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Netřeba se bát
V krátké době bylo způsobeno mno
ho vzruchu a to nejen slovy, nýbrž
i skutky, které po nich následovaly.
Dnes, kdy již nastalo jakési uklidně
ni, je možno si říci, že vážné nebez
pečí bylo zažehnáno. Nešlo v něm
jenom o Střední Evropu, která spadá
stále v úvahu, neboť běží o dávný
plán cesty na Východ a na té cestě
leží Československo a Rakousko, te
dy jeden stát německý a druhý se
silnou německou menšinou. Běží však
ještě o něco jiného-, ozývá se stále
hlasitěji touha III. Ríše po koloniích
a tento hlas neradi slyší v Londýně,
a poněvadž pravděpodobně nezanik
ne, bude ustavičně dosti příčin k di
plomatickým jednáním a zásahům.
Poněvadž se spatřuje jistota a sila ve
zbrojení, bude problém surovin nalé
havější, dokud se nebude vidět jisto
ta v něčem jiném. Ale ani v tomto
případě není třeba věsit hlavu, poně
vadž vývoj sám si vynucuje řešení
problémů, třeba hospodářských, v du
chu vzájemné dohody, jak nasvědču
je plán Van Zeelandův a jednání me
zí Anglií, Itálií a Německem.
Našemu státu platilo z řeči Hitlerovy
několik vět a na ně odpověděl v par
lamentě Dr. Hodža. Za týden po Dru
Schuschniggovi uslyšel svět sebevě
domá slova československého premié
ra, slova, která byla řečena v čas a
nebvlo v nich bázně. Několik dnů
před tím slyšeli jsme pevná slova šé
fa našeho generálního štábu, arm. ge
nerála, Krejčího, která připadají jako
podklad, na kterém lze postavit jisto
tu a naději. Dr. Hodža podotkl ve své
sebevědomé řeči něco o tisícileté stát
ní tradici, jež mluví netoliko o síle,
nýbrž i o jejích příčinách a zdůvod
něních. Je to idea jednoty národní
a mravní, jednoty leckdy třeba i po
rušované nebo těžce dobývané, ale
nicméně nezničené žádným náporem.
Ta jednota nemohla býti zdolána ani
nepřítelem sebe početnějším, tím mé
ně nespravedlností, jakou ji chtěli po
razit politici rakouské monarchie.

Bylo poučné sledovat náladu v tisku
po řeči Dra Hodži. Jsme jednotní a
nemáme z ničeho strach, takovým byl
duch komentářů k řeči ministerské
ho předsedy. Ideologie, která tak čas
to rozděluje, tentokrát zůstala kdesi
daleko vzadu. Jakoby slova o našem
úsilí o mír a spravedlnost, jež se ozý
vala v řeči ministerského předsedy,
ukládala všem příkaz zamezit slovům,
která by vnášela rušivé prvky v se
bevědomí a opravdovou vůli k dobru.
Známkou muže je, že se dovede za
hledět přímo do očí každého nepří
tele a každého nebezpečí. Dovede při
lom změřili svoje síly a odhadnout
si všecky možnosti, tak připadají i po
slední řeči u nás proslovené nebo na
psané. Jsou přímým pohledem a záro
veň zvážením všech sil. Výslednice je
taková, že se nemusíme před nikým
třást, nevyvolávajíce sami žádných
sporů, ale stojíce na pevné základně
práva a spravedlnosti. Ovšem, že mu
síme být ustavičně na stráži a odvrh
nout vše, co oslabuje, neboť čím větší
bude naše jednota, tím větší bude i
naše bezpečnost.
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V Praze dne 11. března 1938

Oslavy 7. března v armádě
K 7. březnu, prvnímu, kdy presideniOsvoboditel nedlí mezi živými, vy
dal president Dr. Beneš armádní roz
kaz, jak oslavili každý 7. březen.
V rozkaze se nařizuje:
Tradiční vzpomínka armády na pre
sidenta Osvoboditele.
„Místo obvyklého dopoledního za
městnáni nastoupí důstojníci, rotmistři,
poddůstojnici a vojíni všech útvarů
branné moci dne 7. března o 10. ho
dině na určeném shromáždišti k slav
nostnímu aktu.
Velitel útvaru nebo jeho zástupce uči
ní k přítomným tento proslov:
„Před 88 lety dne 7. března roku 1850
se narodil v Hodoníně Tomáš Masa
ryk. Vyšel z chudobné rodiny a vy
rostl v něm československému národu
jeden z jeho největších synů. Jako du
chovní myslitel, mravní buditel a ve
liký státník svého národa a státu usi
loval o lepší budoucnost svého lidu
a přivedl jej za světové války velikým
vzepětím mravním, politickým a vo
jenským, k národnímu osvobození a
k obnovení našeho dnešního státu,
společného sjednoceným Čechoslová
kům a ostatním všem našim občanům.
Tomáš Garrigue Masaryk, první
president republiky Československé,
se svými spolupracovníky budoval

náš nový moderní stát a zajistil mu
čestné místo mezi kulturními národy.
Veliké je dílo, které nám odkázal.
Máme velký úkol uchránili je před
každým nebezpečím. My úkol ten
úspěšně splníme.
Věříme s Masarykem ve vítězství
práva a pravdy a pravda však zvítězí
jen prací nás všech. Proto musíme
a budeme pravdu a právo vždycky
poctivě bránit a hájit.
Československá branná moc v srdci
i v mysli vděčně vzpomíná na svého
prvního vrchního velitele presidenta
Osvoboditele, o němž praví zákon,
usnesený Národním Shromážděním re
publiky Československé:
„Tomáš Garrigue MASARYK zasloužil
se o stát".
„Věčná mu paměť”.
P? proslovu velitele (zástupce) vzdá
vojsko poctu. U útvarů s vojenskou
hudbou zahraje hudba státní hymnu.
Podle nařízení presidenta republiky
dr. Edvarda Beneše bude u všech
vojenských útvarů vzpomenulo pa
mátky presidenta Osvoboditele kaž
dého roku, počínaje letošním 7. Břez
nem jubilejního roku 1938 a výše uve
dená ustanovení budou pojala do Vo
jenského služebního řádu.

BACHMAČ
K památným dnům bojů za celistvost
čsl. vojska na Rusi od 8. do 13. března 1918
Ukrajina, na jejímž území bylo rozloženo čsl. vojsko (1. divise v úseku Beidičova a Žilomira, 2. divise v úseku Kyjeva), zradila své slovanství a podepsavší počátkem roku 1918 s ústředními mocnostmi mír, otevřela tím své
hranice a vydala Prušákům a jejich bodákům ukrajinský národ.
A Rusko, povalené bolševickou revolucí do ponížení poražené velmoci,
podepsalo 3. března 1918 v Brestě Litevském s Němci mír a tím opustilo
své spojence.
Celé Rusko vzplanulo požárem anarchie, ruské vojsko na frontě se spřáieluje s protivníkem, zanechává veškerou technickou výzbroj na frontě, po
číná samovolně demobilisace. Vojenské části v zázemí drancují, celé Rusko
pojednou je zasaženo převraty a násilnostmi.
V lavině anarchie a vzplanutí temných davových pudů, kdy se kolem čsl.
vojska hroutily základy panujícího státního a společenského řádu Ruska,
v které kdysi věřil jako ve svého osvoboditele, hladový, špatně oděný a
ozbrojený a nevycvičený, bez vlastní vojenské základny, všude obklopený
jenom cizostí, čsl. voják stál u Bachmače jako na polozbořené baště se
souvajících se hradeb, na nichž zbyla poslední útěcha, prapor červeno
bílý, který drahá čest hrdinů, světlá památka padlých přikazovala mu há
jili proti starému nepříteli se statečností, důstojnou starých hrdinů.
V léto dusné politické situaci vychází 1. února 1918 historický rozkaz pre
sidenta Osvoboditele: „aby se předešlo různým pochybnostem ... prohla
šujeme československé vojsko na celém území bývalé ruské říše za část
autonomní československé armády ve Francii."
Čsl. vojsko se připravovalo k odjezdu do Francie, ale zároveň přišla zpráva,
že Němci táhnou na Ukrajinu. Tím 1. divise čsl. vojska, která ustupovala
pěšky 300 kilometrů, se octla ve velice obtížné situaci. Poměry pro ústup
čsl. vojska z Ukrajiny byly co nejnepříznivější a věštily, že se bude čsl.
vojsko těžce probíjeli z německých klešlí.
Úkolem bojů u Bachmače (uzlové slanice severovýchodně od Kyjeva) bylo
udržel v čsl. rukou stanici Bachmač a dráhu na dobu nutnou k projezdu
vlaků s čsl. vojskem. Byly to boje existenčního významu pro čsl. vojsko a
byly to boje velmi těžké.
Byli jsme úplně nepřipraveni. Nebylo ani plánů, ani jednotného vedení,
ani spojení, jež v tom zmatku se nedalo obstarat. O první divisi nebylo
určitých zpráv.
Šestý pluk v bachmačských bojích vykonal svůj úkol čestně, rovněž 4. a 7.
pluk a 3. baterie 1. dělostřelecké brigády, neméně i prapor 1. náhradního
pluku, projížděje skoro okolo bojiště k Bachmači, vystoupil z vlaku a bočně
nastupoval s hudbou a zpěvem proti Němcům.
Na německé straně účastnila se nástupu celá divise. Dělostřelectva měli
Němci dostatek, rovněž i ukrajinské jízdy a eroplánů.
Křest ohněm a krví po prvé spojil u Bachmače obě divise čsl. vojska, které

Číslo 11
Alois Navrátil:

Událost kolem
Bachmače
V těchto dnech vzpomíná náš národ
201elého výročí vítězné bitvy ruských
legií u Bachmače na Ukrajině. Osla
vy bachmačské jsou zvláště pečlivě
připravovány na dny 11.-13. března
6. pěším pl. „Hanácký, gen. Janina"
v Olomouci, což jest samozřejmé, po
něvadž tento pluk měl největší po
díl na bachmačském vítězství.
Jak jest známo, bolševická vláda se
ujala vedení státu při známém pře
vratu v Petrohradě 7. listopadu 1917.
Mimo Sibiře, zvláště Ukrajina dlou
ho vzdorovala bolševickému náporu
z Velkoruska. Na př. město Dubno
v západní Ukrajině, bylo obsazeno ru
dou gardou až v polovici měsíce února 1918. Ukrajinská centrální rada
prohlásila totiž Ukrajinu samostatným
státem. Když pak viděla, že se ne
ubrání bez cizí pomoci náporu bolše
vických vojsk z Velkoruska, spoje
ných z místními revolučními elemen
ty, obrátila se o pomoc do Němec
ka a Rakousko-Uherska. Centrální
mocnosti se této příležitosti chopili
s radostí, neb tak se jim stala přístup
na obilnice velké ruské říše.
Ještě před těmito událostmi bylo uvažováno jak spojeneckými zástupci
v Rusku, tak i naší Národní radou o
možnosti vytvoření nové východní
fronty proti Centrálním mocnostem,
z vojsk našich a rumunských. Doho
da Ukrajinců s Němci a Rakušany ukázala, že tato fronta by nemohla býti
dlouho držena. V důsledku bojů
Ukrajinců s bolševiky i vůdčí akcí
gen. Kornilova, Kaledina a j., namíře
né taktéž proti bolševické vládě za
se z jihu Ruska, bylo prohlášeno na
ší Národní radou v čele s prof. Ma
sarykem, dlícím tehdy v Rusku, že na
še armáda se nebude vměšovali do
těchto ruských vnitřních záležitosti.
Po všech možných kombinacích by
lo rozhodnuto, že tehdy již ustave
ný čsl. armádní sbor v síle asi 45.000
dobrovolníků, bude odeslán přes Rus
ko a Sibiř na francouzskou frontu.
V důsledku toho bylo naše vojsko
prohlášeno za samostatnou vojenskou
část, v rámci francouzské armády. Po
ujednáních s představiteli francouz
skými a se sovětskou vládou, odejel
pak prof. Masaryk z Ruska do Ame
riky.
Československá armáda byla v té do
bě složena ze 2. divisí se záložními a
jinými oddíly. Divise 1., byla rozlo
žena v rayonech západně, a divise 2.
východně od Kijeva. Nečekaným ná
stupem Němců a Rakušanů na Ukra
jinu, bylo nutno rychle evakuovali
naše vojsko na východ. Bolševici
ovšem toto neradi viděli, neb počí
tali stále s naší podporou. Němce by
chom však stejně nebyli zadrželi. Na
šeho odjezdu využívala k agitaci pro
ti nám též skupina českých komunis
tů, která se formovala hlavně z ne
spokojenců, desertujících z čsl. voj
ska, v samostatný oddíl české rudé
gardy, k podpoře sovětské vlády. Od
díl tento dosáhl na Ukrajině počtu
asi 200 lidí. Tito byli později odeslá
ni z Poltavy na frontu, proti postupu
jícím vojskům Centrálních mocností a
Hajdamákům, a j. ukrajinským národ
ním oddílům, ale valného úspěchu
nedocílili. Já jsem pozoroval jejich
činnost zblízka. Tito se cítili na fron-

tě zrazeni svými vůdci, mnozí litova
li svého odchodu z čsl. armády a
proto prováděli revoltu, takže musili
býti zíaženi do týlu.
Ruská armáda na začátku r. 1918, ve
starém složení, se udržovala místy jen
při frontě, a jmenovitě na území, kde
ještě nebyl proveden bolševický
převrat. Třeba jsem přišel již pozdě
do Ruska, přeci jsem měl ještě příle
žitost posoudili toto z blízka, neb jsem
v té době konal cestu od fronty do
Dubna. Byl jsem v ruském vojenském
stejnokroji, ovšem bez známé ,.kokar
dy". Při setkání s ruským pěším plu
kem, pochodujícím tehdy z fronty
k Dubnu, byl jsem vyzván ruskými
vojáky, abych zůstal v pluku, což
jsem učinil. Ovšem v nejbližších
dnech
následovala
demobilisace
všech starých ruských částí, dlících
ještě na Ukrajině. Tehdy jsem měl
ale dojem, že dlouhé „šiyky" na puš
kách oněch ruských vojínů, mohou
býti v jejich rukách Němcům ješíě
nebezpečnými.
Měl jsem též příležitost pozorovali
zblízka obraz měst před příchodem
Němců. V Dubně na př. jsem prochá
zel, ve zmíněném již ruském vojen
ském stejnokroji, ulicemi, které obsa
zoval již předvoj Rakušanů, ukrajin
ští Hajdamáci. Bylo ío 19. II. 1918. Na
stanici se pak právě chystali k odjez
du bolševické vojenské části, s nimiž
jsem Dak jel na východ. V pozdějších
dnech nám nescházel ani doprovod
ze vzduchu — německé aeroplány a
obvyklá střelba. Tehdy všichni, kdož
byli proti Rakousku a Německu, jak
ona rudá garda, tak vojsko českoslo
venské, oddíly srbské, které dříve bo
jovaly v Rumunsku, měli jedinou myš
lenku - do Ruska. K českosloven
ským centrům se sjížděli též bratří,
kteří bvli buď na dovolené, neb měli
propagační poslání v zajateckých tá
borech. K nim se ještě družili ojedi
nělí utečenci z rakouské fronty, Češi,
Srbové a Poláci.
K protějšímu směru k západu, zase
naopak mířilo nesmírné množství ra
kouských a německých bývalých za
jatců, kteří se stali nyní přítěží bolše
vické vlády. Těmito byla přeplněna
kdejaká místa v nádražních budo
vách, na hlavních ukrajinských tra
tích. Většinou zajatci byli v bídném
stavu, neb mnozí podle jejich dozná
ní, vykonali cestu ze Sibiře neb Kav
kazu na Ukrajinu pěšky. Tito jen če
kali, až do stanice se dostane nějaká
vojenská část rakouská neb německá,
postupující sem od západu, aby byli
nimi nakrmeni. Myšlenky je nesly je
dině domů. Ve své bláhovosti se do
mýšleli, že již na frontu nepůjdou.
V tom směru se zklamali. Nemálo
jest jich pohřbeno na frontě italské.
Mezi nimi bylo mnoho Čechů. Agi
tace, kterou jsme někteří mezi nimi
prováděli pro vstup do čsl. armády,
či aspoň proti jejich odjezdu do Ra
kouska, byla již zbytečná. Život v Kijevě, do kterého jsem přijel 27. II., byl
zamlklý. Všichni již považovali za jis
té, že Němci obsadí město. Od několi
ka obyvatelů kijevských jsem slyšel,
kterak tito prohlašovali, že za staré
vlády by to nebylo možné, aby se
byli Němci dostali až tak daleko do
Ruska. Kijev, nám, Čechoslovákům
připomínal svým položením v kop
cích, a množstvím věží, naši stověža
tou Prahu. Pozlacené dvojramenné
kříže na kostelních báních hruškovi
tého tvaru, čněly vzhůru k nebi, což
v tu dobu připomínalo snad prosbu
k Bohu, aby tento seslal klid na těžce
zkoušený křesťanský slovanský lid.
Před zabráním železniční trati Kijev Poltava německými vojsky, chtěl jsem
ještě dojeti do Poltavy, kde se právě
nalézal hlavní štáb Muravjeva, veli
tele bolševických vojsk na Ukrajině.
Odsud již nebylo tak snadno dostali
se pryč. Všude byla prováděna dů
kladná kontrola a bez povolení ne
směl žádný jeti z města. Jelikož jsem
měl pramálo chuti padnouti Němcům
neb Rakušanům do rukou, nezbývalo
nic jiného, než zaopatřili si na vojen
ském sovětu průkazy k odjezdu. Šel
jsem tam tudíž ještě s jedním Polá
kem, který dříve sloužil v polské legii
v Rusku, než tato byla rozbita. Po ně
kolikahodinovém čekání na chodbách
plných rudoarmějců s bodáky nasa
zenými na puškách, kdy jsme spíše
očekávali, že místo průkazů dostane-

vyrůstaly každá za jiných podmínek a za jiných politických poměrů, a do
kázal, že dávno již byly pevným celkem, jedním tělem.
Boji od 8. až 13. března byla zachráněna celistvost čsl. vojska,- 1. divise
vyvázla z obtížného postavení svírajících Němců a celá čsl. armáda hnula
se na východ k dalším zkouškám a bojům.
Bachmač dokázal, že před zradou svých slovanských bratří čsl. voják zůstal
stejně silný jako věrný svému úkolu, stejně oddaný své věci, jako sebedůvěřivý a samostatný. Bachmač je jednou z nejslavnějších stránek vá
lečných dějin čsl. vojska. 10. březen je zapsán do historie čsl. vojska a
především 6. pluku. Vedle těchto válečných zásluh se nezapomíná na práci,
kterou 6. pluk vykonal pro odbavení čsl. vojska na východ. Bylo třeba
získati několik desítek lokomotiv a potřebné uhlí, několik set vagonů pro
mužstvo a různé technické potřeby, nemluvě o službě telefonické a tele
grafické a službě železničářské v labyrintu kolejí bachmačského nádraží.
S úctou vzpomínáme hrdinů, kteří za velmi těžkých podmínek vykonali
svoji národní povinnost se statečností a sebeobětavostí.
Skláníme se před památkou bachmačských padlých,- oni obětovali životy
za záchranu bratrů z rukou Němců a padli, protože věřili ve svobodnou
vlast.
Bachmač je naše národní vyspělost, bratrství všech složek národa, síla,
vojenská udatnost a údernosi za podmínek nejnepříznivějších (čsl. vojsko
bylo postaveno před hotovou skutečnost a dovedlo se ubránit). Naši usirašenci by se měli zamyslili nad tím, co zmohou mravní hodnoty a z nich
vyplývající síla a úderná pohotovost v nebezpečenství národního života
a v opuštěnosti všech dřívějších přátel. Mají-li naši ustrašenci bázeň z Hit
lerových slov o železe a oceli, odpovídáme jim, že než bychom svěřili
naše hranice jenom betonu a kulometům, raději dobrovolně postavíme
kolem naší republiky pevný a nedobytný kruh národní svornosti, bratrské
pevnosti a politického klidu, jak to žádá náš president dr. E. Beneš - a
je to nutnost nejen doby, ale i odkaz národně i státně uvědomnělých na
šich bratří, padlých u Bachmače.
E. Dostál.

Zdarma a diskrétně
Zaslal nám jeden z našich čtenářů
důvěrné sdělení jisté pražské losové
kontrolní a revisní kanceláře, která
velmi dobře chápe službu veřejnosti,
obstarávajíc jí veškeré losové mani
pulace „prý" úplně zdarma - že to
mu tak není a že každé hnutí prstem
musí býti královsky zaplaceno, do
zvídáme se z dalšího sdělení našeho
čtenáře.
Zajímavým nejen pro veřejnost, ale
hlavně pro čsl. úřady je, co vše dle
důvěrného sdělení je třeba k diskrét
ní a bezplatné kontrole losů. Tak před
ně musí býti vyplněno povolání ta
kového šťastlivce, kde byly losy kou
peny - zda na splátky či za hotové
a u které íirmy
je-li na ně ještě
něco dlužen - číslo prodejní listiny
- byl-li spokojen s prodávající fir
mou - kdo mu dal podnět ke koupi,

zda zástupce, či inserce novinářská,
jméno a adresu zástupce, aid. aid.,
až končí seznamem známých, kteří
buď mají losy, nebo by si je mohli
zakoupiti.

Z uvedeného seznamu bodů, které je
nutno sděliti oné diskrétní kanceláři
je naprosto jasno, že se jedná o hum
buk a proto důrazně varujeme před
použitím takových služeb, neb pozdě
je pak litovat.
Ježto těmito letáky je zaplavován
nyní celý venkov, doporučujeme naší
katolické veřejnosti, aby se s důvě
rou obrátila na svůj peněžní ústav:
záložnu Hermes a na její sběrny, kde
jim mileráda bude v jakýchkoli lo
sových záležitostech porada udělena
a losy zkontrolovány. Stačí, udáte-li
čísla a serie jednotlivých losů.

me se do vězení, byli jsme předvolá
ni do kanceláře vojenského sovětu. Po
důkladném výslechu dostali jsme kaž
dý průkaz na své jméno, pro odjezd
až do Moskvy.
Nejbezpečnější jízda z Poltavy byla
však oklikou přes jih a tak jsem se
dostal do Roštová, kde jsem přijel
1. IV. Zde po hlášení se na čsl. vojen
ském sborném punktě a po jednání
na francouzském konsuláiě, zašel jsem
ještě do srbské vojenské kanceláře a
do spolkové místnosti našich krajanů
Čechů.
Dne 2. IV. večer byli pak shromáždě
ni na stanici všichni, kteří se odtud
a z Taganrogu přihlásili ještě do čsl.
armády, a pak jsme odjeli na sever
k Volze, za naším vojskem.
V době postupu Němců na Kijev, pro
šla 1. čsl. divise Kijevem na levý břeh
Dněpru, ve dnech 28. února a 1. břez
na. Téhož dne obsadili Němci Kijev,
s nimiž naše části svedly menší šar
vátky. Pro naše části, umístěné již pak
ve vlacích, zbývala jedině volná trať
k vvchodu Kijev-Bachmač. K tomu
to však směřovala již vojska němec
ká, mající též obsazenu stanici Gomel.
Bylo proto nutno za každou cenu za
jistili stanici bachmačskou pro nás.

Stanovisko k sletu
které v iomio listě jasně vyjádřil Dr.
Polanský, bylo přijato nad očekávání
sympaticky. Diu Polanskému došlo
několik telegramů, mezi nimiž i od
papežského komořího Dia J. Riickla a
dopisů, vítajících podněty, které byly
ve článku nadhozeny. I denní tisk se
k němu postavil přátelsky, ja’: tisk
nekatolický, lak „Lidové Listy", které,
ačkoliv nás necitovaly, zaujaly stejné
stanovisko. Radujeme se z toho proto,
že v dnešní době je zvláště třeba jed
noty a spolupráce všech složek ve stá
tě, a je hlavně na katolících, aby za
pomněli a odpustili některé přehmaty
a projevili dobrou vůli. Aby první
podali ruku a to se vší upřímností, i
kdyby snad mnohé překážky zabráni
ly tomu, aby byla přijata. To jsme
udělali a jsme spokojeni.
Spořte si na své stáří. Nevíte, co se
stane a kdy budete potřebovat’ pe
níze. Stáří a zlé doby zabezpečí vklad
ní knížka záložny Hermes. Pro své
děti dostanete ji se základním vkla
dem Kč 5.-.
Nejlepším dárkem do vínku novoro
zeněti jest vkladní knížka záložny
Hermes ve vkusném koženém pouzdře.

Zprávy ve zkratce

—. Pastor Niemoeller, za světové války ve
litel ponorky a hrdina německý, byl odsou
zen k sedmiměsíčnímu žaláři, poněvadž
20 či 30 let, ale jistě, že daleko větší část je nyní duchovním protestantské vyznavač
čtenářů se této otázce pro nedostatek času ské církve — hájil křesťanskou pravdu proti
věnovati nemohla. Rozhodl jsem se proto, novopohanství, veřejně v Říši šířenému.
že jim svůj výpočet oznámim v některém Niemoeller, ačkoliv měl trest odpykaný vaz
z příštích čísel „Svatováclavské Stráže“.
bou, byl přece odvezen do koncentračního
Předpokládejme, že vklad bude uložen na tábora. Hrdina z války je hrdinou za církev
devadesátidenní výpověď. Úroková sazba je ní svobodu.
31/2% bruto, čili 3.1850/0 netto. Budeme ob —. Ve Španělské válce byla svedena ná
sah budíku ukládat vždy 15. a posledního mořní bitva u mysu Palos, při které byl po
dne v měsíci. Ročně uložíme celkem 365 Kč. topen Francův křižník ..Baleares“. Posád
Za 10 let budeme mít uloženo Kč 4.286.20 ka byla zachráněna anglickým křižníkem.
(Kč 3.650.— vkladu, Kč 636.20 úrok);
-. V moskevském procesu proti 21 obžalo
za 20 let budeme mít uloženo Kč 10.165.20
vaným, z nichž někteří patřili k vůdcům a
(Kč 7.300,— vklad, Kč 2.865.20 úrok);
vládcům komunistického Ruska, se všichni
přiznávají k neuvěřitelným zločinům. Bývá
Toto se též skvěle zdařilo za boju to tak při všech „hrdelních procesech“ rus
s Němci, které se odehrávaly kolem kých, ve kterých se Stalin zbavuje svých
Bachmače ve dnech 5.-11. III. 1918. odpůrců a svět to již vůbec nebere vážné.
Němci byli zahnáni na útěk a tak —. Celonárodní oslavy blahoslavené Anež
mohly naše vlaky, které se pohybo ky byly ukončeny v neděli pontifikálním po
valy ve směru od Kijeva, hladce již žehnáním, které udělil J. Em. kardinál Dr.
projeti železniční křižovatkou bach K. Kašpar. Chrám byl přeplněn ctiteli drahé
mačskou, na Kursk.
Blahoslavené, jež má v národě stále více cti
Na naší straně bojovali tyto části: 6. telů. Slavnosti trvaly celý týden a byly
hojně navštěveny.
pluk: 2., 3. a 6. rota, pak 3. prapor. 7. pluk: 3. prapor. - 4. pluk: 1., 2. a 3. —. Pronikly zprávy, že se prý sešli vůdce
prapor. - 1. záložní pluk: 2. a 3. pra rakouských nacistů, ministr Seyss-Inquart
por. - Oddíl úderníků. Z nejznáměj s Henleinem v Algen na Šumavě. Tyto zprá
ších důstojníků veleli: kpt. Kadlec, vy třeba brát s reservou, i když víme, že
por. Gayer, pkpt. Krejčí a j. Ztráty: Henlein velice rád cestuje, a že na Šumavě
padlo 9. Od ran zemřelo 48. Nezvěst není teď špatně.
ných 26. Raněno 209. Na straně ně
mecké bojoval proti nám jmenovitě —. Polský zahraniční ministr, pluk. Beck
přijel ke třídennímu pobytu do Řima. Bude
439. pluk za velení pl. von Restorffa.
přijat i kardinálem Pacellim.
Bitva bachmačská se liší od velmi vý
znamné bitvy zborovské hlavně tím, —. Po dohodě sjednané mezi naší republi
že u Zborová naše vojsko útočilo pro kou a Vatikánem dostanou řecko-katolici
ti vojsku rakousko-uherskému, a to arcibiskupství a prvým arcibiskupem bude
ještě v rámci armády ruské, kdežto u jmenován nynější mukačovský biskup, Dr.
Bachmače byl veden boj s vojskem Stojka Řeckých katolíků jest u nás asi
německým a pod našim samostatným 800.000.
vedením. Toto jest zvlášť důležité při —. Den čsl. zahraničí, uspořádaný v ne
pomenout! ri to za dnešní doby, neb děli, měl zdařilý průběh. Byl dopoledne za
u Bachmače byl výsledek pro nás do hájen v parlamentě, kde promluvil min. soc.
brý a snad bv se tak stalo i v bu péče Ing. Nečas a večer na Staroměstském
doucnu.
náměstí promluvil primátor Dr. Zenkl.

Spoření zlaté koření
Četl jsem Váš článek nadepsaný „Životní
pojištění“, který byl uveřejněn v 9. čísle
tohoto časopisu. V tomto článku se radí
čtenářům, aby si zkusili životní pojišťovnu
doma, která je levná a bezpečná. Mají si
vyžádati ve sběrně záložny „Hermes“ střádankový budík, který jde jenom tehdy, vhodí-li se do něho denně 1.— Kč. Je to velmi
levná pojišťovací prémie, která nepropadne
a která nese úroky. Ke konci článku se
praví, aby si každý vypočetl, jakou částku
záložna vyplatí tomu, kdo bude tyto prémie
platit 20 až 30 let. Snad někteří z Vás sku
tečně počítali, kolik by ušetřili za oněch

za 25 let budeme mit uloženo Kč 13.879.10
(Kč 9.125.— vklad, Kč 4.754.10 úrok).
za 30 let budeme mít uloženo Kč 18.228.75
(Kč 10.950.— vklad, Kč 7.278.75 úrok)
Snad se někomu tento přírůstek v prvních
letech nezdá tak veliký, ale jest nutno uvážit, že s počátku, kdy jest uložena
pouze malá částka, nemohou ani úroky
být veliké. Zcela jinak by se jistě jevil vý
sledek, kdyby hned s počátku byl uložen
určitý počáteční vklad, třebas Kč 5.000.—.
Pak by se jevil výsledek mnohem příznivěji
a konečný vklad by pak byl mnohem větší.
Jest to viděti již z toho, že po 25 letech jak
bylo již dříve uvedeno, měli bychom ulo
ženo Kč 13.879.10 a po 30 letech již Kč
18.228.75. Přírůstek je za oněch 5 let Kč
4.349.65. Za těchto 5 let se uloží celkem Kč
1.825.—, takže zbytek Kč 2.524.65 je úrok
za tutéž dobu a činí daleko více než uložený
kapitál.
Nuže, jak jest viděti, šetřit se dá i z mála,
jen začít a vytrvat!
—šek.

HRANIČÁŘ
Podmokly
Sběrna záložny Hermes v Podmoklech
konala 24. III. schůzi představenstvem
a revisi. S potěšením konstatováno, že
minulý rok byl pro sběrnu opět ro
kem mírného vzestupu vkladů. Vý
znam sběrny pro naše spolkové pod
nikání jest ohromný. Tak umožněno
bylo jednotě Orla zápůjčkou zlikvi
dovali její značný dluh za stavbu útulku na hřišti, umožnila zápůjčkou
několika členům opatřili si bytové za
řízení a což těch drobných darů na
prosebné dopisy, ty činí již přes Kč
1.500.-. Naše katolické organisace
mají v ní štědrou podporovaielku,
ano i naději, že v pádu nezdaru ně
kterého podniku, pomůže jí z nejhor
šího. Rovněž zřídila zvláštní způsob
ukládání, na výlohy se sletem pro čle
ny Orla. Jest jen na zdejší katolické
veřejnosti, aby plnila řádně heslo
svůj k svému a tak nepřímo přispěla
k hospodářskému povznesení našich
katolických organisací.

Významné politické události ve svété
V popředí politického dění v Evropě je ji
stě jednání mezi Anglií se souhlasem Fran
cie s Itálií a Německem. Pro budoucnost jsou
ta jednání velice významná i pro státy stře
doevropské, o které mají zájem i Itálie i
Německo, a které, jak bylo slavnostně pro
hlášeno v parlamentě francouzském a lon
dýnském, nechtějí opustiti ani obě západní
velmoci. Mezi Itálií a Anglií jde jednak o
zájmy ve Středomoří, pak o modus vivendi v afrických kolonií italských a anglic
kých, hraničících spolu, konečně o uznání Habeše, z čehož by Itálie měla
finanční prospěch. Jednání pokročilo do té
míry, že se již mluví, že mezi oběma státy
bude uzavřen pakt o neútočení.
Zisk by měla Itálie značný a peněz po
třebuje, neboť jí stála již východní Afrika
přes 30 miliard lir. Pro kolonisační práci
ji nyní chybí kapitál, neboť jen náklad na
udržování úřednictva a vojska v Habeši,
jehož je na 250.000 je ohromný. To je po
zadí ochoty Itálie k Anglii, která kapitál
má a jest ochotná investovat jej za výhod
ných podmínek, a to tím spíše, že by si sou
časně zajistila přes Itálii klid v koloniích

afrických i v islamu, kde má Mussolini vel
ký vliv.

Anglie pospíchá s jednáním a jest ochotná
k Ústupkům též proto, že jednání mezi ní
a Německem se setkává s nemalými ob
tížemi. Problém kolonií, které žádá zpět III.
Ríše a problém nátlaku Německa na Střed
ní Evropu nutí Anglii k tomu, aby jednak
měla skončený spor s Itálií, jednak aby mě
la zajištěný ve svůj prospěch vliv Mussoliniho na Hitlera ve smyslu jeho povolnosti.
Dá se očekávat, že Anglie se dohovoří s Ja
ponskem, které dosáhlo, čeho potřebovalo
v Číně, aniž mu západní velmoci bránily,
a tak by Anglie mohla vyřídit věci s Ně
meckem bez újmy svých posic. O tom se
bude jednat v Londýně mezi Ribbentropem
a Chamberlainem ještě tento týden. Před
několika měsíci prohlásil Hitler, že proza
tím otázka kolonií není akutní a je pravdě
podobné, že i přes pozdější prohlášení opačné, přistoupí na to, aby výhody pro Ríši
byly jiného rázu. Ponechání Schachta, kte
rý má dobré jméno v Anglii i ve Francii,
v národní bance, aspoň tomu nasvědčuje.

Jablonec n. N.
Na veřejném projevu katol. hraničá
řů dne 20. února i. r., konaném v ka
várně Merkur, odhlasována byla resoluce, která se zejména dožaduje:
věnování zesílené pozornosti pohra
ničnímu pásmu, novelisace ujednání
z 18. II. 1937 v tom smyslu, aby prá
va, daná německé menšině, byla uči
něna závaznými i pro plnění němec
kých samospr. svazků vůči českým
hraničářům.
Žádá se dále přísné opatření proti boj
kotu českého živnostnictva, sociální a
hospodářské zabezpečení českých
hraničářů, věnování péče kulturnímu
rozvoji českého školství, dosazování
českých kněží, konání českých misií
v pohraničí, novelisace jazykového
zákona, poskytnutí hraničářských pří
platků stát, zaměstnancům a zesílení
pozornosti proti zastřeným rejdům
SDP.

Roudnicko-Libochovicko
Roudnice nad Lab. Konaná přednáš
ka Katolickou akcí v Roudnici n. Lab.,
kterou přednesl p. vrch. odb. min. ra
da Dr. A. Fuchs na téma „Církev a
světový mír" se vydařila. Účast na
této veřejné přednášce byla velmi
pěkná a místnost pivnice byla do po
sledního místečka obsazena. Přednáš
ku zahájil vldp. Msgre Václav Kotrch,
probošt roudnický, který přivítal pří
tomné a dal slovo p. referentu. Pan
referent opravdu podal velice zají
mavou přednášku, v níž vysvětlil po
měr církve ke státům a její stanovis
ko k světovému míru. Velice dojíma
vé bylo líčení zásahu církve ve svě
tové válce, kdy tehdejší sv. Otec sna
žil se ze všech sil zabránili dalšímu
krveprolévání. Také i dnes sv. Otec
snaží se pracovali k tomu, aby mír
lidstvu byl zachován za každou cenu,
k tomu však musí pomáhali všichni
katolíci všech států a to v prvé řadé
tím, že všude musí rozsévali pravou
křesťanskou lásku a to nejen k bliž
nímu, ale ke všemu, co kolem nás
je. Jen touto podporou a pochopením
sama sebe, jakož i prohloubením sa
motné lásky k Božství Pána Ježíše mů
že býti světový mír zachován. Po
skončené přednášce byl odměněn
řečník dlouhotrvajícím potleskem,
což bylo důkazem toho, že všichni
přítomní velmi jasně pochopili vý
znam přednášky. Po některých dota
zech pak byla schůze s poděkováním
skončena a jest si jen přáti, aby po
dobných přednášek bylo konáno více.
Výstražný příklad pro všecky rodiče
udál se dne 2. března i. r. na Roudnicku. V tento den jako obvykle šly
děli ze školy, mezi nimi nacházel se
také školák Fengl. Mezi děti vmísil
se i lólilelý výrostek Kejř, který si
hrál s floberikou lak, až tálo pojednou
spustila a vylítnutá kulička vnikla od
pravého prsu plícemi do srdce Fengla,
který pak byl mrtev odvezen do úmrlčí komory katolického hřbitova v
Roudnici nad Lab., kde byla prove
dena soudní pitva. Fengl bvl 13tiletý
a nadějný hoch, který neopatrností
kamaráda lótilelého učně bvl před
časně sklácen v hrob. Tento vvsiražný případ měl by býti poučením pro

Význam jubilea staroboleslavského
Několika slavných jubileí jsme byli
v posledních letech svědky! V r. 1929
zdůraznil svorně celý československý
stát svoji tisíciletou tradici milleniem
svatováclavským v Praze a ve Staré
Boleslavi! V r. 1933 na bratrském Slo
vensku uctili jsme první chrám křes
ťanský, postavený na půdě nynější re
publik — v Nitře. V r. 1932 uctili
jsme Matku B. na Sv. Iloře. V r.
1936 v moravské kolébce křesťanství
na Velehradě oslavili jsme velkolepý
mi poutěmi tisícpadesáté výročí úmrtí
sv. Methoděje. našeho velikého apoš
tola a věrozvěsta. Letos jest to Stará
Boleslav', v níž uctí tisíce poutníků náš
největší klenot: Paladium naší vlasti!
Uplynulo 300 let od jedinečné chvíle,
kdy na výzvu svého kardinála oslavil
velikou manifestační poutí celý národ
návrat obrazu staroboleslavského, uloupenéhe přea tím r. 1632 prote
stantskými nepřátely. 12. září 1638
stal se maličký obraz Matky Boží spo

lu s místem smrti sv. Dědice Václava
- cílem statisíců věrných katolíků.
Matka Boži' žádá si po 300 letech nový
důkaz lásky českého lidu! Dokážeme
ji znovu, že je a zůstane 'Matkou žá
doucí -r- královnou všemohoucí! Ne
přestala za nás prosit u Boha! Byla
nám vždy milá! Budou ji vždy milé i
její děti?! Ó ano! — Nebude neděle
v květnu, v červnu a září r. 1938, aby
některý kraj drahé republiky nevzdal
hold své Matce! A v tom tkví nábo
ženský i národní význam jubilea sta
roboleslavského. Povíme vám v někte
rém z příštích čísel našeho listu po
drobněji, proč budou oslavy ve Staré
Boleslavi, nač se můžete těšili ve Sta
ré Boleslavi a jaký bude program ju
bilejních slavnosti! Nemůže býti je
diného pravého vlastence, který by
nenavštívil v r. 1938 jedno z nejstar
ších a nejpamátnějších míst Česko
slovenska: Starou Boleslav.

Sociální činnost M. N. O. kancelář čsl. legií za r. 1937
Umisťováni:
V roce 1937 bylo hlášeno kanceláři čsl. legií
398 úřednických, 1138 zřízeneckých a 234
dělnických uprázdněných míst Žádostí o umístění podáno 2089. Umístěno ve službě
státní 798, ve službě samosprávné 178 a
ve službě soukromé 193, úhrnem 1169 legio
nářů. Stížností do nezákonně obsazených
míst podáno 90.

Úvěrová akce:
Úvěrů držebnostních, kromě kolonisace po
skytnuto 12, stavebních 30 a různých (nut
ný provoz hospodářský) 51, celkem 93 v
průměrné částce 24.837 Kč.
Úvěrů živnostenských poskytnuto 28 do tra
fik, 36 do živností, 151 k zajištění existencí
legionářů, úhrnem 215 v průměrné výši
4.362 Kč.

Úst a v n i a re k re ač n i péče o I egionáře a členy jejich rodin.
V Domově čsl. legionářů a invalidů na Je
nerálce u Prahy ubytován přechodně či
trvale 101 chovanec a dosaženo 23.947 stravšecky rodiče, abv věnovali svým
dětem více pozornost a to hlavně v
docházkách v biografech, kde se zdá,
že mládež nejvíce se po této stránce
vzdělává.
Katolická akce v Roudnici připravuje
pašijové hry, které sehrají Kročehlavští herci z Kladna v neděli dne 3. IV.
v sále jednoty Řipu. Již dnes jeví se
o tyto pašijové hry, které byly hrány
i v Praze při vyprodaných domech,
veliký zájem a doporučujeme, aby si
každý včas lístky zaopatřil.
Bio Koruna předvádí v neděli v příš
tím programu opětně rozkošný český
film, který jistě jako všecka dosavad
ní představení bude obecenstvem
plně navštíven.

vovacích dnů. Průměrný denní náklad 11.84
Kč nepočítaje v to osobní náklady.
V Domově čsl. legionářů a invalidů v By
střici pod Hostýnem na Moravě zaopatře
no 40 chovanců s průměrným nákladem 9.46
Kč bez osobního nákladu.
V rekreační osadě tohoto ústavu poskytnut
v měsíci červnu až srpnu pobyt 319 dětem,
43 osobám legionářského dorostu a 5 ve
doucím, vždy po 28 dnech. V tomto ústavě
dosaženo v roce 1937 23.225 stravovacích
dnů.
V Zotavovně čsl. legionářů a invalidů v Prilesu u Trenčanské Teplé na Slovensku za
opatřeno 34 chovanců s průměrným den
ním nákladem 10.53 Kč bez osobních ná
kladů. (Oba posledně uvedené ústavy ob
starávají též agendu expositury pro Mora
vu a Slovensko).
V rekreační osadě poskytnut v letních měsí
cích pobyt 250 dětem nezaměstnaných a ne
majetných legionářů hlavně ze Slovenska,
28 osobám legionářského dorostu a 7 ve
doucím. Dosaženo 15.144 stravovacích dnů.
Na velkostatku Káparov (Carondahát) ve
Svobodě na Podkarpatské Rusi, v rámci
produkt, sociální péče zaměstnáno bylo
v pracovní skupině přechodně 23 legionářů
bez rodin a zaměstnání, práce schopných.
Dosaženo 2474 stravovacích dnů.
V Masarykově dětském domově Harrachově
— Novém Světě v Krkonoších, ve kterém
pobyt jest určen na čtvrtletí školního roku
a jest spojen s povinnou školní docházkou,
poskytnuto včetně prázdninových měsíců
zotavení 360 dětem a 8 dorostencům. Do
saženo 20.890 stravovacích dnů s průměr
ným nákladem 10.96 Kč včetně personálu.
V Domové legionářské mládeže v Krnsku
poskytnut v letním období pobyt 345 dětem
a 50 členům legionářského dorostu s vedou
cím osady. Dosaženo 10.998 stravovacích
dnů.
__________ Pokračování.

Paměti pro nedostatek místa odkládá
me. Další pokračování v příštím čísle.

Z legionářského života
L á s k a k le g i o n á ř ů m. V tyto dny
se mluví hodně o legionářích. Je to jed
nak před jubilejními oslavami 20. vý
ročí prudkých bojů u Baclimače, jednak
v důsledku oslav, které jsou připravo
vány k oslavám 20. výročí samostatné
republiky. — Mnoho jich již schází z
z původního počtu a mnozí z těch, kte
ré potkáváme při různých příležito
stech, jsou poznamenáni věkem, těž
kými útrapami a musí se být se živo
tem, aby si uhájili živobytí. Naši legio
náři. kteří svou náboženskou uvedome
lostí se přihlásili do našich řad, a které
potkáváme při různých oslavách, jsou
z velké části chudí lidé a tím je naše
povinnost na lásku k nim větší. Neza
pomínejme jí. tle je zde ještě jeden
závažný důvod. Jubileum sbližuje le
gionáře všech politických nebo konfe
sijních rozdílů, tím jest i dáno, aby
sblížilo nás s legionáři, tím je určována
naše snaha v tornto listě.
Umístění legionářských dětí na zota
venou do Krkonoš. Na čtvrté školní
čtvrtletí, t. j. od 16. dubna do 29. června
1938 bude přijato do Masarykova dět
ského domova v Novém Světě-Harrachově v Krkonoších 50 školou povinných
děvčat, dětí legionářů, ve stáří 8—15 ro
ků. Ústavní zaopatření bude poskytnuto
bezplatně. Přijímány budou především
děti nemajetných a nezaměstnaných le
gionářů a zbudou-li volná místa, též děti
legionářů částečně zaměstnaných, se
zcela nepatrným příjmem a s velkým
počtem dětí. V místě je česká škola
obecná a měšťanská škola I.—IV. třídy.
Potřebné přihlášky a tiskopisy zašle na
požádání ministerstvo národní obrany,
kancelář čs. legií v Praze-Dejvicích, pa
lác Bajkal. Řádně doložené žádosti nut
no předložití nejdéle do 20. března 1938
jmenovanému úřadu.
Ztráty čsl. vojska u Bachmače 1918.
Útvar
Padlo:
Všech:
Raněno:
Zemřelo od ran:
Nezvěstných
z boje:
Úderný prapor 3 —
3
2
5
4. stř. pluk
3
1
5
9
26
35
6. stř. pluk
7 36 127 163
23
6
7. stř. pluk
19
2 14 35
24
77
1. zál. pluk
— — — —
12
12
Celkem
48
9 26 83 209 292
Padesátin dožili se 2 význační příslušníci
legionářského bratrstva: br. František Cízner, vrchní ředitel Centrokomise a spiso
vatel plk. zdrav, br. MUDr. František Lan
ger. 'Mnogaja ljeta.
Pěší pluk 39 „Výzvědný generála Grazianiho“ v Bratislavě, vědomý odkazu svého
hrdinného velitele a slavné minulosti v bo
jích za hranicemi i doma, vzpomene v dub
nu t. r. 20. výročí svého založení v rámci
celostátních oslav pod protektorátem pana
presidenta republiky Dra Edvarda Beneše
a za osobní účasti pana ministra národní obrany Františka Machníka.

Kupujete neho prodáváte losy, cen
né papíry? Obraťte se na Záložnu
Hermes v Praze I., Masarykovo nábř.
18. Obslouží Vás kulantně.
Zájezd do Itálie.
uspořádá s podporou Výboru legio
nářských organisací pro oslavy 20. vý
ročí republiky Sdružení italských le
gionářů společně se Svazem čs. do
mobrany z Itálie, jak už jsme o tom
dříve referovali. Zájezd bude usku
tečněn ve dnech od 21. května do 5.
června 1938. Cena zájezdu ve 3. třídě
vlakové při hromadném ubytování v
kasárnách a ve školách bude činit
1.130.- Kč za osobu, ppři jednodu
chém hotelovém ubytování a ve 3.
třídě vlakové 1.350.- Kč za osobu a
při ubytování v dobrých občanských
hotelích a ve 2. třídě vlakové 1.985.Kč za osobu. Vyžádejte si prospekt
u Sdružení italskvch legionářů, Praha-Bubeneč 641.
Katolické duchovenstvo a CPO.

Tak jako již na mnoha místech repu
bliky shromáždilo se duchovenstvo
k informativním schůzím a školám o
válce plynové, tak také na přání kněží
při relco lekci ve Znojmě bude pořádán
kurs ve Znojmě za vedení protiletecké
Školy iutínské od 10. března t. r.
v klášteře O. O. kapucínů. Jak patrno
chápe katolické duchovenstvo v plné
míře svůj úkol a povinnosti pro případ
války a zaslouží si za to plného uznání.

Záložna Hermes

valná hromada akcionářů

XVII. řádná

BANKY ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
konali se bude ve středu dne 30. března 1938 o 15. hod. ve dvoraně bankovní budovy v Praze II., Na
Poříčí č. 22, s tímto pořadem:
1. Zpráva o obchodní činnosti a předložení účetní uzávěrky za obchodní rok 1937.
2. Zpráva dozorčí rady a udělení absolutoria správní radě.
3. Usnesení o rozdělení čistého zisku a stanovení výše presenčních známek.
4. Doplňovací volba správní rady.
5. Doplňovací volba dozorčí rady.
V Praze, dne 9. března 1938.
Správní rada.
Dividenda 6% (loni 6%).

Ryži zisk Kč 6,055.505.70.

Správní rada Banky československých legií v Praze, konaná dne 9. března 1938, vzala na vědomí závě
rečné účty k 31. prosinci 1937 a schválila návrh na svolání valné hromady akcionářů na den 30. března
1938 o 15. hodině do dvorany Banky československých legií v Praze II., Poříč 22 n. - Z uzávěrky
vyjímáme:
Kč
Jmění
Hotovosti, ihned splatné pohledávky u čsl. peněžních
ústavů a státní pokladní poukázky čsl., jakož i výplaty v hodnotných cizích měnách, ihned u Národní
141,780.687.50
banky Československé realisovatelné
Směnky a kupecké poukázky
62,925.923.Cenné papíry
95,773.526.55
Účast
41,029.300.Dlužnici
874,052.099.60
36,437.500 Nemovitosti po odpisu Kč 825.478.90
Inventář po odpisu
Kč 331.759.55
1,199.100.1,615.596.75
Přechodná aktiva
40,505.412.25
Ostatní aktiva
Úhrnem
Kč 1.295,319.145.65
Průběžné položky Kč 430,481.807.35.
V ý t ě ž k y:
Převod zisku z roku minulého
Přijaté úroky
Přijaté odměny
Různé výtěžky

Úhrnem

Kč

Dluhy

Kč
70,000.000. 65,000.000. 432.816.35
564,376.587.85
546,422.558.80
346.882.2,179.382.70
40,505.412.25
6,055.505.70

Splacený akciový kapitál
Různé reservni fondy
Hypoteční výpůjčky
Vklady na knížkách
Věřitelé
Nevybrané dividendy
Přechodná pasiva
Ostatní pasiva
Ryzí zisk

Úhrnem

Kč 1.295,319.145.65

Reeskoniní obligo Kč 45,224.979.85.
Náklady.

600.000. 51,238.632.60
8,090.003.4,924 475.30

Různé úroky
Správní výlohy osobní a věcné
Daně, poplatky a zákonné příspěvky
Odpisy: na nemovitostech Kč 825.478.90
na inventáři
Kč 331.759.55
Ryzí zisk

64,853.110.90

35,047,377.45
20,216.222.10
2,376.767.20

Úhrnem

Kč

1,157.238.45
6,055.505.70
64,853.110.90

Na úctě depôtním jest vykázáno do úschovy svěřené jmění, odděleně spravované, částkou
Kč 1.393,434.707.80.
Správní rada předloží valné hromadě akcionářů návrh, aby z docíleného zisku byla vyplacena 6% di
videnda, kromě obvyklých přídělů.

Organisační
Jmenování:
Náš dobrý spolupracovník př. Bed
řich Klimeš, známý a dlouholetý
pracovník v Orelstvu a katolickém
spolkovém životě, byl jmenován ko
merčním radou Obchodního soudu.
K zaslouženému jmenování, které se
stalo právě k jeho jmeninám, srdečně
blahopřejeme.
Pouť katolických legionářů do Staré Boleslavě bude uspořádána společně s Orelstvem v neděli 1. května t. r. Z Prahy
bude pravděpodobně vypraven autobus, po
př. bude-li účastníků více 2.
Zájezd katolických legionářů na svěceni
Mimrova domu jako prvního pomníku neza
pomenutelného biskupa Eduarda Jana Nep.
Brynycha z Prahy bude uspořádán o Svato
dušních svátcích ve dnech 5. a 6. června t. r.
Pojede se autobusem.
Valná hromada vršovické skupiny Ústřední
jednoty čsl. legionářů bude se konati v ne
děli 20. března o 10. hod. dopolední v re
stauraci u Hru číkú vedle starého kostela.
Účast povinnál

Legitimace. Členům, kteří vyplnili členský
dotazník Zemského svazu Ústřední jednoty,
rozesílají se legitimace. Kde jsou místní

Z jednoty přátel katol. legionářů v CSR.
Členské legitimace na rok 1938 a další jsou
právě přihlášeným členům rozesílány po
štou spolu se složenkou, kterou použijte
k vyrovnání příspěvku za rok 1938, případ
né i za rok minulý, pokud se tak již nestalo.
Až do doby ustavení místních skupin, platí
potvrzepka poštovní spořitelny jako doklad
o zaplacení. Ti, kdož by snad legitimaci ne
dostali, nechť se ihned přihlásí.

Ustavující schůze legionářského dorostu bu
de svolána koncem března.
Výbor zemského svazu Jednoty přátel bude
konati schůzi v pondělí 21. března t. r. v
Praze. Pozvánky budou všem doručeny.

Porada zástupců všech legionářských
organisací svolaná MNO. kanceláří
legií, konala se v pondělí 7. III. 1938
za předsednictví zástupce přednosty
K. čs. 1. vrch, odborového rady Dr.
Nešpora. Podnětem jednání byla me
moranda legionářských organisací, žá
dající v jubilejním roce účinnou po
moc legionářskému bratrstvu. Ústřed
ní jednotu zastupovali bři. pplk. Ani.
Pelich a Jos. Křiklavá. O jednání byl
sepsán protokol, podle kterého red
akční komise sestaví memorandum a
předloží jej presidentu republiky,
vládě a parlamentu. Jednáno bylo o

Razitka jen u Peterky
skupiny, obdrží členstvo legitimace u funk
cionářů skupin. Za legitimaci zaplatí člen
Kč 5.—. Příspěvky dle přihlášky. K legiti
macím jsou přiloženy složenky psp. Členské
odznaky po Kč 2.— obdržíte u Zemského
Svazu.
Porada pražských pracovníků o ustavování
místních skupin v okresích Velké Prahy bu
de konána v klubovně paláce Charítas v 8
hod. večer v úterý 15. března t. r. Dostavte
se všichni, kdož máte zájem.
Praha XV. Pro obce XV. okresu bude v nejbližší době zřízena místní skupina Ústřední
jednoty legionářú-katolíkú a jejich přátel.
Noví členové, ať legionáři či přátelé mohou
se přihlásiti písemně na adresu br. J. Zá
mečníka, Bráník čp. 556.
Legionáři tarokáři,
scházejí se v restauraci
U HORTÍKŮ, (př. Otto Spírekl,
v Praze II., roh Moráně
a Václavské ul. - Doporučujeme.

zabezpečení 8.000 leg. invalidů, o za
bezpečení přestárlých a nemajetných
bratří, o udělování trafik, o změně leg.
zákona a prodloužení věkové hrani
ce při přijímání do stát, a veřejných
služeb, o generální dispens při pře
kročení 45. roku, o léčení legionářů
nemocných, o zaměstnání dětí legio
nářů, úvěrové pomoci, konversi dlu
hů a daňových úlevách. Do debaty
zasáhl několikráte velmi účinně br.
plkk. Pelich, který se domáhal rychlé
pomoci. Jsou-li peníze na sanaci
bank, družstev, německých běženských míst, jest-li se odpisují daně,
musí se nalézt úhrada i pro stárnou
cí první vojáky republiky, kteří ris
kovali vše. Snad si po 20 letech ve
řejnost uvědomí, že trochu vděčnosti
a pomoci si tito lidé zaslouží. Poža
davky budou podloženy statistický
mi daty, které zpracuje kancelář legií.
Dotazníková akce bude v nejbližší
době provedena.
-jvk-

Orelsivo
Orelstvo pojede v krojích do Budapešti.
Orelstvo vyhovělo výzvě přípravného vý
boru Eucharistického kongresu v Budapešti
a zúčastní se této velké církevní slanosti
v krojích. Krojovanému Orelstvu bude v
průvodu vyhraženo zvláštní čestné místo.
Přihlášky na kongres budou podávány far
ním úřadům, jež připravují zájezd v jednot
livých místech, ti z bratří, kteří s sebou
povezou kroje, nechť to hlásí v ústředí, aby
bylo možno učiniti přesný soupis krojova
ného členstva. Proto všichni bratři, kteří
pojedou do Budapeště, nechť vezmou si slav
nostní orelské kroje a hlásí to včas ústředí.
Propagační sletový odznak vydá Čs.
Orel ku agitaci pro III. slet v Praze
v roce 1939.
Propagační film sletový a rozhlasové
pásmo rovněž se připravují, aby i po
této stránce bylo pro slet co nejvíce vy
konáno.

Sletové cviky již vyšly a možno je objednati v ústřední kanceláři Čs. Orla
v Brně.
Nácvik povinných sletových cviků byl
proveden 20. února v Brně, Praze a Olomouci.

Valný sjezd Čs. Orla bude konán dne
10. dubna t. r. v Brně.

Kursu branností v Užhorodě a Michalovcích se súčastnilo 350 kněži, učitelů
a jiných veřejných pracovníků.

Orelské župy hlásí úspěchy náborové akce.
Svoje sjezdy již vykonaly orelské župy Kozinova v Plzni, župa Sv. Metoděje v Rožné
nad Pernštejnem a župa Křížkovského v Opavě. Zprávy o jejich činnosti vesměs uka
zují, že naše náborová akce se setkává s
plným zdarem a že jest správně chápána
nutnost soustředění katolíků v čsl. Orle prá
vě v době, kdy dochází k praktickému usku
tečňování zákona o povinné branné výcho
vě. číselný vzestup členstva jest provázen
přírůstkem nových jednot, takže příští slet
musí zastihnouti Orelstvo v plné početné
mohutnosti!
Příbramská strojírna a slévárna

SMOLÍK A SPOL.,
společnost s r. o. Příbram
dodává:
smaltované sporáky a kamna, lit.
vany smalt., dřezy a pod.

Strojírna

Slévárna

Smaltovna

7. II. konalo představenstvo záložny
Hermes bilanční schůzi tohoto nejiozšířenějšího katol. peněžního ústavu,
jehož činnost rok od roku stoupá. Tře
ba, že příliv vkladů v minulém roce
nesplnil předpoklady našich národo
hospodářů, přece jen Záložna Hermes
pomocí osvědčeného systému svých
sběren získala o nových půl milionu
Kč vkladů, takže se dnes může po
chlubili stavem svěřených vkladů na
26 a půl mil. Kč. Rovněž bilanční zisk
vykázaný částkou 70.000.- dává na
ději k velmi dobrému zúročení člen
ských podílů ústavu.

Vkladní knížka záložny Hermes jest
nejlepším dárkem při každé příleži
tosti.
Valná hromada sběrny záložny Hermes v
Karlině konala se v pondělí 28. února. Za
hájil ji předseda vldp. Červinka. Protokol
z minulé valné hromady přečetla pí Mádrová. Zprávu o činnosti podal p. pokladník
Habeb. Sběrna měla ku dni 31. prosince
1937 317.000 Kč vkladů od 87 vkladatelů. Za
uplynulý rok přibylo sběrně 28.000 nových
vkladů. Zprávu dozorčí rady podal před
seda p. Šíma. Z čistého zisku na návrh do
zorčí rady učiněny tyto dary: Jednotě
čsl. Orla Kč 400—, I. a II. organisací čsl.
strany lidové po Kč 150.—, komisi žen Kč
150.—, Chrámové jednotě Kč 100.—, Okresní
organisací čsl. strany lidové Kč 100.—, Klá
šteru Kč 50.— a Kč 50.— organisací po
mocnic v domácnosti. Zástupce ústředí
přednosta Křiklavá poděkoval funkcioná
řům za jejich obětavou práci s přáním, by
v této vytrvali i v budoucnosti. Při vol
bách zvolen předsedou vldp. dékan Šproe,
místopředsedou vldp. Červinka. Předsedou
dozorčí rady p. Šíma, místopředsedou p.
Marx.
-jvk—
Jde to dohromady. V těchto dnech
byla vydána „Politická čítanka" čsl.
strany lidové v Cechách. Jak z ob
sahu je zřejmo, 8 členů zemského vý
konného výboru jsou rovněž čilými
pracovníky ve funkcionářských sbo
rech naší záložny Hermes. V ostat
ních pak komisích je poměr ještě pří
znivější. To nám jen ukazuje, že druž
stevníci se věnují nejen hospodář
ským otázkám, nýbrž i politické práci.

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukáček,

Praha - Karlin,

Královská 47. - Telefon 61705.

Uprázdněná místa
Město červený Kostelec obsadí místo
smluvního úředníka. Žádosti do 12. břez
na 1938. Bližší v Úředním listě č. 50.
Město Přerov obsadí 2 místa policejních
strážníků. Žádosti do 31. března 1928.
Bližší v Úředním listě č. 50.
Místní obec Polná obsadí místo lesního
hajného. Žádosti do 31. března 1938.
Bližší v Úředním listě č. 50.
Město Frenštát p. Radh. obsadí místo
městského důchodního a smluvní místo
výpomocné kancelářské síly. Žádosti do
8. března 1938 Bližší v Úředním listé,
č. 50.
Obec Horoměřice obsadí místo smluv
ního obecního zřízence. Žádosti do 20.
března 1938. Bližší v Úředním listě č. 51.
Místní školní rada na Březových Horách
obsadí místo školníka měšťanských škol.
Žádosti do 14. dubna 1938. Bližší v Úředním listě č. 52.
U obce Lounské obsadí se místo tech
nického úředníka. Žádosti do 26. března
1938. Bližší v Úředním listě č. 54.
Obec města Kolína obsadí místo smluv
ního pomocného zřízence. Žádosti do
26. března 1938. Bližší v Úředním listě
č. 54.
Obec Komořany, okres Most, obsadí mí
sto učitelky v české obecní mateřské
školce. Žádosti do 17. března 1938. —
Bližší v Úředním listě č. 53.
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