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Časopis katolických legionářů, jejich přátel, hraničářů a vojáků ,v íál

Zemřel
velký legionář...
Smrt presidenta-Osvoboditele, T. G.
Masaryka, třeba při jeho požehnaném
věku nemohla bytí, překvapením, za
třásla svědomím každého oběana naší
republiky. Každému z nás vracejí se
myšlenky 20 let zpět a celý národ ja
koby zpytoval své svědomí. V truchli
vých dnech smutku uvědomuje si člo
věk heroismus starce, který' odešel do
ciziny, aby dobýval svobodu ujařme
nému národu. Zemřel nejstarší legio
nář . . . Nebylo jistě mezi legionáři
staršího, poněvadž vojenská povinnost
za Rakouska byla nejvýše do 60 let.
Přečkal řadu mladších, kteří již dříve
odevzdali svou duši věčnosti. Každého
bratra čekají tyto poslední chvále. Snad
mnohý ze čtenářů Stráže se dočká, až
ponesou někde v zapadlé dědince na
maličký a chudičký hřbitov posledního
hrdinu za svobodu českého národa. Zů
stanou tu jen vzpomínky a různé pa
mátky v museích na zahraniční odboj,
na hrstku lidí, kteří obětovali vše da
leko v cizině pro svou malou zemi, pro
národ, aby mohl volně, dýchat, svobod
ně myslet, mateřskou řečí mluvit a za
chovat si víru Otců ...
Rodná země tolika boji za lepší bytí
posvěcená, slzami žen-matek zkropená,
přikryje jednou všechny, kteří dovedli
přinésti každou oběť a dali vlasti vše.
Vyrostou nové generace, pomalu bude
se na vše zapomínati, a jen v dějinách
zůstanou historická léta 1914—1920 a
v památných dnech budou oživovány
vzpomínky na 100.000 mužů a jejich
vůdce. Bude národ vděčný anebo ne
vděčný? Udrží si příští generace tak
těžce ve světovém požáru nabytou svo
bodu?
Kéž česká země jest těm hrdinům zemí
lehkou a na věčné časy českou — svo
bodnou.
Josef V. Křiklavá.

President Masaryk
o významu sv. Václava
Pod tímto záhlavím přináší Svatováclavský sborník I. „výňatek z od
povědi na proslov prof. dra Kaprase, pronesené dne 27. září 1929 u
svatováclavského pomníku v Praze při slavnosti odevzdání svatováclav
ské standarty, věnované Národním výborem pro oslavu tisíciletí jezdec
kému pluku č. 8 Knížete svátého Václava“.
„Pěkně jste, pane profesore, objasnil význam sv. Václava pro začátky
českého státu více než tisícileté; s vděčností ho dnes vzpomínáme.
Sv. Václav byl knížetem míru, ale statečně hájil přemyslovského státu
a uhájil. Jeho političtí odpůrcové musili pokračovat v jeho politice; tra
dice politicky přemyslovská byla již tehdy tak silná a je i nám a budou
cím poučením a vodítkem.
Vím, že historikové ukazují na to, že bratrovrah Boleslav byl vládcem
zdatným; třeba, ale dopustil se násilí a proto nemůže být stavěn na ro
veň Sv. Václavovi. V tom byl celý národ za jedno: ctil a miloval v mu
čedníkovi především lidskost. A jestliže historikové ještě nevědí, co je
faktem historickým a co je legendou, řekl bych, že i legenda může vy
slovit ideály národa, a to je mně také historický fakt.
Vyzdvihl jste, pane profesore, právem pokrokovost Sv. Václava. I my
musíme pokračovat v duchu doby správným směrem. Život a smrt Sv.
Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá na vzdělanosti a mrav
nosti, na mravnosti posvěcené pravou zbožností. Státy se udržují jen
duchovním a fysickým zdravím národa; naše republika bude nezdolná,
budou-li její občané vždycky hájit práva a spravedlnosti uvnitř i na
venek.
s
Jméno našeho knížete proniklo i za naše hranice; děti anglické, jak*
naše, koledují o dobrotivém Sv. Václavu. Návštěva četných hostí, z cizi
ny je nám důkazem světového významu oslavencova.
T. G. Masaryk.“
Masarykův poměr k vojákům
Můj poměr k vojákům byl dobrý-, přá
telský, kamarádský, ačkoli jsem byl
v úsudcích přísný a podle potřeby i vel
mi přísný. Upřímnost — zdá se mi nejlepší vlastností pro dobrý poměr kaž
dého nižšího a vyššího velitele k vojá
kům; vedle upřímnosti nutná je dů
slednost a lilavně spravedlnost. Vojsko

nezbytně spočívá na autoritě a zejména
ve válce důstojníci a velitelé jsou tím,
čím v politickém životě jsou vůdcové.
Ale vůdce vojenský- nesmí býti dema
gogem, to se brzy vymstí i jemu Samé
mu, neboť v nebezpečí válečném běží o
životy a v nebezpečí se lidé stávají rea
listy a posuzují své představené neú
prosně.
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Svatý Václav, ochránce českých vojsk
Svátek sv. Václava jest příležitostí k po
sílení státní i národní myšlenky, ode
zíraje od významu kulturního a nábo
ženského. Je příležitostí ukázati světu
na tisíciletou státní tradici v našem ná
rodě, tisíc let světové české kultury,
tisíc let Osobitého národního života. Zde
jde o rovnocennost našeho státu se státy
nejstaršími. Již před tisíci lety
vyšel z našeho národa muž svě
tové šíře, český kníže svátý
Václav.
Mnozí však z našeho národa
nevědí si se sv. Václavem ra
dy. Cítí mohutnost a sílu tra
dice svatováclavské, rádi by to
projevili i navenek, ale stydí
se. Proč ?
Sv. Václav je svátým Církve
římskokatolické a den jeho
smrti stal se národním svát
kem nejen církevním, ale i po
litickým.
Ve všech dobách setkáváme se
s úctou svatováclavskou. I do
ba husitská ctila a vzývala to
hoto světce. Když Zikmund ob
léhal r. 1420 Prahu, volali Pra
žané „k Bohu a sv. Václavu,
dědici našemu“ s prosbou o
pomoc proti přesile nepřátel.
Při dobytí Prahy na Polácích
r. 1004. v bitvě u Chlumce r.
1126, u Kressenbrunnu r. 1260,
u Muhldorfu r. 1422, všude
zjevuje se světlá postava naše
ho patrona v čele bojovníků a
pomáhá jim k vítězství. I zbo
rovská bitva vybojována byla
pod praporem svatováclavským.
Ale i za hranicemi, v Polsku,
Rusku a ve Francii je uctíván
sv. \ áclav. L. J. kardinál Lucon, arcibiskup remešský na
psal r. 1929 v listu Msgr. dr.
J. Srámkovi, že „Sv. Václav je
jedním ze svátých patronů válčících ze
mí, které měl ve zvyku vzývati každo
denně za války r. 1914—1918 a prošiti,
aby se u Boha přimluvili ve prospěch
svých pozemských vlastí, zúčastněných
v nejkrvavějším ozbrojeném konfliktu,
jakýr znají dějiny“.
Celými českými dějinami až do moIdemí doby, od slavnostní mše svaté pod
pomníkem sv. Václava v Praze r. 1848.
když poselstvo odcházelo k císaři Fer
dinandovi V. do Vídně vyložit mu čes
ké státoprávní požadavky, až k svěcení
praporu České družiny v Kyjevě na
Buši na sv. Václava r. 1914. proplétají
se hřejivé vzpomínky na českého kní
žete sv. Václava, při nichž nesnadno je
odděliti pocity čistě náboženské anebo

národní. Člověk jen povrchně procítivší
českou duši, nemůže arci pochopit!, co
výrazně českého je obsaženo v úctě
k sv. Václavu, neboť v tomto demokra
tickém kultu uctívání národních svá
tých zračí se katolicita československé
ho národa.
Sv. Václav je v dějinách naší vlasti sku

tečně postavou, která celý náš národ
podivuhodným způsobem spojuje při
každé dějinné události v jeden celek.
K svátému Václavu za světové války
stejně se hlásí zahraniční vojska jako
domácí odboj. Velké události se tvoří
společnými zájmy a společnými věcmi,
ne tím. že jeden s druhým nesouhlasí.
Jenom společné zájmy a společné věci
dělají národ jednotným, silným a mo
hutným.
Legionáři by měli býti mezi prvními
ctiteli kultu svatováclavského, který
v roce 1914 v Kyjevě byl vzácným vý
razem lidové úcty, důvěry a národní
naděje. Svatováclavská koruna, symbol
české jednoty a síly, na praporu České
družiny uprostřed znaku zemí českých

a Slovenska dala mravní a právní zá
klad k nvnějšímu československému
státu, který- nevznikl nijakým rozma
rem mírové smlouvy, nýbrž vůlí náro
da. A ta národní vůle má tradici tisíci
letou.
Do té vůle spadá též svátek České dru
žiny, sv. Václava, kteiý přešel i na 1.
pluk, po zborovské bitvě po
jmenovaném M. J. Husi, před
tím na rtech mnohých legio
nářů pluk sv. Václava. Svátek
patrona byl slaven celým čes
koslovenským vojskem po ce
lou dobu jeho působení na Ru
si. Sbírka pro Českou družinu
nazvána svatováclavskou, vy
šel i rozkaz (také v Itálii) a
prohlášení
československého
vojska na den sv. Václava, ko
naly se výročí svěcení prapo
ru a panychídy za padlé dobrovolce České družiny v den sv.
Václava. V Samaře, v pohnuté
době r. 1918, využit byl svátek
sv. Václava politicky a stal se
svátkem národů. Naše politic
ké vedení na Rusi obdrželo
k 28. září blahopřání zastupi
telských činitelů.
Zběžný pohled na zachovale
památky československého za
hraničního vojska ze světové
války setká se se jménem sv.
Václava.
V adrese odevzdané brzy po
vypuknutí světové války zá
stupci ruských Cechů caru Mi
kuláši II. se praví: „Nechť za
září svobodná a nezávislá ko
runa svátého Václava ...“
Na desce pamětní adresy, ve
nované kyjevskými Cechy Čes
ké družině k prvuímu výročí,
je vyobrazen Alšův klečící bo
jovník s nápisem: „Svaty Vác
lave, nedej zahynouti nám ni budou
cím!“ Na skládací ikoně 2. pluku, zho
tovené bratrem Jindřichem Bieblem, je
vyobrazen vedle sv. Jiří svaty' Václav
jako mladý bojovník po stranách svá
tých Cyrila a Metoděje. Vesbírkách
Památníku odboje je fotografický- sní
mek zemljanky (místnost pod zemí) 5.
roty 11. pluku, na níž je uprostřed Al
šův obraz svátého Václava na koni a na
levé straně nápis: „Svatý Václave, ne
dej zahynouti nám, ni budoucím!" Ta
kových zemljanek s Alšovým obrazem
svátého Václava bylo v ruských legiích
více. Těplušky (obývací vagony ruských
legionářů) byly zdobeny obrazem sv.
Václava na koni. Na uměleckých Preisigových propagačních plakátech ame-
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rických spatřujeme na praporu, jejž
drží československý voják, černou sva
továclavskou orlici s nápisem: ..Nedej
zahynouti nám, ni budoucím!“ Na praÍ>oru 10. roty pěšího pluku 33. italských
egií je vyšit nápis: „Svatý Václave, ne
dej zahynouti nám, ni budoucím!“
Hřbitov na Monte Dossioli di Monte
Baldo, kde jsou pohřbeni csl. dobrovolci padlí v boji na Doss Altu r. 1918,
byl nazván našimi vojáky hřbitovem
svátého Václava.
V Celjabinsku (Rusko) na hřbitově v ro
hu u českého oddělení byla stavěna ro
ku 1918 kaple, v níž měly býti umístě
ny obrazy českých patronů se svátým
Václavem v cele. K výzdobě kaple ne
došlo pro ústup na Sibiř.
Starodružiník malíř Fr. Panolek rád
maloval alegorické obrazy na námět
blanický- a jeden cyklus jeho zachova
lých obrazů má název ..Blaník“.
Z tohoto zběžného pohledu na památky
zahraničních vojsk je vidna úcta k svatému Václavu, prameni stále živých
studnic cti. slávy, lásky a oběti. Svatý
Václav, ochránce českýwh vojsk, měl by
býti vojáky uctíván pro velké mravní
a duchovní hodnoty, jimiž náš národ
vždycky v boji zvítězil. Zvláště těm,
kterým bylo dopřáno bojo váti za ob
novu svobody naší vlasti, musí býti jas
no. jaký měl sv. Václav význam pro
počátek našeho odboje, co znamená pro
nynější československý- stát a jakou má
me povinnost k němu v době brannosti.

svornosti, bili se u Zborová velmi udatně a vyřešili úkol, který na se vzali.
nadmíru moudře, což doznali i vojenští
odbomíci jiných armád.
Děkujme Božské Prozřetelnosti, že naši

E. Dostál-

$v Václav, vzor
slovanského vladaře

kjm.

Slováci mají velmi pěknou modlitbu za
světskou vrchnost:
„ó Bože, daj;, aby sme sa pod vrch
nostou. kterú si nám ustanovil, posluš
ne. pokojne a spravedlivé chovali; uděl’
jej spravodlivosti, tichosti, udatnosti a
múdrosti! Učiň a zachovávaj ju stále
v dobrom, udatnú v protivenstvách:
riad a potěšuj ju v úzkosti, a daj jej
víťazstvo v pokušení. Daj. aby bolo jej
riadenie nám ku pokoju a k spaseniu,
predovšetkým tiež ku cti a chvále svá
tému menu Tvojmu.“
V této krásné modlitbě je zhuštěně vy
líčena představa křesťanského vladaře,
tak jak nejvíce odpovídá slovanské
mysli a této představě plně vyhovoval
sv. Václav.
Kéž bychom následovali příkladu sv.
Václava vždy a všude, ať již vládneme
sobě anebo máme-li říditi jiné.
Duch sv. \ áclava ovládal i zborovskou
akci; naši bratři šli za věcí spraved
livou, přípravy k ní konali v nejlepší
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presidenti Masaryk-Osvoboditel i Beneš
Budovatel ve všech státnických počinech pro naši samostatnost nepodceňováli tradici svatováclavskou.
Oroduj za ně i za nás, sv. Václave!

Antonín S o r m:

Svatováclavské zvony
památníky našeho osvobození a pomníky zahynulých našich hrdinů.
Zbožný duch našeho lidu nezpronevěřeného víře svých předků, rozmani
tým způsobem uctil historické osvobození, jakož i vzdal poctu svým bra
třím, kteří hrdinně obětovali své životy za vlast a svobodu. Třebaže ne
vládl pozemskými statky, stavěl z haléřových sbírek kaple i kostely, kří
že i sochy a památníky na oslavu 28. října a na pamět svým drahým, do
osvobozené vlasti se navrátivším.

Ale nejčastěji uctil tuto věkopamátnou chvíli i své hrdiny - pořizová
ním zvonů. Sledoval jsem ony události dosti pozorně po 17 let a tu mohu
zvláště radostně konštatovali, že tyto symbolické památné zvony nejčasiěji byly spiaty s nejkrásnějším symbolem národním - s postavou svato
václavskou a nejvíce jich posvěceno ve dnech 28. září a 28. října, nejvíce
jich ozdobeno reliefem Sv. Václava ve vojenské zbroji, jakož i opatřeny
nejčastěji nápisy chorálu svatováclavského-. „Nedej zahynouti nám i bu
doucím ..." Téměř všemi novými poválečnými zvony prvně zvoněno na
pamět padlých bojovníků ve světové válce ...
Před nemnoha léty (1925) byla uskutečněna krásná myšlenka italského
bohoslovce a zřízen z ukořistěných děl „zvon padlých" v Roverretu,- zmen
šený odlitek roverretského zvonu jest v Benešově, aby tu vyzváněl mrtvým
Italům - vystěhovalcům. Ale ani u nás nebyly podobné zvony na po
čest padlých ojedinělé hned po válce. Vzpomenem zvlášť dojemné histo
rie rekvirovaného zvonu v Časialovicích, který byl dne 29. října 1917 roz
bit rakouskou rekvisicí na kusy. Byl to zvon značných rozměrů, přes 20 q
těžký, proto by byli nemohli jej jinak s věže snésti. Ale v noci, dříve než
rekvisice zvon odvezla, některé slečny a paní s pomocí několika mužů
snesly z vysoké častalovické věže tyto těžké kusy zvonoviny přes 90
schodů. Snadná práce to nebyla, vždyť některé zlomky jejich milovaného
zvonu vážily 70 až 80 kg. Do rána ještě zvonovinu pohřbily v polích, za
městem. Jejich „vlastizrádné" činnosti samo nebe přálo, ranní deštíček
a nesčetné stopy lidí, přišedších záhy ráno ke kostelu na pohřeb, zne
možnily vypátrali policejním psům, původce odcizení zvonů. - Záhy
po převratu roztříštěný zvon vykopán a péčí místní duchovní správy od
lit přesně v původní podobě a s původní výzdobou. K nápisům a leto
počtům připojen ještě nový: „Ke cti a chvále Boži, sv. Víta a na památku
vojínů padlých ve světové válce 1914-1918."

Nyní vzpomeňme specielně zvonů svatováclavských, jako památníku
osvobození. Praha má je téměř na každém chrámě a mnohé z nich úcty
hodných rozměrů: Na Strahově zvon „Sv. Václav" z r. 1927 o váze 2635 kg,
v Týně zvon z r. 1925 o váze 2414 kg za 70.000 Kč, na Vinohradech (1300 kg),
u sv. Havla, na Smíchově, na Žižkově, u sv. Jiljí, atd.
Také na našem venkově po městech a vískách, jest mnoho podobných
zvonů zasvěcených nejbezpečnějšímu ochránci země a státu.
Zvon čtvrtý „Sv. Václav" v krásné nové soupravě zvonů na Svaté Hoře
u Příbrami, pořízený roku 1934, má na svém plášti věnování:
„Dědici České země v 15. výročí samostatnosti věnuje z vděčnosti osvo
bozený národ." Pod obrazem (reliefem) sv. Václava na koni čteme verše:

„Dokud srdce mé Ti pěje písně jásavé,
Tvůj ret pros Boha za vlast, svátý Václave!"

Zvon v Borotíně (okres Sedlčany) z roku 1924 má nápis: „Mír, blaho vy
pros, válku zažeň, vlast ochraňuj, sv. Václave, patrone a dědici České
země."
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Zvon v Borovanech u Českých Budějovic z r. 1924 s reliefem sv. Václava:
„Sv. Václave, nedej zahynouíi nám i budoucím! Opatřen obětavostí osad
níků na paměf padlých ve válce světové 1914-1918.''

D r. V. R y n e š:

Na zvonu v Ledči nad Sáz. z r. 1922 čteme:

V zášeří svatovítské katedrály zachovaly
se nám z minulých věků, z doby budování
starého českého státu tři kusy zbroje, jež
někdy náležela svátému knížeti Václavu.
O jeho svátku každoročně možno u sv. Víta
spatřiti železnou přilbu, krunýř a pláštík.
Vedle těchto památek uchovává se v kate
drále i meč zvaný svatováclavský. O tomto
meči však někteří učenci pochybují, že po
chází z X. století a přičítají jej věkům
pozdějším.
Staré mince, kronikářské zápisy a obrazy
nám však dosvědčují, že český středověk
znal ještě jednu součást zbroje sv. Václava,
jež se však do dneška nezachovala. Je to
kopí (oštěp) sv. Václava, zbraň to u stře
dověkého rytíře zcela obvyklá, byť i dnes
úplně vymizela z užívání naší armády. Kopí
bývalo pro středověkého člověka symbolem
i vládni moci. Z toho důvodu se těšila
zvláštní vážnosti panovníků svaté římské
říše kopí císaře Konstantina a sv. Mauricia.
Nad jiné klenoty bylo ceněno kopí sv. Longina, jímž kdysi byla probodena Spasitelova
hrud. Toto kopí bylo součástí korunního
pokladu sv. říše římské a svého času k jeho
poctě byl stanoven i zvláštní svátek. 2e
v Cechách se zvláštní úctě těšilo kopí sv.
Václava, dosvědčuje nám ze zachovalých
památek nejdříve mince Vratislava II. z do
by jeho vlády v údélném knížectví na Mo
ravě. Zobrazuje! stojícího sv. Václava s ko
pím v pravé ruce. Podobnými obrazy zdobí
Vratislav II. i když se stal králem českým,
své mince. Totéž činí i jeho nástupci. Sv.
Václava s kopím opatřeným praporcem (jak
tehdy byl zvyk) spatřujeme i na ilustraci
t. zv. Korunovačního evangeliáře Vrati
slavova z konce XI. století. Když později je
sv. Václav na mincích zobrazován na koni,
ířímá jeho pravice rovněž kopí.
Kopí svatováclavské nebylo však u našich
předků pokládáno jen za nějakou starožit
nost, byť i hodnou úcty. Snad po vzoru
jiných národů nosili je s sebou staří Cecho
vé do válek, aby si tak zajistili přímluvu
a přispění svého svátého ochránce. Z pra
menných záznamů víme zcela určitě jen
o dvou bitvách, v nichž kopí někdy sv.
Václava uprostřed vybrané stráže bylo na
šim předkům zárukou úspěchu. Bylo tomu
tak v únoru r. 1126 v bitvě u Chlumce na
severní hranici naší vlasti a v červenci roku
1260 u Kressenbrunu na Moravském poli
mimo území našeho státu. Není však po
chyby, že i jindy si naši předkové zajišťo
vali přispěni našeho národního světce, ne
souce do vřavy bitevní jeho kopí.
Nejen však Václavovu pomoc, nýbrž i při
spění někdejšího praž, biskupa sv. Vojtěcha
si zajišťovali naši předkové před bitvou
u Chlumce, připevnivše na svatováclavské
kopí korouhev sv. Vojtěcha ve Vrbčanech
nalezenou. Nestalo se tak jistě náhodně.
Prvá čtvrtina XII. století jest ozářena vý-

„Svatý Václave, kníže pokoje,
ochraňuj nám vlast i jazyk bez boje,
vypros nám u knížat Krále,
by náš chrám ku Boží chvále,
trval v klidu stále."
Velmi mnoho těchto zvonů svatováclavských pořízeno v roce milénia
mučed. smrti sv. Václava nebo k oslavě tisícího výročí smrti svátého Vác
lava jako veliký zvon v Písku (1830 kg těžký), který má tento zajímavý
chronogram (letopočet 1928): „Sv VáCLaVu - V 10. rok SVoboDy a 1000.
Výročí sMrtl - česká srdCe posvěCují." Ve Zlonicích při svěcení na stuze
zvonu „Sv. Václav'' bylo věnování: „Sv. Václavu a našim padlým hrdinům";
kromě toho je na zvonu relief P. Marie Síaroboleslavské, blaničtí rytíři, relieí kterak Kristus utěšuje raněného vojína na bojišti a nápis: „Maličko,
nechť tvůj plášť hrdiny zhojí, kieří své životy za vlast svou dali; probuď
je ze smrti k novému žití, věčné ať světlo jim v nebesích svili!"
V Českém Brodě na zvonu „sv. Václav" jest nápis: „Ulil 1924 na památku
28. října 1918 - dne znovudosažení samostatnosti České země." - Podob
ně je v Kumžaku z r. 1923 psáno na zvonu svatováclavském.
Ovšem i mnoho zvonů zasvěceno P. Marii a jiným světcům a sv. Kříži
zasvěcené zvony pořízeny na pamět osvobození. Z nekonečné té řady uvá
dím alespoň dva:
V Humpolci 29. června 1928 posvěceny tři zvony, z nichž prvý zasvěcen
sv. Václavu a má nápis: „Dědici milý, Tys po lišíc lei nás Čechy ve vítěz
né zápasy veď na nové slavné tisíciletí, svobodný národ zvon Ti světí!";
druhý nazván „Zvonem Svobody" a nese obraz sv. Kříže, u něhož stojí
rolník s rozlomenými okovy a s nápisem-. „Svatý kříži, osude všech národů,
žehnej naši českou svobodu!"
Na zvonu v Kytíně čteme: „Za oběti vojny, já lkám bohabojný."
Zvláště o svátku sv. Václava až uslyšíme slavný hlas zvonů, vzpomeňme
též v modlitbě těch, za něž naše zvony prvně vyzváněly, a jimž vděčíme
za naši svobodu ...

Odešel,
všemi oplakáván . . .

Skoro devatenáct let tomu, kdy jej
slovanská Praha vítala s jásotem při
slavném příjezdu - jeho - syna chu
Slyšeli jste jistě pohádku o smutném dobných rodičů, který tuhou a úsiměstě a smutném království. Snad je lovnou prací dostal se do prvních
to už hodně dávno, kdy i vám byla řad národa. Ve věku, kdy jistě měl
lěžko pochopitelná, vždyť dětským již plný nárok na odpočinek - od
srdcím je smutek velmi vzdálen. Jis jíždí do ciziny, vede národní odboj,
tě jste si ji však mnozí uvědomili miuví a přesvědčuje na pravém mís
v těchto dnech, když celá Praha ha tě, že není malý národ, který má tisí
lila se do těžkého smutku, když od ciletou tradici. A hle, on, syn tohoto
úst k ústům šla truchlivá zvěst, že o- malého, zapomenutého národa, po
dešel všemi milovaný - tatíček Ma sléze za pomoci ostatních vítězí a
saryk. Věru v té chvíli podobala se vděčný národ volí jej svým presiden
Praha smutnému městu a celá repu tem - prvním presidentem svobodné
republiky. Je milován celým náro
blika smutnému království. Pestré veselé jindy výlohy a okna změnily dem a přizvi, „tatíček Masaryk" svěd
se obratem v pietni koutky, kde před čí o velké lásce, kterou pro něho ná
obrazem presidenta — Osvoboditele rod chová. Nezdá se vám tu nic o po
hořely svíce, jichž roztavený vosk sledních, kteří budou prvními?
stékal a tuhl jakoby v slzy - viděli Odešel, vřele a upřímně oplakáván,
jste tu čerstvé kvěiy, tlumočící lásku ale v srdci českého lidu zlatým pís
a úctu - poznávali jste v tom všem, mem zůstane vryta jeho světlá, nehy
jak velice byl zemřelý milován vše noucí památka, jež bude žít i v srd
mi, bez rozdílu politického či nábo cích příštích generací.
ženského přesvědčení.
Anna Čížovská.

0 osudech kopí sv. Václava

Čís. 6.-7., 1. října 1937.
šlehem plamene svatovojtěšského kultu,
jenž je těsně spojován se svatováclavským.
Dokladem toho jsou obrazy obou světců
vedle sebe na knížecích mincích, jakož i
nadšené zmínky o nich u kronikáře Kosmasa kapitulního to děkana u kostela sv.
Víta, Václava a Vojtěcha (domnělá věštba
Libušina). Slavný vojenský úspěch, jehož
nad císařem Lotharem dosáhli u Chlumce
naši předkové, se opakoval v r. 1260 u
Kressenbrunu, když král Přemysl II. tam na
hlavu porazil vojska uherského krále Bely
IV. I tehdy ve vybraném šiku vojenském
bylo na bojišti neseno svatováclavské kopí
s praporcem. Šik onen podle svědectví pur
krabího Jaroše nestihla v boji žádná ztráta.
Po roce 1260 mizí svatováclavské kopí i
se svým praporcem z našich očí. Neznáme
jeho dalších osudů. Jen se jich můžeme
domýšleti.
Z různých domněnek zdá se nám nejpravděpodobnějši ta, že kopí zmizelo za bitvy
u Suchých Krůt v roce 1278, když byl po
ražen a zabit železný a zlatý český král
Přemysl II. Vime-li totiž, že přítomnost
svatováclavského kopí na poli válečném
dovedla roznítiti Čechy až k tomu, že se
některým z nich zdálo, že vidí postavu sv.
Václava, spějící krajanům na pomoc, víme-li,
jak v předvečer Moravského pole král Pře
mysl a jeho okolí zdůrazňovali význam na
stávajícího boje pro český národ i pro Slo
vanstvo vůbec, pokládáme za velmi pravdě
podobné. že Přemysl II. vzal s sebou do boje
s císařem Rudolfem Habsburkem svato
václavské kopí, aby bylo i tu zárukou úspě
chu a zároveň pomáhalo rozněcovati nad
šení českých bojovníků. Král Přemysl padl
— kopí se v chaosu boje ztratilo. To se
ovšem jen domýšlíme.
Co víme určitě, jest, že v r. 1333 se kopí
to již neuvádí ve výpočtu svatováclavské
zbroje u sv. Víta přechovávané. V prvém
inventáři pak chrámového pokladu z r. 1354
jest uvedena jen prázdná pochva určená
pro toto kopí. Pochva ta byla ze zlata a
bývala ozdobena drahokamy a perlami. V r.
1354 mnoho z nich však chybělo ... Téhož
roku mizí však i zlatá pochva. Jef rozta
vena a zlatém tak získaným jsou pozlaceny
některé relikviáře, do nichž byly uloženy
svaté ostatky, jež z ciziny přivezl do Prahy
český král a zvolený římský císař Karel IV.
Jen malý zlatý křížek, jímž pochva byla
ozdobena, ušel zkáze... I ten však mizí
v době následující__
Svatováclavské kopí však z paměti Cechů
nezmizelo a nezmizí. Dodnes zdobí a pokud
český jazyk bude žiti, bude zdobiti spolu
s praporcem tisíce soch a obrazů, svátého
mučedníka, někdy vévody, povždy však
ochránce Cechů, jenž nedá zahynouti ani
nám ani našim budoucím!
Doporučujeme legionářskou prodejnu

VÁCLAV STICKEL
prodejna čsl. třídní loterie

PRAHA XIX., Vuchterlova číslo 16.
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Svatováclavsky prapor,
katol. legionářů, který
měl býti posvěcen v den
svat. Václava. Slavnost
svěcení praporu byla od
ložena s ohledem na ná
rodní smutek nad úmr
tím presidenta Osvobo
ditele T. G. Masaryka na
den 28. října t. r. Protektorkou slavnosti a matkou
praporu bude mpí. Růcklová, choť skut, papež
ského komoří. Cestnou
funkci kmoter laskavě
přijalo několik dam před
ní české katol. společ
nosti. Prapor je dilem
katol. firmy J. Žďánský
v Krouně, je celý ručně
vyšit a bude vyvěšen v
v knihkupectví u Zlatého
klasu v Praze II., Karlovo
nám. 5—6. Materiál do
dávala firma Ars Liturgica. Jednota přátel ka
tolických legionářů dě
kuje všem dárcům, kteří
na pořízení praporu při
spěli a prosí, aby i ostat
ní čtenáři našeho časo
pisu pokud možno něja
ký příspěvek poslali slo
ženkou záložny Hermes
210.512 s označením „na
prapor“.

K svátku svátého Václava
Bývalý krounský farář Mimra říkával
o katolících na nábožensky smíšené
osadě, když stále před helvety ustu
povali a nedovedli své přesvědčení
náležitě hájili, že jsou to bačkoráři.
Několikráte jsem si již vzpomněl na
tato slova při různých příležitostech,
kdy katolíci se nedovedou postavili
na vlastní nohy.
Porovnejte oslavy Husovy a oslavy
svatováclavské. Hus je oslavován
s okázalostí, tak jakoby to dělala vět
šina národa a zatím jsou to pokrokáři, kteří dovedou tyto oslavy aranžo
vali a organisovati. Naproti tomu sv.
Václav, kníže pokoje a míru, sjedno
titel národa, mučedník, zakladatel a
budovatel naší samostatnosti před ti
síci léty, jakoby pro československý
národ neexistoval. Legie pod jeho
praporem zahájily boj za osvobození
vlasti, svatováclavská tradice sílila
po staletí národní uvědomění, národ
utíkal se ke svému světci v dobách
nejhorších, volaje: „Nedej zahynouti
nám ni budoucím ..

V předvečer svátku sv. Václava měli
by všichni dobří čeští Pražané býti u
sochy sv. Václava a vzdávali hold
jeho památce. V každé české dědince
měla by býti oslava, zvláště v nyněj
ších dobách - která by spojovala
všecky Čechy v jednotný a svorný
celek.
Katoličtí legionáři vždy si byli vě
domi této tradice a proto konají také
letos svůj sjezd a jednotou přátel bu
de zemské jednotě odevzdán prapor
se sv. Václavem, který bude ve chrá
mu sv. Víta v kapli sv. Václava J. E.
njdp. kardinálem a arcibiskupem
Kašparem posvěcen. Snad katolická
veřejnost pochopí velký význam této
slavnosti a jí se plně zúčastní. Dě
jiny čsl. národa diktoval Bůh ... Te
dy diktoval i účast v legiích za osvo
bození národa a naši bratří si jistě
trochu pozornosti a vděku od nás za
slouží. Svěcení legionářského prapo
ru nechť jest slavností všech uvědo
mělých českých Pražanů.
Jos. V. K ř i k 1 a va
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Pohřeb presidenta-Osvoboditele
Pohřeb presidenta T. G. Masaryka ko
nal se v lesku vojenských poct a za
ohromné účasti občanstva a delegací
z celé republiky. Legionářské bratrstvo,
pokud bylo možno, přijelo ze všech
krajů. V průvodu kráčelo asi 16.000
krojovaných bratří, kteří důstojné, vě
domi si vážnosti chvíle representovali
zahraniční odboj. Nekrojovaní bratři a
invalidi obsadili pinč Mánesův most a
vzdávali tak poslední hold svému vůdci.
President republiky Dr. Eduard Beneš,
kráčející za rakví svého učitele impo
noval svou vážností a budil svým zje
vem, prozrazujícím bol nad ztrátou
předchůdce — úctu oelého národa. Po
defilé legií a pražské posádky před
Wilsonovým nádražím, byly tělesné po
zůstatky převezeny do Lán.
Ohromným dojmem působil Svatovác
lavský chorál, přednesený na hradě pě
veckým učitelským sborem a vysílaný
rozhlasem po celé republice. Na Vác
lavském náměstí namontované zesilo
vače, jimiž byl chorál přenášen, zaujaly
statisícové zástupy, které pod dojmem

velebnosti chvíle ztichly a občané i uni
formované korporace s dojetím stavěli
se do pozoru. Každý uvědomoval si sílu
svatováclavské tradice pro jednotu a
6Ílu národa.
Katoličtí legionáři, pokud jim bylo
možno, přijeb z Cech i Moravy a uspo
řádali v pondělí večer 20. 9. ve dvo
raně paláce Charitas smuteční projev,
který zahájil před smutečně dekorova
ným obrazem presidenta T. G. Masa
ryka. předseda Ústřední jednoty, bratr
Metyš z Brna a o významu osobnosti
Masarykovy promluvil bratr Dr. Polan
ský- a pplk. Ing. K. Joachim. Projev byl
zakončen modlitbou za zemřelého.
Presidenta přikryla rodná země, pro
kterou tolik vykonal a na nás všech zá
leží, abychom vybojovanou samostat
nost a demokracii v budoucnu udrželi.
Není potřebí děla ti z velikého mrtvéhobolia, tak jak to dělal hlasatel ze Sta
roměstského náměstí, ale vždy jako on
chrániti svou vlast a řeč a drahé statky
předků zachovat i pokolením budoucím.
j v k.

Bed. Klimeš:

Vyloučení z branné výchovy
Zákon o branné výchově uvažuje též
o nutnosti, že jednotliví příslušníci na
šeho státu budou muset být z branné
výchovy vylučováni. Zákon sice ne
říká ještě kdo bude o takovém vylou
čení rozhodovat, podrobnosti stanoveny
však budou vládním nařízením, na kte
rém se v příslušných ministerstvech již
pracuje.
V prvé řadě vyloučeni budou z branné
výchovy ti, kdož následkem trestního
řízení jsou zbaveni svobody, tedy všichni
kdož následkem trestního činu jsou za
vřeni v žalářích a sice po dobu ztráty
svobody.
Dále budou vyloučeny osoby, které jsou
trestně stíhány pro některý zločin podle
zákona na ochranu republiky, podle zá
kona o ochraně a obraně proti leteckým
útokům, podle zákona o opatřeních
proti nebezpečnému užívání třaskavin a
obecně nebezpečnému zacházení s nimi
a podle zákona o obraně státu. Rovněž
mohou být vyloučeny z hrami é výchoVy osoby, které dopustí se přečinů proti
zákonu o branné výchově.
A konečně vyloučí ®e ti. kdož by mohli
mravně, zdravotně neb jinak ohroziti
ostatní účastníky branné výchovy.
O tom, kdo může bý ti osvobozen
od branné výchovy psal jsem v posled
ním svém článku, zbývá jen zdůrazniti.
že důvody osvobozující bude vždy nutno
vhodným způsobem prokázati a osvěd

čili, ku př. lékařským vysvědčením a
pod. Také o tom budou vydány ještě
podrobnosti v prováděcím nařízení.
Neúčast na branné výchově bude u osob,
které nejsou osvobozeny neb vylouče
ny, omluvena jen z velmi důleži
tých důvodů, jako jsou neodkladné
úřední úkony, nemoc, vážné rodinné
důvody, povinné úkony náboženské,
neodkladné práce a cesty, účast v tělo
výchovných kursech, příprava a činná
účast na tělovýchovných podnicích, špathé počasí při vzdálenosti větší než 4 km
a pod.
I zde vládní nařízení ustanoví, kdo roz
hoduje o dostatečnosti omluvných dů
vodů.

Reklamní velejemné dárky
a kapesní kalendáře k rů
zným příležitostem dodá

A. Gierke, Praha II.,
Krakovská 22.

Telefon č. 29492.

Zaslali jste již předplatné?
Pokora dává rozumu lidskému více světla
než všechno liché a a domýšlivé vědění
lidské.
Gabriel Palán, S- J., Katolík činem.

Cis. 6.-7., 1. října 1937.

Film události
Kardinál Serédi proti t. zv. násilné ochraně
ra/sy. Při církevní slavnosti v Ostrihome,
které se zúčastnilo na 50.000 věřících, pro
mluvil kardinál kníže primas Serédi a pro
hlásil, že národ nemůže být zachráněn ná
silným uplatňováním tak zv. ochrany čisté
rasy. Rasová čistota je utopie. Národ může
být zachráněn jen matkami, které vychová
vají děti, jež zůstanou věrny učení Kristovu.
Výročí svatořečeni prvního maďarského
krále Štěpána I. oslavilo Maďarsko týden
ními slavnostmi od 15. srpna t. r.

V anglických loděnicích bude do konce noku
1937 postaveno nových 90 válečných lodi
o celkové tonáži 664.000 tun.
Na světové výstavě v Paříži vybudoval náš
stát pavilon, kde jsou vystaveny čsl. expo
sice, ze skla. Zastoupený průmysl, hospo
dářství a kultura — obdivováno jest celým
světem. V hospodářských rubrikách zahra
ničních listů jsou zprávy o čsl. exposici ci
továny příznivě i v listech států nám po
liticky nepřátelských. Odborná schopnost a
důmyslnost českosl. dělníka a inženýra zá
vodí v prvních řadách světové soutěže. —
Nedostává se nám schopnosti organisačních a propagačních, které se v celém svém
stínu projevily při budování pavilonu.
Londýn má 8,203.942 obyvatel proti 7,480.201
obyvatelům v roce 1921.
Čtyři miliony mužů ve zbrani. Pět velmoci
evropských udržuje nyní ve zbrani jako
stálou armádu více než 4,000.000 mužů, jak
vykazuje provedená přehlídka. Tyto čtyři
miliony mají reservu 16,000.000 silnou.
Rusko má armádu 1,300.000 mužů sihiou,
7,000.000 v reservě a 3.000 plošníků; Itálie
má armádu o 1,200.000 mužů, 5,700.000 v re
servě a 1.500 plošníků; Německo má ar
mádu o 540.000 mužích, 1,400.000 v reservě
a kolik má plošníků, určitě se neví ; Francie
má armádu o 600.000 mužích, 1.008.000 v re
servě a 2.500 plošníků a Velká Britanie má
armádu o 400.000 mužích, 500.000 v re
servě a 1,100 plošníků. Pohotovost menších
národů počet tento ovšem ještě zvyšuje.

V Praze jest 8176 spolků, to už je v čem
si vybrat.
Dodávka zbrani do Číny. Při poslední ná
vštěvě čínského ministra financí Dr. Kunga
v naší republice byla podepsána smlouva
o dodání zbrojního materiálu do Činy v hod
notě 10 mil. angl. liber t. j. cca l1^ miliardy
našich Kč v době asi 5 let. Koncern tohoto
průmyslu zastupují na naší straně Škodovy
závody. Záruku poskytlo londýnské konsor
cium bank. Jistě úspěch našeho hospodář
ského podnikání. Cizina velmi dobře ví, že
zbrojní náš průmysl soutěží a v mnohém
předčí starší průmysl západní Evropy.
S Čínou se nám objednávka zatím povedla
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— také proto, že západní velmoci vyzbrojují
se samy, hůře však dopadla záležitost pro
nedodání kulometů a zbraní do Portugalska.
I Portugalsko je nám hodně vzdáleno, ale
přes to snaha našich činitelů bude v hladké
vyrovnání nemilého konfliktu, který vyvolal
odjezd portugalského vyslance z Prahy.
V komentářích všech význačných zahranič
ních tisků jest veřejné mínění na naší straně.
Jest potřebí, aby naši příslušní činitelé vy
varovali se podobného konfliktu. Kulomety
máme dobré, ale musíme je také dobře pro
dat.

Tohle by přece nemuselo být. Ve východ
ních Cechách několik týdnů předem ozná
men byl v řadě měst cvičný letecký nálet.
Někde se nedočkali vůbec, někde to do
padlo velmi neslavně, vzdor tomu, že či
novníci CPO po celou tu dobu byli v permanenci, aby dostáli svým úkolům. Nyní
se sděluje ze Dvora Králové, že po několika
týdenním čekání přilétlo u nich nad město
několik letadel, kterých si nikdo nepovšiml
a které nikdo také nečekal a teprve večer
z rozhlasu aneb druhý den z novin se oby
vatelstvo a činovníci CPO dověděli, že mělo
to znamenat onen dlouho očekávaný ná
let. — Myslíme, že takováto věc měla by se
svědomitěji připravovat, nemá-li obyvatel
stvo pozbýt zájmu a chuti k činnosti v pro
tiletecké obraně.

Přijeti poručíků a nadporučíků hospodář
ské služby v záloze do dobrovolné další
činné služby. Ministerstvo národní obrany
přijme do dobrovolné další činné /služby
na dobu nejdéle do 30. září 1938 poručíky
a podporučíky hospodářské služby v zá
loze (prov., hosp. a oděv.). Do dobrovol
né další činné služby se mohou za týchž
podmínek přihlásiti též podporučíci pěch.
prep. sl., kteří absolvovali úspěšně kurs
na důstojníky hosp. sl. v zál., jakož i aspi
ranti v presenční službě, kteří absolvovali
ú/spěšně kurs na důstojníky hosp. sl. v zál.
a splnili ostatní podmínky pro jmenování
důstojníků v záloze. Důstojníci a aspiranti,
přijatí takto do dobrovolné další činné služ
by, budou miti přednost při přijímání do
kursů na důstojníky hosp. sl. z povolání.

Japonská armáda
„Ruskij vojennij věstník“ podává něko
lik dat o japonské pozemní branné mo
ci. Každý ročník branců obsahuje kolem
500.000 mužů, z nichž se vybírá 100.000.
Voják představuje tedy výkvět mládeže.
Mobilisační systém je velmi podobný
předválečnému německému. Voják je
znamenitý po tělesné stránce, ale zna
menitý je i jeho duch. V žádné zemi
není vojenská služba tak populární, ja
ko v Japonsku. V armádě panuje rytíř
ský duch. Vztahy mezi představeným a
podřízeným podobají se poměru mezi
starými samuraji a jejich lidmi. Disci
plina má své základy v zákoníku, cti.
v náboženství a kultu předků. Nadšení
a naprostou důvěru zabezpečuje panu
jící dynastie a sen o rostoucí japonské
moci. Početní stav armády činí 235.000
mužů, ovšem bez válečného loďstva,
které v mocenském zabezpečení této ostrovní říše, jež je v mnohém podobná
Anglii, hraje velikou úlohu. Armáda

skládá se ze 20 divisí po dvou brigá
dách, z nichž každá má 2 ětyřpraporové
pěší pluky. Gardová divise jediná má
3 brigády. Prapory mají velké početní
stavy — 600 bodáků. Každý pěší pluk
má 12 těžkých kulometů a 6 horských
děl. Ve svazku divise je jezdecký pluk
o 3 eskadronách, mimo to má však ja
ponská armáda ještě 8 jezdeckých plu
ků o 4 eskadronách. Letectvo bylo budo
váno poměrně pozdě; obsahuje dnes 6
skupin se 240 letouny, hlavně pozoro
vacími. Japonská armáda má málo pan
céřových aut a nemohla se ještě rozhodnouti k sériové výrobě tanků. Teprve
při manévrech r. 1925 objevuje se jeden
prapor útočné vozby. Nedostatek ulili
a železa podvazuje válečný průmysl,
avšak tento nedostatek se při povaze
možných protivníků na asijské půdě, te
dy především sovětů, příliš nepociťuje.
Japonská armáda spoléhá především na
znamenitou kvalitu svého lidského ma
teriálu a na velkou manévrovací schop
nost svých jednotek.

Jamy, celkem fádním městě, kde jsme
prvně okusili dobrého a levného ví
na. Pak již nás vlak dopravil do Verdunu,
známého to města ze světové války.
Autokary nás zavezly na bitevní po
le u Donaumoniu. Při pohledu na řa
dy pěkných, bílých křížků - hrobů
mrtvých vojínů, musíme vzpomenouti i našich hrdinných legionářů, kte
ří rovněž v těchto místech odpočí
vají. V památníku padlým a krásné
kapli hřbitovní, při shlédnutí zako
paných těl s vyčnívajícími bajonety,
derou se slzy do očí a srdcem i ústy
šeptáš: „Odpočiňte v pokoji..."
Téhož dne k večeru jsme usedali do
vlaku k Paříži, kam jsme přijeli po
půlnoci. Druhého dne nastala prohlíd
ka města autokary. Kdo by se netě
šil, až uzří místa, kudy kráčely ději

ny? Takřka dech se tají v hrudi, když
projíždíme rozsáhlými boulvardy, po
náměstí Bastille, kolem zahrady Tuillerií, Pantheonu, zbudovaného na bý
valé hrobce sv. Jenovefy, náměstím
Svornosti se sochami představujícími
světová města, kde vedle fontány,
stávala guilotina, kolem paláce Bourbonů - parlamentu a všemi pamáinostmi, známými z historie. Jak zvlášt
ní city nás ovládaly při prohlídce
krásných obrazáren v Louvre a zám
ku Versaillí. Plni obdivu prohlíželi
jsme vnitřek krásného chrámu Notre
Dáme s pěknou klenotnicí zv. „Tre
sor", chrám sv. Magdaleny (La Madeleine), dlouhý 108 m se 42 sloupy vně,
dóm v Invalidovně, kde jsme si kro
mě památek na Napoleona prohlédli
jeho hrobku umístěnou níže, aby se
každý příchozí musel sklonit před

V Curychu konal se kongres židů-sionistů
za účasti 600 delegátů. Téměř všechny vlá
dy byly zastoupeny svými vyslanci anebo
konsuly.

Katolíci staví pomníky živé a nehynoucí
lásky. Práce katolíků pro výstavbu nových
svatyň utěšeně vzrůstá. Poznáváme pomalu,
ale jistě, že jedině poznáním nejdůležitějších
pravd božích, dostává se nám síly k řešení
důležitých problémů lidské společnosti na
nejširším základě. Přičiněním místních ob
čanů a přátel vybudoval zasloužilý a oběta
vý vldp. Karel Větrovec, farář v Cernivsku,
krásnou kapli v přifařené obci Málkově
Drahenickém, pol. okres Blatná. Slavnostní
posvěcení nové velké kaple konalo se 18.
července 1937 za asistence kněžstva z okolí
a věřících. Stavbu provedl architekt J. Komanec z Blatné. Kaple zasvěcena P. Marii.
Ve Španělsku v občanské válce používá se
střel dum-dum. Smutné vysvědčení národní
rozervanosti.
ODĚVY

pánské, dámské všeho druhu, orelské kroje
a všechny součástky zhotoví oděvní družstvo

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

Václav Smrčka, stud, arcib. gymn.:

Dojmy z cesty doLourd
i.
Zúčastnil jsem se s výpravou kafol.
učitelstva cesty po Francii a do Itá
lie, která trvala 16 dní a nesčetné
dojmy, které jsem za tu dobu získal,
jsou bohaté krásou i obsahem.
Poněvadž hlavním účelem naší cesty
byla pout do Lourd, začínali jsme
v Týnském chrámu Páně v Praze pros
bou o ochranu Matičky na daleké
cestě. Z Wilsonova nádraží nás rych
lík odnášel na hranice do Chebu, od
tud přes Kehl do Strasbourghu, kde
byla od našich hranic první, třeba
jen krátká zastávka, abychom mohli
posnídali. Další a také již delší za
stávka byla až ve stanici Conflans
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HRANEČÁŘ

méně vzpomněl jsem si na shora uvedenou otázku dra Šámala."

Piof. F. Kolář:

Zasloužilý náš pracovník ještě vzpomíná, jak
dítky začínaly vždy školní rok bohoslužbami

Katolík zakladatelem české
školy v Trnovanech
Dokonč.
Konečně přes všechny překážky byla naše spra
vedlivá věc v náš prospěch vyřízena, obec mu

sela se starali o finanční zabezpečení a udržo
vání české školy.

v Novosedlicích a končily rovněž těmito za do
zoru všech učitelů. Též byly doprovázeny uči

teli k sv. zpovědi a sv. přijímání a lituje, že
se nyní tak neděje.

Paměti p. Báry obsahují ještě trapné vzpomínky
na boje o české školní bohoslužby, do nichž

Dnes pro nás Čechy se poměry značně změ

zasáhl ndp. biskup litoměřický ve prospěcn
Čechů. Teprve po převratu byly vybojovány

nily. Po převratu dostalo se Čechům trnovan-

české služby Boží, při nichž lidový zpěv řídil

ským velkolepé školní budovy, kde se tísní o-

a řídí dosud tento veliký vlastenec. Ukázky ně

becné i měšťanské školy chlapecké a dívčí, též
dvě odborné školy: obchodní akademie a hu
dební škola. Při slavnosti kladení základního ka

kterých jím složených dovolím si v příštím čís
le „Svatováclavské stráže" uvésti. Uplatnil se
v našem spolku „Sdružení českých katolíků"

mene této nové budovy vystřídala se celá řada
řečníků, o mnohém se mluvilo. Avšak těch

v Trnovanech jako vynikající řečník, stylista,
jehož přednášky jsou zaznamenány v zápisech
tohoto spolku. Tento jmenoval jej svým česti ým členem.

smutných začátků a těch prvních průkopníků,
kteří svůj majetek, existenci i život obětovali,
nikdo nevzpomněl. Prosil jsem, abych jako nej
starší pamětník počátků české školy v Trnova

Katolíci byli první, kteří ocenili zásluhy tohoto

nech promluvil, bylo mně však odepřeno slovo.
Byl jsem jako katolík odstrčen a zneuznán. Nic-

muže a katolický list je první, který v žurna
listice vzpomíná jeho národně-buditelské čin
nosti.

Litoměřice

Z XV. okrsku orel, župy Pospíšilovy

Dovídáme se z věrohodného pramene, že
se v Litoměřicích pomýšlí na postavení
dalšího státního obytného domu. Vítáme
tento krok, zvláště nyní kdy zřízením státní
policie jest zde citelný nedostatek levných
bytů. Předpokládáme však, že byty v tomto
domě nemíní býti zadávány dle dosavadního
systému, pouze vyšším úředníkům, zatím
co zaměstnanci s malými platy jsou nuceni
platiti drahé byty v soukromých domech.
České sdružené katolické spolky v Lito
měřicích uctily památku presidenta Osvo
boditele T. G. Masaryka pietni schůzi dne
19. t. m. v 8 hod. ve spolkové místnosti.

Poslední schůze okrskové rady se rozhodla
uspořádati v roce 1938 veřejné cvičení XV.
okrsku v Teplicích-Sanově. Jest třeba, aby
všechny Jednoty v okrsku sdružené, již
nyní konaly přípravy, upozorňovaly své
členstvo na tento podnik a zahájily střádatelskou akci prostřednictvím sběren zá
ložny Hermes, které ochotně vyjdou Jed
notám vstříc. — Funkcionáře Jednot okr
sek upozorňuje, že je nutno dopisy opatřovati razítkem a podpisy funkcionářů, ji
nak nebudou vyřizovány. — Veškerá ko
respondence budiž adresována na okrskov,
jednatele Karla Dědka, Teplice-Sanov, Lá
zeňská 40.

velikostí Napoleonovou. Byli jsme
šťastni, že jsme shlédli též hrobku ve
likého mariánského ctitele, maršála
Foche. Důležitým bodem našich pro
hlídek v Paříži byla návštěva světo
vé výstavy. Již z náměstí jsme spa
třili 4 vysoké dekorační kotouče na
štíhlých podstavcích, které hlásaly
začátek výstaviště umístěného po obou březích Seiny. Do oka padnou
hned proti vstupu 2 rozměrné pavi
lony: ruský a německý, postavené
proti sobě. Konečně vidíme i pavilon
náš, skromně a jako nesměle stojící
přímo u Jeky, takže není divu, zdá-li
se ještě menší než ve skutečnosti je.
S tlukoucím srdcem vcházíme dovnitř
a již za okamžik nám zářily oči. Jak
by ne! Velmi vkusně a pěkně máme
vypraven Stánek, který nás předsta
vuje celému světu. Stálé jeho přepl

nění dosvědčuje, jak velkému zájmu
se těší hlavně naše krásné sklářské
výrobky. Snad jen neupřímný a ne
smírně náročný náš krajan může ří
ci, že nebyl s pavilonem svého stá
tu spokojen. Vždyť se nám i na tak
malém prostoru zdálo, že jsme na
chvíli doma! I zevně působí náš pa
vilon velmi pěkně svou skleněnou
konstrukcí ozdobenou neonovým
státním znakem. Nic nám zde nemůže
zkalit náladu, ani, že právě kuchaři
stávkovali a mv proto měli polosvrové maso k obědu, ani že si nás
Francouzi pletli s jinými národy a že
nás celkem velmi málo znají. Jistě
právě teď, v době výstavy budou mít
příležitost, aby o nás zvěděli více. S veselou myslí jsme večer přihlíželi
z oken hotelu v odlehlé ulici, jak
k oslavě národ, svátku franc. mlá
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Teplice-Šanov
Z Teplic-Sanova. Teplický Orel jako každo
ročně pořádá i letos v neděli 24. října
v malém městském sále slavnostní akade
mii, ku které zve celou katolickou veřej
nost. — Dne 11. července 1937 odpoledne
sehrály v Lidovém domě v Teplicích-Sanově
jednoty Bílina, Podmokly a Teplice-Sanov
první okrskový zápas v odbíjené o putovní
pohár, který k tomuto účelu věnoval br.
starosta Jednoty bilinské a místostarosta
XV. okrsku Dr. Karel Valach. Přesto, že
nebylo vše připraveno tak, jak býti mělo,
pro krátkost doby, vyzněl zápas ten dobře.
Prvními soupeři byly Podmokly—TepliceSanov, které nečekaně poráží Podmokly
2:1. Druhými byly Podmokly—Bílina, kde
vítězí Podmokly 2:0, ač Bílina se houžev
natě bránila. Nastupují k rozhodnému boji
Bílina—Teplice-Sanov. V tu chvíli spustil
se Silný déšť, a zdá se, že zápas nebude do
hrán, ale bratři vytrvali. Vítězem stávají se
po tuhém boji Teplice-Sanov, a získávají
putovní pohár pro rok 1937-38. Zápas ten
zůstane tím významnějším, že byl sehrán
v den 25. výročí vysvěcení na kněze vdp.
děkana V. Mlejnka, vzdělavatele místní Jed
noty čsl. Orla, s jehož rukou obdrželo také
vítězné družstvo putovní pohár. Nepřítom
nému br. okrskovému místostarostovi Dru
Karlu Valachovi děkujeme nejsrdečněji za
vzácný ten dar a slibujeme, že budeme kaž
dým rokem o něj hrdě zápasiti. Nemohli
jsme Ti zaň zde stisknouti ruky, proto
přijmi od nás upřímné Zaplať Pán Bůh!
Bratři, zahájili jste boj o putovní pohár XV.
okrku v odbíjené, nuže, přičiňte se, aby
příštím rokem zápasily všechny jednoty
V okrsku. Jen výš a dál za rozkvět odbíjené
XV. okrsku.

HRANIČÁŘI přijeďte na sjezd katol.
legionářů ve dnech 27.-28. října t. r.

dež tančila přes celou ulici. Zajíma
vé bylo, že tanec zahajovaly malé
děti, které vydržely až do konce pro
gramu, asi do 1. hod. tančit s ostat
ními. - Nejlepší rozhled na Paříž
jsme měli posledního dne našeho pa
řížského pobytu v neděli, kdy slou
žil mši sv. náš duchovní vůdce dp.
F. Chýlek v pohádkové basilice Sacré
Coeur na pahorku Montmartru. Pře
krásný ten bílý chrám nás zajímal
zevně i uvnitř. Jeden jeho zvon vá
ží 18.835 kg a srdce 850 kg. Též hřbi
tov na Montmartru jsme si prohlédli
a nezapomněli jsme kromě hrobů
význačných Francouzů (A. Dumas,
E. Zola a j.) ani na hrob našeho kra
jana - malíře Václava Brožíka.
Z Paříže odjížděli jsme k Lisieux, o
čemž budu čtenáře informovali v čís
le příštím.
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Most

Ústřední matice školská staví budovy čes
kých hraničářských škol v Cachrově, ve
Stasích a v Kunžvartě. Uvažuje pe dále o
zřízení a otevřeni mateřských školek a
opatroven v Ohůčově a Nahošicích. -Kš-

Z Mostu. Jednota Cs. Orla v Mostě pořádá
na počest jubilea 151etého svého trvání
slavnostní akademii dne 9. října t. r. —
Orelstvo, katol. legionáře a celou katolickou
veřejnost z místa i okolí k tomuto význam
nému podniku srdečně zveme.
Nenechme český majetek přecházet do ně
meckých rukou. Svého času byl vyhlášen
konkurs na jmění průmyslníka M. Mohra
a syna v Jablonci n. Nisou. Vyskytly se
obavy, že majetek jejich přejde do němec
kých rukou, o čež se také němečtí občané velmi snažili. Díky ostražitosti věři
telských peněžních ústavů, jakož i míst
ního českého občanstva nestalo se tak a
jak se dovídáme jednu vilu koupil majitel
tkalcovství Fišera, druhou truhlář Kotrbáček, jeden dům jablonecký Sokol a nyní
i mlýn na řece Jizeře (koupil dosavadní
nájemce Lud. Janata, mlynář.
-Kš-

Henleinovský důvěrník zatčen byl ve Frývaldově státní policií z podezření z úkla
dů o republiku. Tento okresní důvěrník
SdP Waltr Jaroschka má ve FrývaldověGräfenbergu velký lázeňský hotel a dům.
-Kš-

Němečtj hasiči na Hlučinsku rozpuštěni.
V Štěpánkovicích na Hlučinsku rozpuštěn
byl policejním úřadem města Hlučína spo
lek německých hasičů proto, že vědomě se
nesúčastnil hašení kravařského zámku, ač
koliv Kravaře jsou vzdáleny jen asi 3 km.
V rozpouštěcím dekretu se uvádí, že sbor,
který se nesúčastní hašení, ač p požáru
byl uvědomen a měl možnost pomocí přispěti, pozbyl důvěry veřejnosti a prohřešil
se proti idei svého vzniku. Majetek spolku
byl úřady zabaven.
-KšŽivcrtni poměry příslušníků policie v Li
berci jsou předmětem neustálých stesků.
Ubytování mužstva v ulici Na Skřivanech
naprosto nevyhovuje, kursisté spí na slamnících na zemi, rovněž tak i na stravování
v doporučených jim restauracích je mnoho
stížností. K tomu ještě henleinovský časopi|s „Tromler“ přináší celé návody pro své
sotukmenovce, jak možno vésti si proti
strážníkům stížnosti. Těchto doporučených
stížností dochází také celá řada, stížnosti
jsou skutečně projednávány a tím těžká
služba stráže bezpečnosti jistě nesmírné
trpí.
-KšBOHOSLUŽEBNÁ ROUCHA a veškeré kostelní potřeby a zař.,
přesně dle církevních předpisů
zhotovené, dodává levně

Ars Liturgica,

Anežka Městková.Praha II.
Ječná 2, u sv. Ignáce.
PRAPORY pro katol. spolky,
dle vlastních i dod. nákresů,
VLAJKY v každé ceně a
provedení, vyšívané stuhy.
ARS LITURGICA zn.jako9ti.

Chebské nádraží do československého ma
jetku. Vlastně už dvacet let, od převratu,
vedou se jednání o to, aby nádraží v Chebu,
které patří Německu, připadlo Českosloven
sku. Hraničáři na to odedávna naléhají. —
Stovky německých železničářů a stovky
pensistů, žijících v Chebu, jsou příčinou,
že celé území ovládá tu duch sousední říše
a že to tu vypadá víc jak v Německu než
v Československu. — V říjnu sejdou se
letos opět zástupci ředitelství čs. státních
drah v Plzni a ředitelství německých drah
v Reznu, aby dojednali převzetí Chebského
nádraží Československem. Při tom se hned
bozřeší otázka rozdělení nádraží na ná
kladní a osobní a otázka nosičů.
K slavnostem svěceni svatováclavského
praporu katolických legionářů píše MUDr.
T. Koudelka z Dobřan:
Přeji vám z celého srdce plný zdar, ve pro
spěch naší milované republiky a našich le
gionářů, kteří s nasazením životů a leckdy
i s ohrožením bezpečnosti svých drahých
rodin za rakouské vlády nám vybojovali to,
oč jsme po staletí jako národ sv. Václava
prosili: Aby nedal zahynouti nám ni bu
doucím, aby nám u Boha vyprosil státní sa
mostatnost k požehnání lidu všeho. — Slav
nosti budou manifestací celé katol. veřej
nosti pro naši svobodu. Připravujte se!
-jvk-

Kostelni jednota v Mor. Křižánkách vzdává
tímto všem šlechetným dárcům kteří při
spěli na úhradu dluhu na kostel v Kři
žánkách, nejsrdečnější dík Pán Bůh za
plať a prosí znovu další všechny dobro
dince o pomoc dle možnosti.
Veškeré dary zasílejte na adresu: Kostelní
jednota v Mor. Křižánkách, pošta Česká
Svratka, Českomoravská vysočina.
Věříme pevně v pomoc všech katolíků a
katol duchovenstva a za každý sebemenší
dar vzdává srdečný dík Pán Bůh zaplať,
za kost. jedn.
Josef Menšík, farář,
předseda.

Český znak
„Znak Cechů, lev onen dvouocasatý, což
jiného znamená, než statečnost válečnou a
udatenství v přemáhání obtíží, v útoku na
Milán a v potírání nepřátel říše? Není lev
ten údělem do štítu dán, jako erby někte
rých jiných krajin a říší, buď náhodou, buď
podle některé ozdoby země, buď podle řek,
nebo pouhou milostí panovníků, nýbrž
zjednán jest statečností a hojnou krví.“

Bohuslav Balbín, Obrana jazyka slovan
ského, zvláště Českého.

Strana 9.
Jak se tisknou a vážou knihy
v sovětském Rusku
„Izvěstija“ z 5. srpna se zmiňují o některých
nových sovětských publikacích. Byl vydán
„Výbor z literatury XIX. století“, sestavený
Cingovatovem a Rolkovičem. Kniha byla vy
dána v nákladu 500.000 výtipků a již se
prodává. Množí žáci včas si ji opatřili v na
ději, že doplní své vědomosti z pěkných
ukázek klasické literatury. Na 65. straně
místo pokračování Puškinovy „Kapitánovy
dcerky“ našli vypravování o Kopernikově
učení, o tepelných pásmech zeměkoule, o
počasí a klimatě (!). Dále do toho zeměpisu
je náhle vražen závěr Gogolova „Revísora“
(str. 97.). Lermontovy básně, uvedené v ob
sahu, v knize vůbec nejsou: úplně je po
hltil zeměpis. Knihu vytiskla 1. vzorná tis
kárna Ogizu, vydal ji (v šestém vydání)
Népedgiz. — Nakladatelství „Malodaja gvardija“ vydalo a „Továrna knih pro mládež
vytiskla knihu hrdiny Sovětského Svazu M.
Vodopjanova „Pilotův sen“. Výprava knihy
je ubohá, listy jsou oříznuty křivě, stránky
jsou pomíchány, celý jeden tiskový arch
jest z nedbalosti do knihy vlepen dvakrát.
— Nedávno vyšel dvanáctý svazek sebra
ných spisů Majakovského. Knihu tu, jež má
velký politický význam, vydal Goislitidat.
Ze 7.000 výtisků, jež dostala kancelář Kogizu, aby je rozeslala odběratelům, 1.200
výtisků je naprostý brak: na vazbách jsou
velké tmavé skvrny, četné listy jsou vlepeny
„vzhůru nohama“. Některé výtisky máji
vazbu dvanáctého svazku, ale ve vazbě té
čtvrtý svazek spisů Majakovského. Knihu
vytiskla 1. tiskárna Transželdorizdatu.

Svatováclavský
sjezd katolických
legionářů
a jejich přátel

Slavnost posvěcení svato
václavského praporu katol.
legionářů v Cechách

i

Valné hromady
Jednoty přátel katol. legionářů v Čechách a Ústřední
jednoty čs. legionářů v zemi
České odkládají se následkem vojenského smutku
na dny

27. a 28. října t. r.
Podrobnosti v příštím čísle.

s
(■
*
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Jak pracuje sběrna záložny Hermes
v Karlíne
V poslední chvíli před zákazem bu
dování nových peněžních ústavů v r.
1933 zásluhou p. vicepresidenta Bukáčka a p. pokladníka Holuba, jakož
i ostatních funkcionářů katolických
spolků v Karlině, byla založena po
referátu p. Křiklavý, přednosty sběr,
odd. záložny Hermes tato nejmladší
pobočka záložny. Všichni funkcioná
ři s opravdovým zájmem chopili se
práce a přes různé překážky sběrna
docílila Kč 300.000.- vkladů. Kdyby
karlínští katolíci docenili význam ka
tolického peněžnictví, mohlo by býti
ve sběrně desetkráte tolik vkladů a
sběrna, která koná vzorně povinnos
ti ke katolickému spolkovému živo
tu, vykonala by ještě více.
Za první tři roky své činnosti daro-

vala Jednotě čsl. Orla 1.200,- Kč, 2
organisacím čsl. strany lidové 1.100,Kč, Katolické akci Kč 150.-, Jednotě
pro výzdobu chrámu Páně Kč 300.-,
Organisaci katolických pomocnic Kč
150.-, pro kněžský dorost Kč 100.-,
Sirotčinci sv. Karla Boromejského Kč
150.-, kromě menších ještě darů růz
ným katolickým účelům. Katolíci ne
dělají žádnou milost a nepřinášejí
žádné oběti, když své úspory svěřují
pobočce katolického ústavu, ale jen
morální povinnost, která pro katolíky
má nedozírný význam. Snad i Ty, čte
náři, měl bys následovali ty řádné a
uvědomělé katolíky a své úspory a
přebytky ukládali výhradně do ka
tolických peněžních ústavů a nepod
porovali jimi živel protináboženský.

Čeho se nám nedostává. Soutěž našeho prů
myslového a obchodního podnikání na svě
tovém toru — přes nedostatky ve výchově
školených lidí — závodí v popředí export
ních států se starými tradicemi. Voláme
stále po zřízení ústavu pro vzdělání našeho
dorostu pro zahraniční podnikání. Dosud
však ústav podobného druhu v naší repulice není, a mnozí jednotlivci musí soukro
mě svojí pílí doháněti na zahraničních uči
lištích potřebné znalosti. Při našem export
ním postavení vyžaduje veřejný zájem, aby
podobné učiliště bylo co nejdříve uvedeno
v život. Prospěch našeho národního hospo
dářství, jaký by mohl býti, jest dosud těžko
odhadovat; dokonalost výroby a soutěž na
světovém trhu jest na té výši, abychom
svými odborníky mohli hotové výrobky
zpeněžiti, a zastupitelské zisky plynuly by
k obohacení naší vlasti.
' .
V Rusku vývoj hospodářských rozpočtů se
hroutí. Snad to uspíšily nečekané popravy
předních osobností Svazu Sovětských re
publik ; všeobecná nedůvěra v každý podnik,
stálý strach za každým krokem, vidění ve
všem ^abotáže, uspišují hroucení se všeho
bolševického zřízení. — Zně nejsou ještě
skončeny, neboť kolchozníci nestarají se o
jejich včasné odvezení. <Výmlaty dějí se
špatnými mlátičkami. V továrnách nesmy
slné vypjetí nazvané stachanovština se hrou
tí jako stavba z karet. Dělnictvo, které vy
dělávalo 400 rublů týdně, vydělává také jen
180 až 220 rublů, poněvad na špatných stro
jích také více vydělat nemůže. Výrobky ne
jsou kvalitní, nevydrží dlouho, a dochází

tak ke všeobecné depresi vůdců v Sovět
ském Svazu. Není odborných sil, které by
rozlámané spravily, uváděly opět do chodu.
Rusko se vnitřně zmítá, a my s lítostí dívá
me se na vybičovávající se národ téže krve
jako my. Naskýtá se našemu hospodářské
mu životu tolik vhodné příležitosti, aby umísťovalo svůj průmysl, své školené odbor
né síly a jest to pole otevřené, kde nám
kyne značný úspěch na všech stranách. Snad
příslušní činitelé uznají včas tuto potřebu,
a český dělník, inženýr, zkrátka každý zku
šený odborník při změněném systému vnitř
ně politickém najde v slovanském Rusku
nový domov.
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VŠECH DRUHŮ, MODERNĚ

PROVEDENÉ, V DOBĚ NEJKRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA

VLAST- A. DANĚK, PRAHA II., ŽITNÁ 26

V .Nepomuku u Plzně
prodá se t r o j dů m
o 30 obytných místnostech, 2 krámec!
a 2 dílnách s přísluš. za Kč 330.000.—.
Nabídky do adm. t. 1.

Čís. 6.-7,, 1. října 1937.

To se to organisuje
Podle Papíkova záloženského kalen
dáře vykazuje 129 okresních záložen
hospodářských Kč 3„840,183.249. vkladů, 2„969,983.817. - zápůjček, a
7,521.012.- zisku. Kmenové jmění spo
lečně s fondy činí 220 milionů. Okresní záložny hospodářské jsou v ru
kách jedné politické strany a je to
nejlepší okresní sekretariát s dobře
placenými organisátory, vykonáva
jícími velký vliv. Škoda, že statisti
ka neříká, jak byl rozdělen čistý zisk
a nebo kolik během roku tyto zálož
ny věnovaly různým účelům a vý
daje tyto zařadily do položek režij
ních.
Počítáme-li že vklady jsou zúročeny
průměrně 3’/4%, zápůjčky pak prů
měrně 5%, ulož, přebytky, cenné pa
píry a kmenové jmění 3%, přijdeme
k položce asi 80 milionů hrubého
zisku u těchto záložen. Průměrná re
žie peněžních ústavů včetně odpisů,
daní a dávek pohybuje se od 0.75%
nejvýše do 1%, měly by tedy okres
ní záložny hospodářské vykázali asi
40 milionů čistého zisku. Vykazují 7
milionů. Rozdíl asi 33 milionů byl
jistě použit ve prospěch účelů stra
ny, které hospodářské záložny dobře
slouží. Přejeme jim to. Umějí to dě
lat dobře. A to je jen asi třetina ka
pitálu spravovaná touto stranou.
Jsou tu ještě kampeličky asi se stej
nou výší svěřených prostředků, růz
né záložny ve sféře této mocné stra
ny a pak ještě banky.
Porovnejme s tímto kapitálovým mo
lochem náš katolický tábor. To je
velmi nerovný zápas, s holýma ru
kama proti nepříteli všestranně vy
zbrojenému a silnému. Kolik tu čeká
ještě práce a uvědomění našeho li
du, aby pochopil, že každá koruna
katolíka musí býti také v katolickém
úitavu, katolíky spravovaná a slouL.ii katolickým účelům. Těmto vě
cem musí býti věnována největší po
zornost, a péče, tento úsek nesmí býii přehlížen, poněvadž jest nejdůle
žitější. Bez silného katolického pe
něžnictví jsou všechny práce marné
ne-li snad zbytečné.
Josef V. Křiklavá.
Věděti, abych škodil prostoduchým, je klam
a zloba lidí pyšných.
Gabriel Palán, S. J., Katolík činem.

Přispějte na tiskový fond Svatováclavské Stráže
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špatnost s r. o. v Praze II., Pširossova 4. Tel. 48522.
provádí stavby činžovních a spolkových domů, kostelů, rodinných vil, regulace, melliorace, stavby
silnic, veškeré opravy — nástavby, projekty, rozpočty, stavební dozory atd. Obraťte se s důvěrou
,ia náš podnik !

Brünn — Královo Poleer Maschinen und
Waggon-fabTiks Ä. G. in Brünn — Královo
Pole usnesla se snížiti dosavadní akciový
kapitál Kč 15 mil. fo pouhých Kč 14,850.000.—,
tedy na Kč 150.000.—. S ohledem na mož
nou prosperitu firmý v nynější době kon
junktury, usnesla se valná hromada této
společnosti na vydání nových akcii za Kč
7,350.000.— v nominelní hodnotě Kč 200.—
a v odběrní ceně Kč 240.— za kus. Aby
pak staří akcionáři, poškození o 99»/o svých
v těchto akciích investovaných kapitálů,
byli z části odškodněni, ponechává se jim
právo přednosti při novém upisováni akcií
a sice jak již naznačeno za Kč 240.—
Kč 200.— nominale — nutno však si pospišiti do 30. září 1937.
Známý pěstitel šlechtěného osiva, průkop
ník našeho zemědělství a cukerní magnát
„Otta Mandelík“ z Ratboře u Kolína stal
se současně v těchto dnech správním ra
dou Továrny na nábojky v Rokycanech. Je
vidět, že i tito pánové mají značný zájem
na obraně státu. Je nesporno, že rokycanská továrna tímto angažmá velmi získá
s ohledem na dosavadní šlechtitelské vý
sledky nového správního rady.
Ve Strýčicich u Prachatic bude 28. září t. r.
slavnostně otevřen Národní hraničářský
dům.

Výzva, aby vojáci po návratu do ci
vilu našli práci.
Ministerstvo národní obrany vydalo
výzvu k zaměstnavatelům, aby pro
jevili pochopení pro brannost tím, že
přijmou do práce vojáky, kteří nyní
opustili presenční službu. Přispějí lak
k tomu, aby mladí lidé šli do vojen
ské služby bez existenčních starostí.
PRO DOBRÉ BYDLENÍ

DOBRÝ

NÁBYTEK

od fy R. BUKAČEK Praha-Karlln,

Královská tř. 47.

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

Přes tisíc nových automobilů.
U rejstříkových úřadů v CSR bylo
zapsáno za srpen i. r. 1042 nových
vozů a 1444 nových motocyklů (s pří
věsným vozíkem i bez). Z tohoto po
čtu bylo 907 osobních aut, 124 ná
kladních aut, 11 autobusů. Vozů čs.
výroby bylo 960 (92.1%), cizí výroby
82 (7.9%). Z čs. značek dosáhly: Ško
da 342, z toho osob, aut 295, náklad
ních aut 43, autobusy 4, Tatra 267,
Praga 164, Aero 139, Zetka 35, Jawa
10, Wikov 2, Walter 1. Z celkového
počtu nových motocyklů bylo čs.
výroby 50 (3.5%). Z čs. značek dosáh
ly: Jawa 774, Česká zbrojovka 520,
Ogar 88. Proti červenci lze konstato
vali pokles.

Zajímavý technický pokus v Rumun
sku.
V Rumunsku připravují inženýři vel
mi zajímavý technický pokus. V ru
munském petrolejovém území se vy
skytuje množství zemního plynu, kte
rý se dosud nijak nezužitkuje. Úřady
chtějí nyní vybudovat potrubí až do
Bukurešti do nádrže, z které by se
zásobovala část města. Bukurešf by
tím získala hodnotné topivo, které
by bylo mnohem lacinější, než uhlí,
dříví nebo jiné palivo, kterého se
dosud používá.

Japonci chtějí překonat Němce.
Již dnes jsou podrobně propracová
ny plány pro XII. olympijské hry v
Tokiu roku 1940. Příspěvek japonské
vlády umožňuje, aby stadiony a zá
vodiště, jejichž budování bylo již
částečně započato, odpovídaly nej
novějším požadavkům. Tak na pří
klad dráha pro veslařské závody u
Toda v blízkosti Tokia bude 2500 m
dlouhá 80 m široká a na obou stra
nách bude lemována 7 m širokou sil
nicí. Traf si vyžádá nákladu 2 mil.
yenů! Po prvé má toto závodiště býii vyzkoušeno v létě 1939 při japon
ských mistrovstvích.

Přísežný dodavatel mešních vín

Doporučuje se
odborný železářský obchod

J. BOUZEK

Josefa Simúnka,

vinné

Rybářské potřeby. —
Velo-součástky
Telefon 1108

sklepy

Praha II.. Jungmannovo nám. 20
(Františkánský klášter.)
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v Praze - Bráníku

Z ruského humoru
„Hej, hej, továryš! Kampak tolik spěcháš?“
volal moskevský továryš na druhého. —
„Chci skočit do vody!“ odvětil tázaný. „Není
chleba, není masa, mléka také není; není
másla, život už není nijak hezký.“ — „No,
počkej,“ chlácholil ho druhý, „až bude po
pětiletce, bude všeho zase dostatek!“ —
„Ach, počkám-li ještě chvilku, pak nebude
už taky ani žádné vody,“ zvolal zoufale
moskevský továryš a — utopil se!
•
Kterémusi Amerikánu, jenž byl po prvé od
revoluce v Moskvě, ukazovali novou jakousi
továrnu. „Co se tu bude vyrábět?“ tázal se
svého průvodčího. — „Součástky pro zdvi
že,“ odvětil pyšně průvodčí. Amerikán byl
úplně nadšen. — „No, takového něco za
cara přece jen nebylo! A jaképak části zdvi
že budete tu dělati?“ — „E-e-e,“ koktal
průvodčí, „budou zde malovati tabulky :Zdviž
porouchána.“
*
Trockij a Zinověv šli jednou vesnicí. Se
běhl se houf dětí a tyto, provázejíce je,
volaly: „Však my víme, co jste zač! My
víme, kdo jste!“ — „Slyšíš?“ praví zálibně
Trockij Zinověvovi, „dokonce i zde nás už
znají!“ A mládež stále vedla svou: „My
víme, kdo jste! Však my víme, co jste zač!“
Trockij se zastavil a rozdav mládeži nějaké
mědáčky, tázal se: „Nuž molodci, kdopak
jsme my?“ Molodci poschovali peníze a
utíkajíce odtud, volali: „Vy jste židi —
židi!“
(Ze spisů W. Whitea a H. K. Knickerbockera o Rusku.

Knihařstvi

ANTONÍN BAUTZ
provádí veškeré práce zakázko

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

Telefon 459 82.

Půjčky
ihned kulantně vyřizuje
BANKOVNÍ ZÁVOD

R. SEDLÁČEK,
PRAHA XII., Anglická 12

v
SVATOVÁCLAVSKÁ STRAŽ
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Čís. 6.-7., 1, října 1937.

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, Bušiěhrad, Cerhovice, Češtíce,
Čemivsko, 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, Libáň,
Libice n. Cídí., 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, Posiolopriy, Pra
ha VII., Protivín, Rakovník, Rapšach, Rokycany, Roudnice n. L., Rožmitál,
Ruzyně, Sedlčany, Semily, Slaný, Smečno, Smidary, Staňkov, Stěžery, Stra
konice, Nové Strašecí, Svébohov, Svratka, Tálín, Tatobity, Teplice-Šanov,
Trmice, Třebechovice pod Orebem, Třebenice, Třeboň, Česká Třebová,

Týnec n. L., Týniště n. Orl., Valdice, Velhartice, Veltrusy, Velvary, Veselí
n. Luž., Mladá Vožice, Záboří n. L., Zbraslav, Zdíkov, Železnice, Žižkov,
ÚŘEDNÍ HODINY OD 8-13.
UČET 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 č. 377-83. Předplatné Kč 12,— ročně, jednotlivé
50 hal. Kdo si ponechá dvě čísla a odebírání písemně nezastaví, povazuje se za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to admi
písemně oznámí. Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů v Praze p. č. 175742/IIIa/l 937. Dohlédací úř. 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, 2iiná 26. Řídí redakční kruh.
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