Anglie, Francie, Itá
lie, Japonska, Spojených států, Ně
mecka a Ruska činily:
v roce 1935
Kč 210 miliard
v roce 1936
Kč 300 miliard
pro rok 1937
Kč 570 miliard.

Cis. 2, —3., 1. srpna 1937.

vali takovým způsobem, jak jsme my
v posledních pěti letech lehkovážně
vyhazovaly miliardy na podpory a
nepostarali jsme se o zařádění do
pracovního poměru 3/4 milionové ar
mády nezaměstnaných, jakkoli se o
to zejména naši katoličtí politikové i
sám ministr veřejných Draci Dostálek
marně snažili. Strategické a komuni
kační spoje zde před 5 lety nebyly a
rovněž tak žalostný stav našich sil
nic je již z doby před 5 lety rovněž
datován. Dnes, kdy je konjunktura
vybičována - bude nutno ji přepí
nali ještě tak značnými novými in
vesticemi státními a zemskými, což
však jest zřejmě nezdravé, ježto se
musí pak počítali s tím větší reakcí.

Každý řádný hospodář v zimě posta
rá se o opravu a doplnění inventá
ře a prostě připraví vše, aby v do
bě chvatu ve žních nemusel to neb
ono říditi a který pak toto nedělá, ne
může se o něm říci, že by byl pořád
ným. A v naší státní správě přece ni
kdo nevěřil, že krise bude trvati věč
ně, jako není dnes nikoho, kdo by
se domníval, že není konce i dnešní
konjunktury. Proto si to uvědomme a
vyvarujme se nejen krise samotné,
nýbrž i zbytečného přepínání v době
konjunktury. Oceňme náležitě nosnost
nynější konjunktury a nepřetěžujme
ji ničím, co snad může počkali a kdy
by zase měla nastali krise, neopakuj
me dřívější chybu!
J.-a.

Poplatkové výhody při zemědělských
převodech.

Kč 20.000.- 74%, od 20.000-50.000
72%, od 50.000-100.000 1%, od 100.000
do 150.000,- 17z%, od 150.000.- do
200.000,- 2%, od 200.000,- do 250.000
272%.
B) s vlastníka, nemajícího potomků
na jeho sourozence neb jejich potom
ky, jsou-li ovšem potomky těch, od
kterých předávající hospodářství na
byl a byla-li sjednána úplata do
50.000,- 2%, od 50.000,- do 100.000.3%, od 100.000.- do 150.000,- 4%, od
150.000,- do 200.000.- 5%. Při dědic
kých převodech neb je-li převod bez
úplatný neb jen s částečnou úplatou,
platí 50% sazba podle B. v předpo
kladu, že noví nabyvatelé takových
hospodářství budou jich používali tak
jako jejich předchůdci - tedy budou
na nich hospodařili.

V těchto dnech schválila vláda osno
vu zákona o poplatkových úlevách
při převodech zemědělských mezi ro
diči a dětmi atd., splňujíc tak již ně
kolikaleté tužby drobných zeměděl
ců. Osnova jest již vítanou z toho dů
vodu, že zabrání mnohým a mnohým
dosavadním nepříjemnostem, které
byly příčinou zatajování pravé hod
noty převodu a staly se pak předmě
tem postihu poplatkových úřadů.
Po schválení zákonodárnými sbory a
vydání prováděcího nařízení budou
činili převodní poplatky:
A) s rodičů na děti a jich potomky,
mezi manžely a snoubenci, ať jde o
převody úplatné nebo bezplatné do
Náš cizinecký ruch a Německo.
Poslední německá kampaň proti Če
skoslovensku ukázala se jako velmi
účinná a levná propaganda našeho
cizineckého ruchu. Viděli jsme u nás
mnoho hostí, velmi důležitých to
politických
představitelů
Anglie,
Francie, Holandska, Belgie a i ze se
verských států, kteří přijeli, aby
shlédli „československý bolševický
stát" a co nutno zvláště zdůraznit,
nezdrželi se u nás pouze na krátko.
Jest si jen přáti, aby i nová právě
započatá kampaň setkala se s tímtéž
výsledkem. A proto, píše-li „Frank
furter Zeitung", že „Československo
je pařez, který nutno rozbít", prosí
me, přijďte se na něj zase podívat je tu -. Děkujeme.
Několik číslic o letecké výstavě. Letošní le
teckou výstavu v Praze navštívilo téměř
280.000 platících osob, s volnými vstupen
kami kol 300.000 interesentů. Na střelni
cích se vystřídalo skoro 60.000 osob a se-

skok s padákové věže provedlo 7.507 osob.
Školních výprav přišlo 654 s 29.580 účast
níky. Výsledek jistě obdivuhodný.
Německá vysílačka na Mělnicku. Denním
tiskem po delší dobu již prochází zprávy
o přípravných pracích pro vybudování no
vého rozhlasového vysílače na Mělnicku,
jehož vysílání bude výhradně jen německé.
„Právo Lidu“ zprávy tyto v posledních
dnech plně potvrdilo a uvádí, že německá
tato vysílačka zahájí činnost ještě před le
tošními vánocemi. Budeme mít tedy němec
kého vysílání ještě více, než bylo tomu
dosud.

ZPRÁVY PIŠTE STRUČNÉ A KRÁTKÉ.
Rozsah listu je malý a rádi bychom
vyhověli všem. Chceme, aby náš list
byl projevem smýšlení a názorů čte
nářů, aby si jej dělali sami dle svých
potřeb a přání.
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Předpisy o délce vlasů a vousů u vojska
nařizují, že voják nesmí mít nad čelem a na
temeni delší vlasy jak 3 cm, v záhlaví a na
spáncích 1 cm. Ani záložníci nesmí mít
vlasy nápadně dlouhé. Vousy musí být tak
pěstovány, aby nezakrývaly výložků. Lé
kař může nařídit kdykoli dohola ostřihat
celý vojenský útvar.

Zvýšení vkladů
docílí každá
záložna
stŕádankovvmi
hodinami
HERMAPOLLĽXES

H ERMAPOL
Ústřední prodejna střádankových hodin

Karel Poláček
PRAHA II., VÁCLAVSKÉ NÁM. 64
Tel.: 304-67, 349-71

MUDr. JOSEF KERESZTESI

odborný zubní lékař
Zbraslav, Palackého č. 87.

Ord. od. 14—18 hod.

Vodovody, plynovody, kanalisace atd. nejlépe zařídí

odborný závod

JANA KLIMENTA

Bubeneč, ulice Národní obrany 49. Telefon 751 10

Slrana 11.

Instalace, hromosvody,
lustry, motory

ELEKTROZÄVOD F. BEZUCHA
Doporučujeme

PRAHA XI • C1MBURKOVA 34
Telefon č. 253-21

Portály a zábradlí ze
všech moderních kovů.
Rolety, mříže, nůžkové
mříže. — Nedobytné po
kladny a ocelový kance
lářský nábytek dodává

PR/!HMI.PM№ltí.

ALTER,
Volaňský a spol.,

Laky, smalty a specielní
barvy na nátěry vzdorující
účinkům kyselin, kouři,
vlhkosti, pod studenou i
teplou vodu, proti rezi atd.
dodá Vám vlastní výrobky

Praha - Košíře, Plzeňská tř. 275.

Telefon 404-64, 443-10.
Vlastní truhlárna, brusírna
skla, niklovna a cliromovna.

LAKO'
družstevní továrna mistrů
lakýrnických v CSR.

Doporučujeme

Vysočany čís. 156,

Půjčky-ihned

kulantně vyřizuje

Praha I., č. 299,
Plzeň, Tylova č. 8,
Brno, Křenová 56,

NA JADRAN
každou sobotu expressem

BANKOVNÍ ZÁVOD

R. Sedláček

od Kč 290 -

restaurační podniky

Zimní Stadion
v Praze, na Štvanici.
Zahrada.

p e n s e (byt a strava) od
Kč 33-

3 taneční parkety.

Dináry Kč 63’50.

Jazz Koliandr.

Podél celé Dalmácie

PRAHA II, ANGLICKÁ 12

Nejlépe vymalujeVáš byt
odborný malířský závod
Josef Slabihoudek, Vinohrady,

Šafaříková ul. 3. — Telefon č. 513-16.

Kč 490 s celým zaopatřením.

Jadranská cestovní kan
celář Jar. Fencla,
nyní dolní Václavské nám. 14,
mezi Bafou a Vašatou. — Tel. 39463.

Osvald Žalud,
Praha - Nové Strašnice čp. 1201.

Výroba lisovaného zboží
a nástrojů.

T e 1 e i o n 557-48.
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Doporučujeme stejnokroje od firmy

Doporučujeme legionářskou prodejnu

VÁCLAV STICKEL
prodejna čsl. třídní loterie

PRAHA XIX., Vuchterlova číslo 16.

Knihařstvi

ANTONÍN BAUTZ
provádí veškeré práce zakázko

Račte si zaznamenati mé telefonní číslo

462-0-1

Převádím veškeré malby bytových místností dle vlastních neb
dodaných návrhů nejnovější metodou, souladně k nábytku a za
řízení za ceny přijatelné. Zhotovuji též fermežové, lakové ná
těry a nápisy.

VÁCLAV KREBS

Cis. 2.-3., 1. srpna 1937.

vé, obchodní a nakladatelské.
PRAHA II., Podskalská 46.

Telefon 459 82.

PRAHA II., OSTROVNÍ 10 n.

JOSEF KLÍMA,
Praha Vršovice, Bulharská 974

roh Mičánek proti kasárnám,
telefon číslo 590 80.
jen optik
JAN NEDBAL,
odborník
optik a mechanik,
dodá vám
ŽIŽKOV, Husova tř. 38 n.
správné brýle
Telefon čís. 328-27.

Konám svou povinnost a ukládám své
peněžní přebytky a provádím všechny pe
něžní záležitosti u

Záložny Hermes
zapsané spol. s r. o. v Praze I.,

v Praze I., Masarykovo nábřeží 18
jejích sběren a střadatelských kroužků.

Bakov n. Jiz., Beroun, Bílina, Blatná, Mladá Boleslav, Horní Branná, Český
Brod, České Budějovice, Dolní Bukovsko, Buštěhrad, Cerhovice, Češtíce,
Černivsko, Duchcov, Velké Hamry, Březové Hory, Hory Matky Boží, Hosiivice, Mnichovo Hradiště, Hluboká n. Vit., Choceň, Chomutov, Jablonec u
Dobříše, Uhlířské Janovice, Velká Jesenice, Jilemnice, Karlín, Klatovy, No
vý Knín, Košíře, Královice, Kralupy, Křižánky, Kunžak, Lašovice, Líbán,
Libice n. Cidl., Litoměřice, Lnáře, Lomnice n. Luž., Lomnice n. Pop., Louny,
Lysá n. L., Městec Králové, České Meziříčí, Mirošov, Mirotice, Mnichovice,
Most, Mýto, Nelahozeves, Netvoříce, Pankrác, Nová Paka, Plasy, Podmokly,
Police n. Met., Počernice Dolní, Počernice Horní, Polen, Postoloprty, Pra
ha VII., Protivín, Rakovník, Rapšach, Rokycany, Roudnice n. L., Rožmiiál,
Ruzyně, Sedlčany, Semily, Slaný, Smečno, Smidary, Staňkov, Stěžery, Stra
konice, Nové Strašecí, Svébohov, Svratka, Tálin, Taiobity, Teplice-Šanov,
Třmíce, Třebechovice pod Orebem, Třebenice, Třeboň, Česká Třebová,
Týnec n. L., Týniště n. Orl., Valdice, Velhariice, Veltrusy, Velvary, Veselí
n. Luž., Mladá Vožice, Záboří n. L., Zbraslav, Zdíkov, Železnice, Žižkov,

ÚŘEDNÍ HODINY OD 8-13.

ÚČET U POŠTOVNÍ SPOŘITELNY 210.512.

TELEFON 357-05.

Vychází
číslo po
nistraci
Jednota

1. a 15. v měsíci. Redakce, administrace a expedice v Praze II, U Půjčovny č. 4. Telefon c. 377-83. Předplatné Kč 12.— ročně, jednotlivě
50 hal. Kdo sí ponechá dvě čísla a odebírání písemně nezastaví, považuje se za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to admi
písemně oznámí. Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů v Praze p. č. 175742/IIla/1937. Podací úřad Praha 25. Vydavatel a majitel
přátel katolických legionářů, Praha II, U Půjčovny č. 4. Cis. pošt, spořitelny 210.512 (záložna Hermes v Praze). Odpovědný redaktor Bedřich
Klimeš. Tiskne Družstvo Vlast, n. A. Daněk v Praze II, Žitná 26. Řídí redakční kruh.
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