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NADĚJE NA MÍR V EVROPĚ
Nikdo nepopře, že „podepsánim mí
ru", jak nazývá některý tisk smlouvu
mezi Anglii a Itálii o velikonočních
svátcích stvrzenou, povolilo velice
napjeií, ve kterém byla držena po ce
lé měsíce celá Evropa a i naše repu
blika. Lidé, trochu ustrašeni, se báli
každým okamžikem propuknuti nové
ho světového požáru, který by byl
zhoubnější než požár, jenž od r. 1914
do r. 1918 se vznášel nad Evropou a
nad světem. Situace se ostatně vyví
jela tak, že dávala dosti oprávněných
důvodů k obavám. Německo a Itálie,
ačkoliv z úst jejich vedoucích bylo
slyšet několikrát ujištěni o míru a vůli
k míru, si počínaly tak, že bylo lze če
kat nejhorši. Za takového stavu věcí
Japonsko, třetí stát osy Řim-Betlin, za
hájilo svoji kampaň v Čině a anglic
ký ministerský předseda, Chamber
lain, poslal prý dopis Mussolinimu.
Propaganda německá v Anglii se stup
ňovala. V Rusku Stalin odstřeloval
velitele i ministry. Polský ministr za
hraniční, plukovník Beck, dělal ná
vštěvy v Římě, Berlíně. Ve Francii sti
hala jedna vládni krise druhou. Na
konec obsadil Hitler a zabral Rakous
ko. Mnohým z toho jsme byli znepo
kojeni.
Zatím připravoval Chamberlain půdu
k jednáni s italským Vůdcem. Nechal
padnout populárního ministra zahra
ničních věcí, Edena, den po okázalé
řeči Hitlerově takže se mohlo zdál, že
Hitlerovi je již všechno dovoleno.
Eden byl totiž odpůrcem autoritativ
ních států a hlavně Mussolinimu byl
nepříjemný. Ale Eden odešel a Cham
berlain, osvědčený konservativní po
litik i diplomat, zmnožil úsilí o sjed
nání dohody s Římem. Byla dojedná
na a podepsána a lze říci, že tvoři rá
mec vhodný pro součinnost dalšího
státu s Itálií, totiž Francie, což je veli
ce významnou události i pro nás, kteří
máme s Francií spojeneckou smlouvu.
Itálie, která - nelze to popřít - se
stala pod Mussolinim velmoci prvé
ho řádu, měla mnoho ctižádostivých
plánů, a mělo je i Německo. Rivalita
mezí Francii a Itálii a vzájemný od
por mezi Francii a Německem spojo
valy oba diktátorské státy, které kro
mě toho měly a chtěly i cosi dělal ve
Střední Evropě. A které oba se posta
vily proti sovětskému Rusku. Španěl
ská občanská válka, ve které všechny
tyto tři stály měřily svoje sily, se sta
la vnějškovým rámcem zápolení je
jich, a tím byla popředně přinucena
k akci Anglie, majici své zájmy nejen
ve Španělsku, nýbrž i ve Středozem
ním moři. Chamberlain, a lze věřit, že
po dohodě s Mussolinim, nechal pad
nout Rakousko, nezapřev při tom zá
jem Anglie na Československu, a sou
středil všechno úsilí o dohodu s Itá
lii, kterou považoval za první předpo
klad k řešení dalších ožehavých pro
blémů evropských. Tato dohoda mu
sila býti něčím větším než dosavadní
genllement agreemenl, jest ji. A tisk
světový vůbec ji nazývá „smlouvou
mírovou". Byly jí netoliko urovnány
dosavadní spory - Středomoří, Ha
beš, Španělsko, nýbrž oba státy, a to
je důležité, na základě parity, se ují
mají v duchu přátelské spolupráce, i
řešení širších. Tak to chápe i Francie,
dokonce i tisk socialistický, když vi
tá dohlednou možnost vyjednávání
mezi Itálií a Francii, možnost tím po
chopitelnější, že i v Anglii i v Italů
soudí, že je Daladierova vláda v drže-

V Praze dne 22. dubna 1938

Dr. D. Fr. Polanský:

Českosl. akční rozpaky
Zdá se, že všechno je zase v pořád
ku aspoň v tom, že zatím žádné bez
prostřední nebezpečí nehrozí. Konsta
tovalo se, že životní síla našeho státu
jest nejen dostatečnou zárukou česko
slovenského a vůbec středoevropské
ho míru, nýbrž i uspokojivou hrází
vůči hrozící povodni světového kon
fliktu. Pro nás tato stránka mezinárod
ního určení našeho státu jest vysoce
důležitou z velmi mnohých příčin a
ve velmi mnoha směrech našeho pří
štího národního i státního snažení. Zdá
se býti dobrým na to zvláště upozorniti, neboť přítomná veřejnost jako by
dosti málo na tomto základu budova
la. Je pravda, že za námi stojí mocní
tohoto světa, jednak jakožto za stráž
ci demokracie a jednak jako za stráž
ci nepokojného souseda. Nezapomí
nejme však, že tato úloha nám byla
přiznána, až když se přesvědčili, že
jsme k tomu způsobilými. Tedy: má
me velmi čestné umístění mezi účin
kujícími na světovém koncertě moc
ností, ale sotva by nás mezi sebe byli
přibrali, kdybychom svoji hru dosti
neovládali.
Československo však tu není jen pro
dnešek nebo pro přítomné meziná
rodní poměry. Již jsme se dosti nazdůrazňovali, že nejsme na světě jen
posledních 20 let, nýbrž již déle než
celé tisíciletí, abychom si důsledků
z toho plynoucích, jakož i osudového
určení svého státu byli vědomi pře
devším sami. Poměry se vyvíjejí. Rekl-li na př. kdysi Kollár „a vždy zvoláš-li Slovan, nechť se ti ozve člo
věk", tedy dnes jsme již ve zřetelnější
situaci. Dnes v Československu ať

zvolá kdo chce co chce, ať příslušník
většiny, či menšiny, ať katolík či husi
ta, ať boháč či chuďas, vždy se musí
ozvati Čechoslovák.
Zřetele na spojence a na ostatní svě
tovou veřejnost jsou ovšem moudré.
Přítomná práce v mnoha minister
stvech z těchto zřetelů vyplývající,
jistě není zavrhována. Ale právě již
z těchto zřetelů nebylo by dobré se
jen na to omeziti. Když jsou na př.
právě na přetřese otázky menšin, te
dy nezvykejme, aby ani mocní toho
to světa - ani přátelé ani odpůrci aby v nás viděli j e n službovolný vý
raz jejich přání a zájmů. Zdůrazněme
v první řadě vlastní československé
stanovisko k těmto menšinám a tepr
ve v další řadě též světové všelidské
zájmy, za něž jsme sice všeobecně ve
lebeni, ale vedle nichž máme též
vlastní životní požadavky. Toto sta
novisko jakoby v přítomné chvíli by
lo trochu stranou vedle radosti nad
zájmem ciziny o nás a vedle snahy
se této cizině ještě více zalíbili. Co
chceme, to chceme, ať to kdo chválí
čili nic. Jen žádné rozpaky a žádné
přílišné ohledy. Revise československosti: to je u nás teď na řadě. Obe
jdeme se bez koncentračních táborů
pro ty, kdož by při této revisi neob
stáli, ale ukažme co nejpevnější ruku!
Ta bude neivíc imponovali, jak spo
jencům tak nepřátelům a zejména
pak zmizí též většina postrašenců.
Jestliže někdo u nás již má náklon
nost k bázni, ať se raději obává rá
kosky přísného leč milujícího otce
než hrozeb před cizím bubákem.

Presidentova slova našim Němcům
Jen slepý by mohl tvrdit, že jsme byli k Němcům málo liberální. Opak je
pravdou. Ale Němci nejen to nechápali, ba dokonce to ani nechtěli vidět.
Po anšlusu se dokonce již domnívali, že za krátko sc stanou pány státu a vedli
si tak, jakoby jediné vládli. Doba je nejlepším lékem a doufejme, že schladí
i hlavy sebe více rozpálené. My jsme zachovali klid, který asi Němce nejvíce
mrzel, a nedali jsme se ani rozčílit, když aktivistické německé strany, kterým
stát dával jistě více, než nač měly právo, jančily stejně jako věrní Henleinovci.
Prohlášení ministerského předsedy dra Hodži o ochotě k pokračování řešení
německé otázky, ovšem na půdě ústavy, bylo důstojné a nyní dostali Němci

ni důvěry velké většiny francouzské
veřejnosti.

Je známo, že několikrát - Macdonald
třeba - usilovali angličtí a francouz
šti politici o jednotu akci tři států, tvo
řících bývalou Velkou dohodu, vidí
ce v ni nejschopnější platformu pro
odstraněni četných nesnázi evrop
ských. Po dojednáni nynějším se ta
to snaha blíži k uskutečněni a bude
musit s ni počítat i Hitler, to tím spíše,
že ve Francii, jak se zdá, nastává též
konec vnitřních sporů. Bude tudíž za
hraniční politika německá musit slevit
poněkud na přílišných požadavcích,
na které si někteří vedoucí vice
zvykli, než bylo správno.

Německo těžilo z roztříštěnosti a sla
bostí ostatních, jako Itálie, ale Itálie
to dělala rozhodně moudřeji než Ně
mecko, které ve své pýše zašlo lak
daleko, že se domnívalo, že je již pá
nem celého světa. Poněvadž Anglie

i Francie a lze věřit, že i Itálie, bu
dou chtít za každou cenu sjednat rov
nováhu v Evropě, lze se nadít, že bu
de nuceno i Německo, které toho ostatně moc potřebuje, na této rovno
váze pracoval. S toho hlediska jest
oprávněno i naše uspokojení nad do
hodou mezi Anglii a Italů, po niž bu
de následovat dohoda mezi Itálii a
Franců, poněvadž ve své politice
spravedlností se můžeme opřít o jed
notu těch, kterým na nás záleží. Prá
vem můžeme klidně hleděli vstříc bu
doucnosti, důvěřujíce své vládě a
vůdcům.
Je třeba jen, abychom si udrželi jed
notu a pracovali. Měli jsme možnost
poznat, že nejsme považováni ve
střední Evropě za bezvýznamný stáf,
musíme dokázat, že máme nejen dosti
sily růst, sami se řídit a uchránit, ný
brž býti ostrovem míru ve střední
Evropě. Tím nejlépe přispějeme k bu
dováni pokoje evropského.

List pro katolický li^
Orgán katolických
legionářů, jejich přátel,
hraničářů a vojáků
v záloze
Redakce a administrace
v Praze I., <p. 330

Číslo 17

Čím může býti
uzdraven svět
Všeobecně se soudí a to nesprávně, že
potíže, se kterými se setkávají ti, kdož
chtějí urovnal cesty k lepšímu soužití
jednotlivých států mezi sebou, jsou rá
zu hospodářského, a že tudíž mohou
být odstraněny všechny překážky ce
stou cistě hospodářskou.
Proto jsou zpracovávány plány v tom
smyslu, ale výsledky jsou pranepatrné,
nebo žádné. Proto začínají vedoucí hle
dat jiné prostředky a to rázu mravního.
O velikonočních svátcích bylo možno
číst několik článků, které přímo říkaly:
nemoc moderního člověčenstva je hlub
ší než ekonomická, je mravního rázu
a pokoj může být sjednán jedině te
hdy, když si to lidstvo uvědomí a po
dle toho se zařídí. Příznačná byla
v tom směru slova, která proslovil náš
president ve svém mírovém poselství.
Pravil:
„Mír a pravda, pravda a mír! Jak tyto
dvě věci k sobě těsně náležejí! Není
míru bez pravdy, není pravdy bez mí
ru ... Je ovšem také spor a boj o to,
co je pravda. A také tento spor je tak
starý jako lidská kultura. Nechci zde
mluvit o sporech o pravdu v metafysice, ve filosofii a ve vědě. Naše heslo:
Pravda vítězí, vztahujíc se především
na to, co je pravdou v sociálním dění,
tudíž v pravdou v etice, pravdou ve
vzájemném poměru lidí k sobě ve spo
lečnosti, vychází z několika pro nás ne
dělitelných etických zásad: Žádá aby
chom ve svém bližním viděli vždy po
svátný cíl svého jednání a nedělali z ně
ho nikdy prostředek a nástroj svých
cílů a snah, žádá, abychom pokládali
člověka a jeho duši eticky za sobě rov
ného, žádá, abychom nepokládali jed
noho jedince, třídu nebo národ za vyšší
a druhý za nižší, žádá, aby v lidské
společnosti, v jednání s lidmi., třídami a
národy každý z nás osvědčoval Kan
tovu dobrou vůli, snášenlivost, pocti
vost a opravdovou účinnou lidskou lás
ku jednoho k druhému.“
Toto neplatí jen v národech,, nýbrž
i mezi národy a dávno to řekl ve svých
encyklikách Pius XI.: Je nutná kře
sťanská láska, která přemáhá všechno
sobectví, jež je lak hroznou metlou lid
stva, je nutná spravedlnost, jež je bez
lásky nemyslitelná. Člověk není stro
jem, je tvorem s nesmrtelnou duši a
všichni lidé jsou povoláni Stvořitelem
k jedinému a nejvyššímu cíli. Všichni
lidé všech národů. Pius XI. odsoudil
německý nacism, který je těžkým no
vopohanským bludem moderní doby a
ve vzájemné úctě spatřuje lepší život
lidstva. Zkrátka, svět a lidstvo si musí
uvědomit, že člověk je osobnost, která
je stvořena ke svobodě a ne otroctví a
řešení všech otázek se musí dít pod zor
ným úhlem lidským a ne strojovým,
kolektivním atd., atd. A právě proto
má křesťanství v moderním světě nej
větší oprávněnost a spása Člověčenstva
závisí na tom, do jaké míry bude pro
niknuto duchem evangelia, toto vědomí
proniká stále více a je naději do bu
doucnosti.

Jak třeba oslavovat
Na slavný Hod Boží velikonoční sloužil
dp. děkan v Sedlici u Blatné ranní mši
sv. zpívanou za v Pánu zesnulé české
kulturní legionáře, hrdinné Leonidy
v zázemí, na českém Parnasu, kteří 13.
dubna L. P. 1918 statečně, bez bázně,
s obětí ztráty cti. existence a života
proslavili se skvělým manifestem za
nezadatelná, zdeptaná práva národa a
svrchovanost státní české myšlenky.
Plničký kostel naslouchal před mší sv.
nadšeným slovům kazatele a celebranta. když ukazoval na přísahající čské
ruce vzdělanců, jichž čin — i nás vede
dnes ke svornosti a obětavosti pro Mast
a národ. Při mši sv. pod krásnou ba
rokovou klenbou zazníval svatováclav
ský chorál a velebná slova písně ..Bože
cos ráčil“, hymnou státu bvla pobož
nost ta důstojně skončena.
Jubilea, slavná výročí se oslavují v ro
dině. spolcích, na školách, při sjezdech,
povětšině mší svátou za ty hrdinné
hlavy drahé, které o uskutečnění ju
bileí takých mají zásluhy nehynoucí.
Vždyť pietni uctění mrtvých a vděčná
vzpomínka nejlépe se vykoná bohosluž
bou. vznesenou Obětí Nejsvětějšího Obětníka a modlitbou.
Konáme tolik letos jubilejních slavno
stí a tak málo jest hlášeno mší sv. při
nich za ty padlé hrdiny, jež má každý
jubilující pluk. Kéž by jim byla také
věnována vzpomínka zařazením do slav
nostního programu za ne mše sv. a
modliteb. Aspoň ti stateční vyznavači
víry Boží z řad katolických legionářů
kéž o to horují a usilují a tuto kytičku
vděčnosti ať aspoň oni zasadí na dálné
rovy drahých svých bratří.
V Sedlici u Blatné bude dle ohlášení ve
chrámu Páně příští neděli sloužena mše
sv. zpívaná o ranní za padlé hrdiny
z řad italských legionářů, kteří nejpotupnejší smrtí, upadnuvše do zajetí ra
kouského. umírali za svobodu Národa
a obnovení samostatnosti, u příležitosti
jubilejního dne. dvacetiletého výročí uznání čsl. vojsk v Itálii, jež připadá na
21. t. m.
M. K.

V cizích službách jest takový katolík,
který své úspory ukládá u ústavů ka
tolíkům nepřátelských. Každý čtenář
našeho časopisu koná svoji povinnost
a své přebytky svěřuje záložně
Hermes.

Vyhlášeni amnestie
President republiky Dr. Edvard Beneš
učinil 16. dubna rozhodnutí, jímž se uděluje rozsáhlá amnestie a abolice poli
tická. Je to nejširší politická amnestie,
která byla u nás dosud udělena. Vzta
huje se na všechny delikty proti zákonu
na ochranu republiky, ale netýká se vo
jenské zrady. Nevztahuje -se také na
osoby, které z nepřátelského smýšlení
proti československé republice opustily
její území.

Zákonem se zrušuje tedy trest těm.
kteří se dopustili deliktů proti zákonu
na ochranu republiky, kromě vojenské
zrady, ale i ta bude amnestována, doÍ»ustil-li se jí provinilec z hrubé neznaosti. Abolice se bude vztahovat asi na
2700 případů, amnestie asi na 250 pří
padů. Podle národnosti bude mít. jak
sdělují L. N.. z abolice prospěch asi
830 provinilců národnosti českosloven
ské. asi 1140 německé, asi 440 maďar
ské, asi 180 rusínské a asi 130 polské.
Amnestie se bude vztahovat asi na 100
státních příslušníků československé ná
rodnosti. asi na 95 německé, 45 ma
ďarské a 7 rusínské. President rozhod
ne individuálně asi o 1320 případech.
Vvzvědačství se nepovažuje nikde ve
světě za zločin politický, avšak i zde
může president rozhodnout, je-li po
lehčující okolností nerozvážnost provi
nilcova.

KI)O CHCE PSACÍ STBOJ
POUTABLE (kufříkový)?
Prodáme několik továrně nových
strojů Portable s úplnou písem
nou zárukou, hluboko pod cenou,
z důvodů skladovÝch. Generální
zást. psacích strojů. Praha XII.,
Přemyslovská 26. Též na
měsíční splátky po 50 Kč.

na Bílou sobotu odpověď i od presidenta dra Beneše. President varoval před
vášní a rozčílením, které by nevedly k žádnému výsledku:
„Čechoslováci i Němci v Československu jsou vyspělí činitelé evropské kul
tury, kteří mají povinnost a mají míti ctižádost dát před celou Evropou
dobrý příklad, jak se nám vlastni obtíže správně a rozumně v zájmu staleté
společné vlasti mají řešit. Jsem přesvědčen, že správná a rozumná řešení se
mohou najiti.“
Před těmito větami mluvil president o našem poměru k Německu. „Věříme
zejména,“ pravil, „také v dohodu mezi námi a Německem v duchu posledních
projevů jeho odpovědných činitelů vzhledem k nám. Klid, jaký jsme za
chovali za posledních událostí kolem nás,1 vyvolával uznání a beze sporu při
spěl k zachování mezinárodního míru. Soudíme však, že mír je možno udržet
jen tehdy, když se budou jednotlivé režimy navzájem plně respektovat a když
se žádný stát do vnitřních věcí státu druhého, ať přímo nebo nepřímo, ne
bude vměšovat.“
K řešení otázek, které jsou, nebo se aspoň zdají spornými, bylo u nás dosti'
vůle, ba více než dosti, takže si to někteří činitelé vykládali za slabost.
Mezinárodně nám úmysl, dáti každému co mu patří, prospěl. Bylo u nás
i dosti sebevědomí, takže se nepodařilo vyprovokovat nás. A má-li řeč
našého presidenta takovou odezvu v zahraničí, ve Francii, Anglii i Itálii,
není to jen proto, že je to řeč presidentova, nýbrž i hlavně proto, že se ví,
že jsme i ochotni i dosti silní vyřešit si své věci sami v duchu své ústavy
a spravedlnosti. Jest ostatně příznačné, že i v Itálii se nedovoluje psát ne
přátelsky proti našemu státu, poněvadž se s ním musí počítat.
Doufejme, že si ten fakt uvědomí i Ilenlein. A že apel našeho presidenta
našel úrodnou půdu u těch lajckých a dělnických složek strany kresťanskosociálni a sociálně-demokratické, které cítí, že u nás mají doma. Německé
kněžství, které s velké části se chovalo v posledních týdnech málo přátelsky
•k nám. by si mělo uvědomit, že právě jeho povinností je v těchto dobách šířit
optimismus, hlásat svornost a ne nekřesťanský šovinismus národní, to tím
spíše, že náš stát se chová k němu a k Církvi tak pěkně, jako málokterý
stát jiný.

I n g. Miloš B r o f t:

První tábor na úpatí Řípu před 70 r.
Okresní zastupitelstvo roudnické v se
zení ze dne 17. dubna 1868, dle pří
kladu jiných okresních a obecních zaĽtupitelstev usneslo se k návrhu svého
starosty Václava Kratochvíla z Lounek,
zasiati J. V. císaři a králi prosbu, aby
nedopustil uskutečnění daně z majet
ku a nesvolil k prodeji korunních stat
ků. Jako důvod uvádí velké zatížení a
zadlužení, které nastalo po válce s
Pruskem, vedené na území království
a těžké následky války italské. Zákon
navržený k vypsání daně ze jmění
dotkl by se ve značné míře zájmu ná
rodohospodářských. Není ani třeba dokazovati zhoubného účinku takového
břemene.
Až do roku 1848 nesměla vláda vybírali
daně v království českém bez povolení
sněmu. Veškeré daně obnášely tehdá 5
milionů zlatých. Nevzdali jsme se to
hoto práva, vláda však přinutila nás
k placení daní nepovolených, které brzy
ztrojnásobila, takže nyní pouze grun
tovní daně v Cechách na 13 milionů
vzrostly a veškeré přímé daně obná
šejí 20 milionů. V důsledku těchto po
měru cena živností klesá, majitelé po
zemků se utahují a přicházejí pozne
náhlu na mizinu. Veřejné knihy jsou
svědectvím zadlužení usedlostí.
V memorandu císaři dovolává se okres
ní zastupitelstvo roudnické přísah krá
lů českých, od Ferdinanda I. až do Fer
dinanda V., že do království českého
nebude ničeho odcizováno, ani v zásta
vu dáváno bez povolení zemského sně
mu.
Také zastupitelství král, hlavního mě
sta Prahy usneslo se 30. dubna 1868
všemi hlasy proti třem hlasům němec
kým o následujícím podání ku králi,
ve kterém uvádí: „Finanční návrh da
ně ze jmění jest velkým nebezpečím

pro hlavní město král, českého, které
posud cítí těžké rány z posledních po
hrom válečných.......... Jmenovaná daň
rovná se částečné konfiskaci majetku,
ruší jeho základ a má tu vadu, že ji
nelze rozvrhnouti rovným dílem na
všechny poplatníky. Bude jí nejvíce po
stižen statek nemovitý, jehož ukrýti ne
lze, kdežto jmění movité může různým
způsobem uniknouti.
Obyvatelstvo v Praze čítá 153.159 hlav.
Připadá tudíž na každou hlavu 422/s zl.
daní. Škodlivé účinky nesmírných těch
to daní projevují se již nyní způsobem
povážlivým. Přinlíží-li k tomu, že daně
nedocházejí, mnohdy nelze ani dobýti.
nehledě k tomu, že živností válem ubývá. Rovněž snáší poplatník břemeno
těžce, když vidí, že jeho vlasti více
daní uloženo jest, než jiné zemi v téže
říši. Tento rozdíl jeví se patrným při
porovnání zatížení břemenem daní v
království českém, oproti daním, které
platí království uherské. Toto přetí
žení zemí koruny české jest až příliš
patrné. Předloha vládní dále ještě na
vrhuje, aby prodány byly statky státní.
Koruna česká má býti zbavena posled
ních svých statku, velice rozsáhlých a
bohatých. Pozbude-li zejména statku
Zbirovského povstane z toho škoda vel
mi vážná, rovněž i zaniknou-li bohaté
doly stříbrné v Příbrami.
Jest bez odporu právem historickým
království českého od dávných věků, že
jedině ty daně ukládat i se mohou a
státní statky prodány býti mohou, k
nímž dal sněm svého svolení. Litujeme,
že nemáme zákonného zastoupení ze
mě, které by zastupujíc zemi, hájilo ta
ké záležitosti města Prahy, neboť velké
nebezpečí hrozí státnímu právu králov
ství českého i hmotnému prospěchu
královského hlavního města Prahy.
(Pokračování.)

Čsl, Orel v době předválečné a válečné
(K této studii bylo použito ča
sopisu „Orel“ z doby války, a
knihy Františka S. Pospíchala
„Přednášky z řečnického kursu
čsl. strany lidové“, vydané Ústř.
pol. kanceláří C. s. 1. v Brně,
r. 1919.)

Předchůdcem Orla, byly tělocvičné od
bory katolických spolků nepolitických,
zřizované od r. 1902. Prvním podob
ným odborem byl odbor „svatojosefské
jednoty“ v Líšni u Brna. Pak následo
valo Brno. Vyškov, Kroměříž, Zlín a
j. místa. Na veřejnost vystoupili tělo
cvičné odbory křesť. soc. spolků (jiného
jména tehdv neměly) od r. 1903 do r.
1906 šestkráte na veřejném cvičení v
Líšni u Brna a dvakráte v Kroměříži.
Počátkem roku 1909, na poradě zástup
ců odborů ve Vyškově, kde měl vedení
tamnějsí kaplan P. S. Klapil, bylo usne

seno zavěsti stejnokroj a dáti hnutí
jméno Orel. Toto usnesení schválil pak
zemský výkonný výbor křesťansko-so
ciální strany v Brně. Datuje se tudíž
vznik Orla od r. 1909.
O pojmenování Orel, píše redaktor
Zampach v „Orle“ následovně: V roce
1908—1909 v Českých Budějovicích,
redaktor V. B. Pavlík-Sychra vedl
akci vůči protináboženskému proudu
v Sokole. Pavlík založil v r. 1908 v Rapicích u Kladna „.Jednotu křesťanskosociálního Sokola“. Druhou pak násle
dujícího roku v Netolicích, kde též onoho roku se odbývalo veřejné cvičení
této jednoty. Kroj byl sokolský a jen
místo pásu byla trikolóra. Na Moravě
také byla nálada hnutí tak nazvati, ale
zatím došla zpráva, že mezi Slovánci,
básník a idealista dr. Krek. už roku
1906 položil základy k podobnému
hnutí mezi tamním lidem, v důsledku

zprávy ve zkratce
—. V Rumunsku, kde byly zakázány všecky
politické strany, byl vydán nyní zákon pro
obranu pořádku. Je zakázána všechna pro
paganda proti nynější formě vládni, tisk je
pod státní kontrolou, studujícím je zakázána
veškerá politická akce.
—. Francie a Anglie, utvoří prý vojenský
spolek. V případě války by obé armády
měly jednotné vedení, všem pozemským si
lám by velel generalisimus francouzský, le
tectvu anglický. Chamberlain pozval do
Londýna francouzského ministerského před
sedu Daladiera a ministra zahraničních věcí
Bonneta 28. dubna.
—. V Dánsku bylo odhaleno nacistické spik
nutí. Pátrání bylo záhájeno po výstřelu
jednoho nacisty na dánského ministra spra
vedlnosti, Steinckého. Bylo zjištěno, že na
cisté pracují v Dánsku velice vytrvale a
chtěli násilím odstranit několik osob veřejně
a politicky činných.
V Palestině, kde je již dlouho veden boj
mezi 2idy a Araby, nebyly velikonoce klid
né. Došlo k bojům mezi arabskými tlupami
a anglickým vojskem, při kterém bylo za
bito 60 Arabů a 100 jich bylo zraněno.
—. Konference Malé Dohody, která byla
odložena pro nestálost poměrů v Rumun
sku, se bude konat v prvé polovici května a
bude se na ni jednat o vztazích malodohodových států k Rumunsku. Zajímavé je, že
počátkem května navštíví Bukurešt i mini
sterský předseda a ministr zahraniči tu
recký.
—. Ve Španělsku se snad již blíží konec
občanské války a na vítězství Francovo po
čítá i Rusko, které odvolává své inženýry
a komisary, kteří dělali bolševické agitá
tory. Franco obsazením části pobřeží, od
řízl Katalanii od ostatního rudého Španěl
ska, které se sotva bude moci déle držet.
—. S rakouskými monarchisty chce zahájit
Hitler monstreproces, při němž prý má vy
stoupit bývalý kancléř, Dr. Schuschnigg ja
ko svědek. Otto Habsburg odejel do Lon
dýna.
—. Jednáni mezi Francii a Itálií, k němuž
má dojít v nejkratší době, se bude týkat
jednak problémů koloniálních v Africe, kde
sousedí kolonie italské s francouzskými,
jednak spolupráce v otázkách politiky evropské.
—. Válka čisko-japonská není ještě pro Ja
ponce vyhraná a dnes již soudí sami Ja
ponci, že potrvá několik let. V Tokiu po
slední neúspěchy rozladily obyvatelstvo,
které je přičítá vládě. Proto se počítá s vlá
dou energičtější, v jejímž čele má státí zná
mý Suessugu.
toho, že i tamnějsí Sokol plul v liberalistických vodách. Dr. Krek dal ka
tolickému hnutí tělovýchovnému mezi
Slovinci název Orel, symbol síly, vyso
kého vzletu k slunci všech ideálů, k
Pravdě Boží, symbol vznešenosti nad
všedností, špatností a prachem světa.
Touha po odlišnosti to byla, že nejen
kroj, nejen vnitřní život spolkový a vý
chova, ale i jméno zvoleno odlišné od
Sokola, když i na venek celá vnitřní
stavba spolkové práce vzdělávací a vý
chovná je jiná jak v této organisaci.
Jméno Orel přijali pak i v Cechách
brzy na to. když hnutí se tam začalo
intensivněji vyvíjeti.
Pode jménem Orel, vystoupil tento po
nejprv na veřejnost o letnicích r. 1909
v Olomouci, kdy kráčelo v čele průvo
du manifestačního sjezdu křesťanskosociálního 7 orlů v krojích.
Na návrh zmíněného již P. Klapila, ko
nal se I. slet Orla ve Vyškově. 5. září
1909. Sletu se zúčastnilo 417 bratří, z
tohoto 370 v krojích. Cvičilo 330 bratří.
Diváků bylo 3.000. Pokrokáři poštvaný
lid, dopustil se tehdy na Orlech násilí.
V roce 1910 byla pak ustavena při všeodborovém sdružení křesťansko-sociálním „Říšská tělocvičná rada Orla“.
II. slet se konal 14. srpna 1910 v Kro
měříži. Tohoto se zúčastnilo 1192 bratří
a sester (272 žactva) a 15 tisíc diváků.
Cvičilo 576 bratří. 184 sestry a 248
žactva. 111. slet se konal opět v Kro
měříži, 11. srpna 1912. V průvodě šlo
tehdy 403 žáků, 671 Orlic a 1557 Orlů
českých a slovinských. Cvičilo 870 bra
tří. 168 sester a 160 žáků. Diváků bylo
20.000. Zampach udává, že na tomto
sletu byl znatelný úpadek, jak technic
ký. tak i v poměru cvičícího členstva,
kterého bylo již v odborech hodně více,
jak před II. sletem. Následující slet 6e
mel konati v roce 1915.
(Pokrač»)

hraničář
Teplice-Šanov
Na rozloučenou s p. Karlem Brunou, soudním
kontrolorem v Litoměřicích a s jeho rodinou
pořádá Sdruženi katolických spolků teplických
tuto neděli, t- j. 24. t. m. večer o 20. hod. v di
vadelním sále kláštera (vchod z Lesnické třídy)
přátelský večírek. Divadelní kroužek za režie
p. Ant Pařízka a péčí odboru služebných a po
mocnic v domácnosti sehraje rozkošnou vese
lohru „Růžová pouta“ od Lokaye, ve třech
jednáních. Prosíme členstvo katolických spolků
i všecky příznivce našeho hnutí za hojnou účast.
Četnou návštěvou nejvíce také uctíte a potě
šíte našeho oslavence, který v tomto týdnu se
definitivně stěhuje na své nové působiště. Ne
ohrožený bojovník za práva českých katolíků
v pohraničí p. K. Bruna opouští naše město.
Přejeme mu ještě jednou v novém působišti
mnoho zdaru, prosíme ho, aby našim svátým
a spravedlivým ideálům zůstal i nadále věren
a aby se brzy zas mezi nás vrátilNa neděli, dne 1. května chceme se letos
zúčastnili pouti Orelstva a katolických legionářů
do Staré Boleslavi. Bude-li dostatečný počet
přihlášek, pojedeme autobusem, při menším
počtu vlakem. Jízdné sníženo na polovici. Při
hlaste se ihned, abychom mohli objednati le
gitimace.

Zájezdu čsl. Orla do Lublaně zúčastní se též
delegace z teplické jednoty. Jedinečná příle
žitost za levnějších podmínek podívati se do
Jugoslávie a shlédnouti Jadranské moře. Kdo
chce s námi jeti, ať se rovněž co nejdříve při
hlásí.
Židé v pohraničí. Neočekávaným obratem v Ra
kousku a jeho připojením k Německé říši nej
hůře byli postiženi židé. I jejich souvěrci v na
šem pohraničí žijí v horečném napjetí a ustra
šeně očekávají vývoj událostí v republice. Z lid
ského i náboženského hlediska je nám jich
líto- Jsou to přece také lidé a ti kteří nalézají
tak silná slova pro ochranu menšin, měli by
si uvědomiti. že jednají nelidsky, když s ži
dovskou menšinou zacházejí tak, jakoby židé
ani lidmi nebyli a žádných lidských práv ani
ochrany nezasluhovali. Křesťanská láska nám
velí, abychom milovali bližního bez ohledu na
jeho národnostní, náboženskou nebo stavov
skou příslušnost, abychom milovali i své ne
přátelé, tedy také židy. Na druhé straně židé
se nesmí diviti, ani nám zazlívali, že my kře
sťané chceme také žiti a že se bráníme neúměr
nému vlivu židovské menšiny na úkor nás kře
sťanů. U nás v pohraničí dovedli židé ob
zvláště se uplatniti a zaujmouti místa v privi
legovaných povoláních. Mezi židy najdeme málo
nezaměstnaných, ale nenajdete jich ani mezi
horníky ani mezi skláři a advokáty jsou jistě
tři čtvrtiny židů, a židovských obchodů je tolik,
že když jsou židovské svátky a vy jdete po
ulici, máte dojem, že jste v židovském Jeru
salemě a ne v křesťanských Teplicích, židé také
dlouho udržovali ten devadesátně procentní ně
mecký ráz našeho pohraničí, ostentativně se

Dominik Matějka:

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

Když mne číšník přinesl pátý koflík
čaje, upozornil na mne společnost
hrající karty u vedlejšího stolu. Je
den Turek, dle zevnějšku obchodník
řekl, že my dovedeme dobře piti,
že vypijeme také 10 kg piva na po
sezení. (Srbové říkají místo litr kilo.)
Tato poznámka se mne nemile dotkla,
ale nemohl jsem se ozvali, jinak mne
vyhodili. Noc přespal jsem v krčmě,
kde jsem již jednou spal a druhý den
přešli jsme do usedlosti, na kraji měs
ta, kdež jsme bydleli ve zděné budo
vě bez stropu a taškovou střechou
svítilo slunce. Zde jsme si mohli udělati ohníčky. Koupil jsem od ka
maráda celtu a pytel, načež po za
hřátí tří cihel ulehl jsem na ně na
znak a dobře přikryl. To byl nejlepší
lék na úplavici.
Byla zde zřízena též maródka, ale
hlavně proto, by nemocní byli isolo
váni. To jsem ihned postřehl a když
mně ošetřovatel řekl, že nemocní do
stávají jen chléb, který jsem nemohl
jisti a jednou denně trochu čaje a lé
ky žádné, nechal jsem si od lékaře
převázali koleno a více jsem mu neřekl, aby mne také na maródku ne
strčil, poněvadž odtud každého za
několik dnů odnášeli mrtvého. Každý
den jsem čekal, až se rozdal chléb,
který jsem ve městě prodal za 4 diná
ry a obešel jsem několik zámožněj

Význačný čin naší zahra
niční politiky
Zpráva, kterou uveřejňují noviny ve

středu ráno na prvých stránkách, je
velice důležitá pro naši republiku:
Československo uznalo anexi Habeše. Československý vyslanec v Římě
a Quirinálu Dr. Chvalkovský, byl při
jat v paláci Chigi ministrem zahranič
ních věcí, hrabětem Cianem a ozná
mil mu, že československá vláda ho
považuje za pověřena u italského krá
le a habešského císaře.
Dále se dovídáme, že veškeren ital
ský tisk oceňuje postup českosloven
ské vlády a ministr Ciano neváhal
prohlásili Dru Chvalkovskému, že si
fašistická vláda oznámení jeho velice
cení. List „Tribuna" zdůrazňuje, že po
uznání československé vlády zaujímá
nyní celá Malá Dohoda jednotné sta
novisko k italskému císařství, veliké
mu historickému činu Itálie. Tím se
stalo uznání italského císařství úplné
nejen se strany balkánské, nýbrž i se
strany Malé Dohody. Na italských po
litických místech byla zpráva o uzná
ní italského císařství Československem
přijata se živým uspokojením. Uznání
naší vlády se oceňuje tím více, že
Československo nevyčkalo uznání ital
ského císařství de iure se strany Fran

vždy hlásili k Němcům, kteří se jim dnes še
redně odměňují. Teprve v poslední době po
někud obrátili, své děti posílají do českých
Škol, k republice ukazují loyální tvář, ale jinak
němčí vesele dál. Nedivte se jim. Chtějí míli
v ohni obě želízka, aby byli hezcí na všecky
strany, ať už to dopadne jak chce. Jsou mezi
nimi i takoví, kteří se bojí, že to s nimi do
padne špatně na každý pád, a stěhují se z re
publiky. V Teplicích vzbudilo veliké překva
pení, že známý velkoobchodník s látkami
Herrmann svůj závod prodal prý kovanému
Henleinovci a sám se odstěhuje do Palestiny.
Myslíme, že v republice ani židé nemusejí propadati panice. Naše demokracie zaručuje všem
občanům jejich práva, kolik si jich vydobudou
a kolik jim jich přísluší- Budou-li naši ži
dovští spoluobčané na tolik rozumní, aby se
opravdu spokojili s tím, co jim dle jejich
počtu náleží, pak jim jistě v republice ublí
ženo nebude. Na druhé straně bychom se vřele
přimlouvali za to, aby naše vláda v pohraničí
užila podobného prostředku, jaké ho v Ríši a

ších rodin, kde jsem vždy něco k jíd
lu obdržel, obyčejně trochu rýže ...
Ve městě bylo velmi živo, neboť, co
jedni vojáci ráno odcházeli, jiní ve
čer přicházeli a mladíci 181eií museli
jiti též s vojskem. U paláce naproti
přístavišti hrála dvakrát týdně kape
la, ve které byli také Češi. Zde jsem
také viděl albánského vladaře Esada
pášu. Tak to zde chodilo až do 25.
ledna 1916, kdy přišel jsem z města
a vše již stálo ve čtyřstupech. Byli
tu dva italští lékaři, prohlíželi a roz
dělovali nás na dva oddíly. Kteří jsme
byli na levo, zapsali nás a ráno jsme
měli odplouii, ale teprve pozdě ve
čer 26. ledna, nastupovali jsme na
malé lodičky z lávky vedoucí asi 100
metrů do vody, neboť zde přístavu
není. Tyto loďky táhl pak malý par
ník k lodi stojící asi 3000 metrů od
břehu. Po provazovém žebříku lezli
jsme na palubu vysoké obchodní lo
di. Usedl jsem u dveří kotelny, od
kud vycházelo příjemné teplo. Ráno
u Valonv přestounili jsme na jinou
loď, která nlula pak velmi rychle, tak
že druhv den ke 3. hod. viděli jsme
skalnatý břeh ostrova Assináry. Zde
jsme byli nemile překvapeni, neboť
jsme zde viděli, do čtverce postave
né celty, na několika místech. Tak
jsme si tu touženou Itálii nepředsta
vovali. Aspoň já doufal, že přijde
me pod střechu, kde bude teplo a
řádné ošetření. Loď zůstala státi, při
plul zase malý parník s vlečnou lo
dí a dopravil nás na břeh, kde nás
očekával italský důstojník.

cie a Anglie. Okamžik, v němž do
chází k uznání, je zvlášť vhodný, pro
tože právě v těchto dnech je tomu
20 let, co byly v Itálii utvořeny česko
slovenské legie.
Když se ujal vedení našich věcí Dr.
Hodža, bylo zřejmo hned z jeho prv
ních počinů, že naše zahraniční po
litika bude navazovat přátelské sty
ky s Itálií, se státem, který z prvních
uznal a pomáhal tvořit naši armádu.
Naše vláda, i když následovala jiné
státy v otázce sankcí, přece po po
slední dvě léta nepodnikla nic, co by
vzbudilo odpor Itálie, a kromě ovšem,
a v tom jest u nás svoboda, hlasů ur
čité části tisku nestalo se nic, co by
dalo Itálii podnět k nepřátelství k nám.
Proto nynější uznání jest úplně v du
chu akcí naší vlády, jak je to chápáno
i v Itálii a je to tím důležitější, že po
podepsání dohody mezi Francií a Itá
lií se do Říma přenese těžiště osy
Řím-Berlín. Itálie, díky Mussolinimu,
je stát silný a stát řádu a doufejme,
že bude hodnotit i otázky, týkající se
Střední Evropy a hlavně našeho stá
tu, pod zorným úhlem spravedlnosti.
Bude to tím pochopitelnější poně
vadž u nás sympatií k Itálii a to oprav
dových je mnoho.

nyní i v Rakousku používají proti židům. Ať
všichni Henleinovci předloží rodinné doklady
do třetího až čtvrtého kolena o svém němec
kém původu. Až se ukáže, kolik z nich po
chází z české krve, u kolika dědeček nebo ba
bička, a třebas i otec nebo matka ještě byli
Češi. Možná, že se pak národnostní rozvrst
vení v pohraničí ukáže poněkud v jiném světle,
než jak se hrdě vychloubají Henleinovci.

Katolíci ze Žižkova a Vinohrad uklá
dají své úspory a provádějí všechny
peněžní transakce u sběrny a plaiebny
záložny Hermes na Žižkově v Neru
dově ul. č. 14. Úřaduje se denně od
8-14 hodin.
Čtenáři, jsi vkladatelem záložny
Hermes?
Ne? Proč své úspory ukládáš v ne
přátelských ústavech?

Život na Assináře.
Kteří jsme byli nemocní, zůstali jsme
na místě a ostatní šli dále. Pak přišel
desátník, odvedl nás do ležení, kde
bylo 48 celt v osmi řadách po šesti.
Dostali jsme trochu rýže a bylo již
šero, když jsem vlezl do prvé celty
v poslední řadě. Leželi zde již tři a
lehl jsem druhý od kraje. Brzy pozo
roval jsem, že soused vedle ležící již
dokonává a taktéž poslední od dru
hého konce. Usnouti nemohl jsem pro
hrozný zápach. Tak zmírali lidé jako
zvířata. Ráno otevřel voják celtu a
ptá se: „Všechno živo?" Povídám, asi
ne. Voják chytil mrtvého za nohy, vy
táhl jej za tábořiště a hned druhého.
Když pak jsem musel jiti ven, viděl
jsem mrtvých ležeti 18 vedle sebe a
to snad nebyli ještě všichni, kteří do
rána zemřeli. Pak přišel lékař, vysvět
lil jsem mu průběh moji nemoci, ne
bylo mně již tak zle, ale byl jsem pří
liš sláb. Pak přišli do naší celty dva
zajatci, kteří měli omrzlé nohy a vy
klidili jsme celtu, natrhali trochu su
ché trávy, tak zde leželi celý týden.
Pak přišel jsem do druhého většího
tábora, jen asi 300 kroků odtud vzdá
leného. První tábor byla pozorovací
stanice, kde lékař musil rozpoznali ne
moce, neb byly zde všechny možné, i
cholera. I v druhém táboře umírali
nemocní houfně, neboť ráno ležela
jich za táborem celá řada. Většina
zmírala v celtě několik dnů a byly
také časté případy, že nemocný ve

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

Roudnicko-Libochovicko
Letošní velikonoční svátky byly oprav
du v Roudnici slavnostně oslaveny. -Již
na Zelený čtvrtek konaly se v probošt*
ském chrámu Páně velikonoční pro
mluvy a pobožnosti, které vykonal kněz
redemptorista z Oboříště dp. P. Václav
Vachalec. Pobožnosti bylv velmi četně
navštíveny a také ke stolu Páně při
stoupilo letošního roku o mnoho více
katolíků než-li léta minulá. Slavnost
Vzkříšení Páně byla také letošního ro
ku vznešenější tím, že okna lidských
příbytků byla ve větším množství osvětlena, než-li léta minulá a zástupy
věřících v průvodě byly hodně roz
množeny. Taktéž na Ilod Boží i na pro
střední svátek byl kostel plničký věří
cích, kteří prosili o uzdravení milého
dp. pana probošta, který se ne
mohl všech těch krás oslav z mrtvých
vstání Pána Ježíše súčastnid.
Náš boj na odstranění ženské obsluhy
v hostincích v okrese roudnickém vy
volal v celé roudnické veřejnosti oprav
dový zájem. Všechna čísla naší Svato
václavské Stráže byla úplně vyprodá
na. Dnes můžeme říci, že katolíci po
chopili správně význam katolického
tisku a jest jistě pro nás potěšující,
že i nekatolíci svorně s námi po této
stránce sympatisují a v boji našem nás
podporují. Zde má nejlepší příležitost
okresní úřad se přesvědčiti o opravdo
vém smýšlení veřejnosti, která čeká
rázného zákroku na vydané nařízení.

Prosba: Katolická veřejnost se obrá
tila na naší redakci se žádostí, aby
chom požádali firmu Paudera v Roud
nici n. Lab., aby při svých rozhlasových
koncertech, které se jinak líbí, ne
hrány byly před církevními slavnostmi
jako na př. před vzkříšením písně a
šlágry, které se do takové posvátné
chvíle, kdy proudy lidí putují k Bo
žímu hrobu naprosto nehodí.

Staňte se odběrateli Svatováclavské
Stráže, doporučte tuto svým známým.
Žádejte ve veřejných místnostech ka
tolický časopis Svatováclavskou Stráž.
Legionáři tarokáři,

scházej! se v restauraci
U HORTÍKÚ, (př. Otto Špírek),
v Praze II.. roh Moráně
a Václavské ul. - Doporučujeme.

čer chodil, navečeřel se a ráno jsme
ho viděli mezi mrtvými, které parta
zdravých odnášela do údolí, kde by
lo trochu země a kde byl brzo ohrom
ný hřbitov. Do tohoto tábora přichá
zel vojenský kněz denně, sloužil mši
sv. a zaopatřoval.

Kteří mohli chodili, šli ráno k sv. zpo
vědi a při mši sv. k přijímání a lak
jsem byl i já, neboť zde opravdu ne
věděl člověk dne ani hodiny. Všichni
věřili a nikdo si z těchto úkonů žerty
netropil, ať byl Cech, Němec, Polák
nebo Maďar.
Po mši sv. přišel ke mně kněz a brzy
jsme se domluvili. Byl to dp. Hůlka,
kaplan u kostela ve Spálené ul. v Pra
ze, rodilý z Drahňova Újezda od Zbi
rohu a studoval se synem mého bra
trance Matějky z Újezda od Cerhovic. Dp. Hůlka přinášel denně větší
množství citronů a rozdával je nemoc
ným, přinesl též lístky a inkoust. Psal
jsem rodině do Vršovic, bratru do
Tlustice u Hořovic a jeden do Ame
riky, kde mám dva bratry a sestru.
On též lístky odnášel a jak jsem se
pak přesvědčil, došly všechny na ur
čené místo. Citron snědl jsem vždy
celý jako jablko, zahnal žízeň, a uchránil se tak od pití vody, což ne
moc jen horšilo. Také lékař chodil a
převazoval od rána do poledne. Teh
dy koleno se již lepšilo, ale prstv na
rukách začaly mně otékati, neb bylv
z dřívějška omrzlé a tak jsem měl obě
ruce ovázané.
Pokračováni.

organisační
Pražský okrsek jednoty přátel
katol. legionářů odkládá svoji valnou
hromadu, svolanou na 26. t. m. na pozdější
dobu.

Presidium Zemského svazu.
Legionáři do Staré Boleslavé. Katoličtí le
gionáři v plném počtu, ve svých historic
kých uniformách, se zemským praporem,
zúčastni se pouti 1. května t. r. Z Prahy
se jede autobusem. Sraz ráno v 7 hodin
na Karlově náměstí u Charitas. Členstvo,
Jednoty přátel jede společně. Jízdné za obě
cesty Kč 10.—. Bratři ze vzdálenějších míst
vyžádejte od slav, výboru ve Staré Bole
slavi legitimaci za Kč 7.—, opravňující k
50% slevě na dráze. Přijeďte všichni.

Českomoravská vysočina se chystá ku slav
nostnímu svěcení Mimrova domu v Krouně.
který byl postaven jako první pomník,
světlé a nehynoucí památce velkého biskupa
královéhradeckého Ed. Jana Nep. Brynycha. Na bustách katolických buditelů Brynycha a Msgre Mimry pracuje již akademic
ký sochař Černý. Budou prozatímně umí
stěny uvnitř. Slavnosti budou pořádány v
rámci dvacátého výročí naší samostatnosti.
Při slavnostech budou uspořádány schůze
zemědělců, dělníků, živnostníků, S. K. M ,
atd. Svůj sjezd budou zde míti též kato
ličtí legionáři, kterým na Svatováclavský
prapor místní jednota Csl. Orla připne stu
hu. Účast přislíbila celá řada význačných
a předních katolických činitelů. O svato
dušních svátcích v Krouně na shledanou!
V nejbližšich dnech budou všem členům
Ústřední Jednoty katolických legionářů v
Čechách, kteří dosud vyplnili členský do
tazník Zemského svazu, zaslány legitimace.
Ti, kteří již legitimace obdrželi, se žádají
o jejich zaplacení (Kč 5.—). Noví členové
platí ještě Kč 2.— zápisné a Kč 2.— orga
nisační příspěvek jednou pro vždy. Členské
příspěvky jsou dobrovolné a podle výše za
placení obdrží člen příslušné známky (Kč
5.—, 10.—, 15.—, 20.—), které si do legiti
mace nalepí. Celá řada dosud nevyplnila
dotazník. Prosíme je, aby tak učinili co
nejdřív. Legitimace se vystavují podle vy
plněných dotazníků.
Při sjezdu katolického lidu ve dnech 14.
a 15. května v Českých Budějovicích bude
uspořádán do C. Budějovic sjezd bratrů z
jižních Cech. Z Prahy se zúčastní vícečlen
ná delegace s praporem. Při sjezdu bude
uspořádán v sobotu 14. května v Jirsíkově
domě slavnostní večer na počest kat le
gionářů. Manifestace se zúčastní všichni le
gionáři katolíci, dobrovolci z r. 1918—1919,
katoličtí příslušníci Italské domobrany a
všichni upřímní přátelé zahraničního odbo
je. Na sjezdu za legionářské organisace pro
mluví zem. předseda br. Phdr. a JUDr. D.
F. Polanský, br. škpt. fr. Ieg. J. Suška a
zemský jednatel br. Jos. Křiklavá. Na
shledanou!

Lázně Teplice - Šanov
Lázeňské město Teplice-Šanov, nej
starší lázně republiky Českosloven
ské, leží v úrodném údolí říčky Bě
liny, jež odbočuje západně od Ústí
nad Lab. od půvabného údolí lab
ského a sleduje směr Krušných hor.
V době předhisiorické bylo Teplic
ko dějištěm mohutných vulkanic
kých dějů. Teplice-Šanov stojí na
průlomu portýru, který se táhne od
Rudohoří na severu mezi Krupkou a
Mikulovem jižně až do města. V je
ho dulinách a štěrbinách nachází se
nevyčerpatelný poklad
horských
teplických pramenů, jež jsou tedy
vulkanického původu, jakož i vyvý
šeniny ohraničující půvabné město
na jihu, kdežto ve vzdálenosti něko
lika kilometrů tvoří Rudohoří sever
ní hranici. Léčivá síla Teplických
zřídel byla poznána o tisíc let dříve
než jiných zřídel v Cechách. Ve štěr
binách bylo totiž nalezeno mnoho obětních darů z doby keltské a ger
mánské, jimiž se snažili nemocní vy
prosili si přízeň nymfy pramene, ne
bo vzdávali jimi dík za vyléčení. Dě
jepisci pozdější doby udávají dosti
libovolná data objevů pramenů, Balbín rok 507 po Kristu, Hájek 762. Ten
to spojuje s nalezením teplických
zřídel pověst z doby slovanské, kte
rá je již dlouho vyvrácena vědec
kými badateli. Totéž stáří jako zříd
la má i město Teplice-Šanov,- histo
rické dokumenty dávají ale teprve
v polovici 12. století o něm zprávu,
kdy Judita, choť Vladislava II., dce
ra hraběte Ludvíka III. Durinského,
vystavěla v době 1158 — 1164 blízko
teplického prazřídla klášter Benedik
tinek. Víme, že r. 1278 vojáci první
ho Habsburka, 1421 a 1426 Táborité
plenili Teplice, které se ale vždycky
zase rychle zotavily hojnou návště
vou cizinců, hledajících zde vyléče
ní a přetrvaly i třicetiletou válku,
která je vícekráte postihla.
Teplické horké prameny proudí v ohromném množství z veliké hloubky
portýrové horniny. Mají teplotu 46
stupňů Celsia a nazývají se alkalicko-salinické prameny vysoké radio
aktivity, horká zřídla jsou ponejvíce
málo radioaktivní, proto jest radio
aktivita teplických zřídel, zvláště po
zoruhodná. Podle profesora dr. Běhounka (státní ústav pro výzkum
radia v Praze), udává se emanační
obsah 130 Machovými jednotkami
pro litr a vteřinu pro horský pramen,
který vydává za den 10.000 hl thermilní vody, kdežto prazdroj má vy
datnost 24.000 hl. Věda poznala sice
část léčivých faktorů teplických zří
del, tím však není ještě úplně vysvě
tlena jejich jedinečná léčivost.

Odedávna
prameny
při těchto
neuralgie
kloubové,
krve.

se doporučují teplické
vlivem svých vlastností
nemocech: dna, rheuma,
(ischias), všechny nemoci
svalové a poruchy oběhu

Též Hufeland vychvaluje Teplice
za ty lázně, které umožňují chorým
chůzi. Také slavný Virchow, který,
čerpaje z vlastních zkušeností naří
kal: „Jakým ubohým tvorem jest pře
ce člověk, když nemůže chodili",
mohl po vyléčení v Teplicích radost
ně říci, že mu teplická zřídla pomoh
la zase na nohy. Známý berlínský
orthoped prof. dr. Pavel Glaessner,
který v Teplicích-Šanově léčil za vál
ky tisíce potřebujících bojovníků
s výborným prospěchem, vyslovil se
takto: „Vyzbrojen tak zázračným lé
čivým prostředkem, čím jsou teplic
ká zřídla, lze nazývali štěstím, býti
lázeňským lékařem v Teplicích."
Koupací léčba v Teplicích se mocně
podporuje pitím teplické minerálky.
Důležitou úlohu mezi teplickými lé
čivými prostředky mají teplické sla
tinské lázně. Při těchto se připravu
je krušnohorská slatina s přírodně
teplou ihermálkou a takto se jí i užívá, čímž se zesiluje sám o sobě vel
ký léčivý účinek slatiny vlastnostmi
iepEckého zřídla. Taktéž se užívají
lázně uhličiio plynové jen současně
s teplickým zřídlem. Ve všech tep
lických lázeňských ústavech jsou mi
mo to všechny therapeutické pro
středky jako lázně elektrické a pod.,
jichž se ale užívá jen ve zvláštních
případech a které nikdy nemohou na
hradili pro Teplice zvlášť charakte
ristické léčivé prostředky.
Teplické lázeňské ústavy jsou v sa
dech lázeňského města, které tvoří
lázeňský obvod Teplice-Šanov; me
zi Lázeňskými sady a romantickými
Zámeckými sady stojí „Městské láz
ně" nad pozoruhodným „Prazdro
jem", nejstarší to lázeňský ústav se
všemi lázeňskými prostředky a cizi
neckými pokoji. Západní strana Lá
zeňských sadů je ohraničena Claryho „Panskými lázněmi". Jest to veli
ká budova se všemi lázeňskými pro
středky, která má s „Německým do
mem" na jižní straně Lázeňských sa
dů asi 200 pokojů, se vším komfor
tem vybavených. Na jeho východ
ním rohu těch sadů zvedá se čtyř
patrová nádherná stavba „Městské
ho lázeňského ústavu", zcela moder
ního podniku o 200 komfortních po
kojích s koupelnami, společenskými
místnostmi, čítárnami, hezkým restau
rantem a krásným koncertním sálem
a koncertní zahradou. Lipová třída

Ke koncertům, plesům, aka
demiím potřebujeteli dobrou
hudbu, obraťte se na kapel
níka BOHUMILA RABANA,
Praha II., Mezibranská 13. Jedu též na venek.
vede Soumovými sady a Payrovými
sady k Šanovské koncertní zahradě,
u které stojí v barokovém slohu vy
stavěný městský lázeňský hotel „Ka
menné lázně". Tento lázeňský ústav
má zvláště krásné koupací zařízení a
koupele všeho druhu, od společen
ských lázní v souierénu až k přepy
chovým lázním v přízemí, společen
ské místnosti a velmi krásné pokoje
pro lázeňské hosty. Blízko koncertní
zahrady vidíme „Hadí lázně" (obsa
hují jen lázeňské prostředky) a „No
vé lázně" s horkým pramenem u
„Nových sadů". Okolo těchto lázeň
ských budov, které vzhledem k zvlášt
nosti teplických lázeňských hostů
poskytují současně pohodlné byty,
řadí se mnoho soukromých domu
pro ony, kteří sice užívají lázeňských
prostředků v uvedených ústavech,
ale zříkají se velké pohodlnosti, kte
rou samozřejmě může poskytnouii
lázeňským hostům jenom lázeňský ústav.
(Š tekbauer)

Proč já zrazuji katolický tábor a své
peníze dávám do ústavů katolíkům ne
přátelských? Proč pomáhám nepřá
telům k jejich moci a síle? Každý si
odpověz sám. Katolické peníze do
Záložny Hermes. Praha I.

I volná

Zemské finanční ředitelství v Praze obsadí
místo v 7. platové stupnici IV. služ, třídy. Žá
dosti do 30. dubna 1938. Bližší v Úředním
listě č. 86Městská obec Kolín obsadí služební místo úřed
níka pro městský důchod. Žádosti do 11. V.
1938. Bližší v Úředním listě é. 91.

Při klinice pro nemoci kožní a venerické na
lék. fakultě Masarykovy university v Brně
obsadí se místo pomocné síly kancelářské. Pod
mínky sdělí na požádání rektorát Masarykovy
university v Brně.

Okresní úřad v Mor. Krumlově vypisuje místo
výpomocné kancelářské síly. Žádosti do 16května 1938. Bližší v Úředním listě č. 90.
Město Mladá Boleslav obsadí 2 volná místa
služební stálých obecních zřízenců (pro správu
měst. soc. ústavu pro zestárlé a místo domovní
ka pro městské divadlo). Žádosti do 20. 5. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 89.

CENTRÁLNÍ DROGERIE

Razítka jen u Peterky

„KRÁLÍK“
ROUDNICE ■ HUSOVA

Katolíkům na žižkově a Vinohradech. Sběr
na a platebna záložny Hermes má kan
celář na rozhraní Žižkova a Vinohrad v
Nerudově ulici č. 14. Přijímá vklady na vkl.
knížky, běžné účty, poskytuje zápůjčky a
provádí všechny peněžní transakce. Úřa
duje se denně od 8—14 hodin, vyjma pon
dělí, kdy jsou stanoveny úřední hodiny na
přání klientů na odpoledne od 14 hodin do
20 hodin a v sobotu, kdy úřaduje se do 13
hodin. Svůj k svému!

Zakupte si proto parcelu v leto
visku Slapy n./Vlt. Všechny živ.
potřeby v místě. Zast. autobusů.
•Správa letoviska Slapy:
Praha II, Zlatnická 4 - tel. 622-42

TISKOPISY

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukážek,

3

I

VŠECH DRUHŮ, MODERNE

O

I

PROVEDENÉ, V DOBÉ NEJ-

I

KRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA

B

Praha - Karlin,

Královská 47. — Telefon 61705.

místa

u

Peněžní a organisační jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I.. Masarykovo nábřeží 18.

VLAST- A. DANĚK, PRAHA ll„ ŽITNÁ 2b
Redakce, administrace a expedice ▼ Praze I., č. p. 330. Telefon č. 35705. Předplatné Kč 24.- ročně, jednotlivé číslo po 50 hal. Vycháxí týdně v pálek. Kdo si ponechá dvě čísla a odebírání
písemné nezastaví, považuje se za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemně oznámí. Novinová sazba povolena řed. pošt, a telegrafů v Praze p. čís. 86.147/lIIa/1938.
Dohlédací pošt, úřad Praha 3. Vydavatel a majitel Jednota přátel katolických legionářů, Praha II., U Půjčovny č. 4. Cis. pošt, spořitelny 210.512 (Záložna Hermes v Prase). Odpovědný
Bedřich Klimeš. Tiskne tiskárna Vlast, n. A. Daněk v Praze II., Žitná 26. Řídi redakční kruh.

Hlavní název: Svatováclavská stráž
Názvy článků: Vyhlášení amnestie, Roudnicko-Libochovicko
Stránky: [1], [2], [3], [4]

