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Tradiční stanovisko
Československé
Časopisy komentují článek ministra
Dra Kroííy v „New York Herald Tri
bune", zařáděný do přílohy věnované
Československu. Autor píše, že lid
stvo dnes žije ve velmi nervosním
údobí a že nelze říci, jak se v nejbližší budoucnosti situace utváří. Tím vy
světluje, že často i v zemích, které
jsou známy starou stabilitou vnitřní i
zahraniční politiky, podléhá tradiční
stanovisko změnám. I tam, kde by se
očekávalo, že aspoň velké a mocné
stály budou podle své tradice reago
vali na nově se utvářející poměry, ukládají si tyto velkou reservu, jakmi
le by to mohlo jejich prestiž a zájem
bezprostředně ohrozili.
Tato dokirina našeho zahraničního
ministra, kladoucí prestiž a zájem
vlasti na vrchol všech vnitrostátních
i mezinárodních snah kteréhokoli stá
tu, jest všeobecně uznávána. Ukáže-li
se, že by jakákoli tradice blahu vlasti
škodila, nutno ji změnili. Než se to
však ukáže, dlužno si uložili aspoň
reservu, pokud není jasno, zda pro
spěje změna, či-li nic. Přirozeně jsou
jisté základy stální tradice, jichž změ
na vůbec nepřichází v úvahu. Tak i
ministr Krotia uvádí v této souvislos
ti, že Československo je svobodnou
zemí bez kompromisů, že jest stálém,
kde může každý vyjádřili své mínění
bez obav před následky, státem, kte
rý jest věrný západoevropským de
mokraciím, dbajícím o svobodu a vol
nost mínění každého jednotlivce.
Ale tu by právě bylo velmi dobrým
věnovali co nejsousiavnější péči zjiš
ťování všech základních elementů
československé tradice, jež jsou ne
proměnnými, a jež musí v zájmu stát
ním býii zachovány v platnosti, po
kud iiž platí, anebo přivedeny k plat
nosti, pokud tomu dosud lak není.

Jest celá řada důležitých, ba i mé
ně důležitých věcí, kde stojíme vůči
svému okolí ať přátelskému nebo ne
přátelskému a očekává se, kdy a jak
na ně budeme reagovali. Tak na př.
jeden z nejzákladnějších našich prin
cipů, t. j. princip demokracie, ocitá
se v světovém dění v situaci nikoliv
jediného ideálu lidstva, nýbrž stojí
cího vedle ideálů jinvch, ať už jsou
jimi diktatury jednotlivců formulova
né fašismem, nacismem, monarchií
aid., či diktatury kolektivní, jako iesl
tomu na př. u sovětů. Nebo jest zde
demokratický princip svobody svě
domí, soukromého vlastnictví, tisku
atd. ald. To všechno jsou věci, kde
pro nás neplatí žádný universální
klíč. V principu je všechno jasné, sa
mozřejmé a ústavou naší zaručené,
ale iedná se o provádění. Jisté meze
jsou dánv samou životní samozřej
mostí. Naši ústavní činitelé nejsou
žádnými diktátory, ale nejsou tím zba
veni, naopak očekává se od nich v
jejich působnosti, veškerá iniciativa
při nejmenším taková, jako jinde u
diktátorů. Kolektivy mají u nás rov
něž své velice obsáhlé obory. A po
kud ide o různé prvky demokratické
svobody, tedy jistě všude jsou hrani
ce stanovené platnými přednisv, byť
i jinak u nás platilo víc než kdekoli
jinde, že pravda má každému býii
rřáno.

Dva rozsévači . .
Památce sv. Cyrila a Methoděje.
Znám krásný kraj, v něm Bůh své tvoří divy.
V len kraj kdys' přišli pilní rozsévači.
Pro símě Boží věrná srdce stačí!
V dvou srdcích nesli je v kraj pustý, divý.
V něm seli símě, jež i mrtvé živí,
a nedbali, že náhle kol se mračí,
že ďábel sel v kraj též - však símě dračí! by žeň jim zkazil, vyrval žímé nivy.

Znám krásný kraj, v něm Eůh své divý tvoří.
Je svatyň v něm, jež v lesů kryt se halí;
v ní věčné světlo k Boži slávě hoří.

Div zvláštní děje se v tom krásném kraji:
Kdož před věky v něm símě rozsévali,
ač mrtvi jsou, přec stále rozsévají.

Bílá Lublaň zasypala čsl. Orly
kvítím.
Velká manifestace slovinské katolické omladiny (Zveza fantovskich odsekov). Nadšené sbratření slovanstva a hold CSR.
Ve dnech 25.-29. června konal se
v Lublani první mezinárodní tábor
katol. mládí uspořádaný Zvezou Faniovskich odsekov, kterého vedle de
legace americké, francouzské, švý
carské a polské, zúčastnil se čsl. Orel
2.000 člennou delegací. Naši Orli a
Orlice získali si obyvatelstvo Lubla
ně, které jim přichystalo pravé „krá
lovské uvítání" a jak píše „Slovenec",
dobyli srdce Slovinců.
Výprava odjela v sobotu odpoledne
třemi zvláštními vlaky (závodníci od
jeli již dříve) a autokary z Olomouce
a Brna. Čs. dráhy se representovaly
- místo rychlíkových vozů přistavi
ly vozy osobní a tak výprava přijela
do Jugoslávie s 3 hodinovým opož
děním. — Delegace francouzská mě
la 4 salonní vozy.
Prvního oficielního uvítání dostalo se
našemu Orelstvu v Pragersku, kam
první vlak přijel v 8 hodin v neděli
ráno. Za zvuků hudby a zpěvu Hej
Slované a nadšeného volání „Bog ži
vi" - „Zdař Bůh" Československu Orelstvu, tak bylo i v Celji a na kaž
dé stanici, kde vlak zastavil.
Do Lublaně přijel poslední vlak před
polednem. Tři hodiny čekaly nepře
hledné zástupy bří Slovinců před ná
dražím a v lublaňských ulicích na
Čechoslováky. Hudba železničářů za
hrála naši a jugoslávskou hymnu a
Orelstvo řadí se před nádražím nád
herně ozdobeným do průvodu. Před
nádražím vítá výpravu předseda Z.

Ministr Krofta připouští omvly a vý
čitky z nich wHvvající, jak u velikvch států, tak i u nás. Tu však
budiž dovoleno jakožto je
den z n e j z á k 1 a d n ě j š í c h a
nejnezměnitelnějších prin
cipů československé tradi
ce navrhnouti vědomí rov
nosti se všemi, třebas i velmi
mocnými partnery meziná
rodního dění. Bylv doby v histo
rii minulé i nedávné, kdv isme odo
lávali náporu celého světa. Nejsme
tu od včerejška. Sympatie a antipatie
vůči nám se mohou měniti. Kdo ne
má náboženskou víru, ať si to třeba
nazve historickým mysticismem, ne
bo jak chce, ale prvním i posledním

F. O. Dr. Žitko, župan Dr. Adlešič,
předsedkyně D. O. Michaela Lenčeiova, konsul Č. S. R. Ing. Miňovský,
Dr. E. Staré, Dr. Ryška. Jménem Orelsiva děkuje náměstek starosty br. F.
Leiner.
Déšť květin.

Lisí pro katolický lid
Orgán katolických
legionářů, jejich přátel,
hraničářů a vojáků
v záloze
Redakce a administrace
v Praze I., Masarykovo nábř. 18
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Stálá revoluce —
přítomná slibnější.
Revoluce — lidově řečeno: obracení
všeho na ruby a hledáni správného líce.
To bylo zaměstnáním všech věků lid
stva a je to náplní světových i národ
ních dějin. Jenomže velmi často dě
lají revoluci krátkozrací nebo s nesprá vným i brýlem i.

Ryli to jen poctivci, jimž se dařilo hle
dání správného líce a jen jejich práce
zůstavila národu hodnotná hlediska ja
ko podklad dalšího zdárného vývoje.
Demagogové natropili každé revoluci
vždycky nejvíc škod. U nás také.
Vezmeme-li Sarajevské výstřely za po
čátek obracení všeho mezinárodního
zboží na ruby čili za první výbuch par
ních kotlu evropských, můžeme říci,
že se tím uvolnila lavina národních re
volucí a zvláště revoluce našeho ná
roda.
1 a budilelská práce poctivců došla vý
razu v první národní revoluci, kterou
bych nazval „bud anebo“. Vyvíjela se
ve smyslu Vrchlického slov: silou proti
mdlobě — vzdorem proti zlobě — ale
láskou k sobě.
Jejím výsledkem byla Csl. republika —
tu dal národ sobě řízením Prozřetel
nosti na stálou přímluvu sv. Václava.
Druhá revoluce spočívala v boji ideo
logií. Mladé víno se ustálí vždycky jen
po prokvašení. Pak se stočí a kalisko se
odstraňuje a víno se školí až vyspívá
v hodnotný mok.
Nač bych se obíral procedúrou kvašení

Po oficielním uvítání ubírá se průvod v uplynulé době, vždyť to všichni zná
do kostela Uršulinek. Zástupy na me, jak se vše kaldo, aby čistého vína
chodnících, plně obsazená okna do nebylo. Nám katolíkům je útěchou, že
mů, všude plno lidí nadšeně pozdra to nedělal národ, nýbrž několik pachvujících orelský průvod. To Lublaň týřů hesel a moci. Je to pryč a škoda
nikdy neviděla, - jak bouře hřmí lu vzpomínat.
blaňskými ulicemi „Bog živi, Zdař
Doba přítomná je svědkem další revo
Bůh, živeli Dr. Beneš, živeli Čecho
luce — a ta se mi zdá nejslibnější. Ka
slováci, živio junácký národ, živeli
lisko se vyhazuje — hledá se kit —
česki Orli. Z chodníků, z oken dopa
dá na Orelstvo déšť růží, karafiátů bí- dynamit jde na hranice — Sokol se
staví do jedné fronty s Orlem a Děl
lvch a červených. A naši odpovídají
nickou T. J. — určitá stranická drzost
temperamentním Slovincům rovněž
couvá. Žvanění úzkoprsých elementů
tak nadšeně a zdraví krále Petra, prin
je podrobováno rozumné kritice — du
ce regenta Pavla, Jugoslávii, slovin
chovni hodnoty docházejí zasloužené
ské Fanty a celý slovinský národ. Zde cti. —
jsme poznali, jakou láskou lnou k nám
Slovinci a jak my máme rádi je. „Buď Hotovou revolucí k duhu zachování a
te naši, jako jsme my vaši!", těmito uhájení svobody a samostatnosti čsl.
slovy vítá Orelstvo župan Dr. Adle státu je stále mohutnící duch národní
šič a my všichni cítíme, jak mocným brannosti. Zůstane dobrou zásluhou na
poutem je slovanské bratrství a vzá šeho Orelstva, že se chopilo průkopnic
jemnost a že dá Bůh a bude tak v do ky této Popelky v národní rodině. Je
konec mlácení slámy palcátem Táborů
bách dobrých i zlých.
Po službách Božích odebírají se vši — jde se k jádru věci. Ovšem musíme
chni do ubikací v internátech, ve si přiznat, že je ještě dosti těch, kdož
školách a hotelích. Organisace zá- počítají knoflíky u vesty s otázkou:
Pokračování na sir. 2. mám — nemám, ale to je právě jen

v Československu zůstane nřesvědčení, že n á š 1 0 0 01 e t ú svatovác
lavský stát zde byl a zůsta
ne i kdyby celý ostatní svět
se obrátil v ssutiny. Tato zása
da ;akožto princip do všech důsled
ků provedený, jest osnovou, která ne
může míti jiné důsledk” než zlepšení
prestiže našeho státu a vše, co by to
muto principu škodilo, jest i státu na
újmu. Věřícím postačí záštita sv. Vác
lava a plnění příkazů odsud vyplí
vajících. Nevěřícím musí stačili histo
rická skutečnost, že se nikomu nepo
dařilo nás zničili, ale i pro ně jest
rádným, abv pátrali po příčinách a
aby pak i oni svoji tradici korigovali.

vývojová známka zdravé národní re
voluce. Ono to trvá než se Hanák rozkévá, ale jde to ku předu, budeme zas
branným národem sv. Václava ráže
krále Jana Lucemburského: toho bohdá
nebude, aby Čechoslovák z boje utí
kal. Je to velká škoda, že tradice le
gionářského bratrstva je tolik uměle a
oficielně zatěžována prolikatolickou
posunčinou, ale donfám, že přijde oka
mžik, kdy bude možno říci: co bývalo,
není. A to bude dobrou pákou k od
valení balvanů zatrpklosti a rozmrze
losti mnohých ohledně snah sjednotili
národ pod jedním praporem na obranu
vlasti bez vedlejších záludností.
Proto budiž heslem naší nejmladši ná
rodní revoluce Vrchlického: silou proti
mdlobě — vzdorem proti zlobě — ale
láskou k sobě.
Sebranický Kočvara

Csl. Orel v Lublani.
jezdu vedena Čedokem úplně selha
la a jen skvělé uvítání a ohromné
nadšení, dalo zapomenouti na Čedok
a bezradnost jeho úředníků. Pořada
telský sbor Fantů na konec sám vše
napravil.
Večer konal se koncert spolku mo
ravských akademiků „Moravan" se
skvělým úspěchem. V pondělí jela
část čsl. účastníků do Sušáku a část
na Bled. Večer konala se mezinárod
ní tělocvičná akademie za účinková
ní franc. gymnastů, našich Orlů a jihoslov. Fantů.

Ministr Msgie dr. J. Šrámek v Lublani.

V úterý ráno v 8 hodin přijel do Lu
blaně oficielní zástupce čsl. vlády
Msgre Dr. J. Šrámek. Uvítala jej čest
ná četa fantovských odsekov Dekliškich krúžkov, čsl. Orel a mnoho lidí
v šatě občanském. Oficielně uvítal
vůdce čsl. katolíků a starostu čsl.
Orla ministr Dr. Krek, bán Dr. Natla
čen, čsl. konsul Ing. Miňovský, Dr.
2iíko a předsedkyně D. K. Odevzda
la p. ministrovi kytici. Po uvítání od
jelo auto s p. ministrem do hotelu
Union. Davy občanstva v ulicích
provolávají slávu a bouřlivě skandu
jí „Bog živi a Zdař Bůh".
Během dne přijíždějí přeplněné a
zvláštní vlaky Fantů v uniformách,
národních krojích a Lublaň — čistá a
krásná na bílém vápenci, je lidmi
přeplněna. Orelstvo je stále středem
srdečných pozdravů.
Večer konala se českoslovanská aka
demie v Opeře. Před Operou chtěli
demonstrovali jugoslávští Sokolové,
ale byli Fanty vytlačeni. V Unionu
koná se akademie jihoslovanská. Před
Operou i Unionem jsou zaplněny ulice nadšenými katol. Slovinci, jejichž
temperament a provolávání slávy a
skandování pozdravu Bog živi a Zdař
Bůh královskému domu, Jugoslávii,
Csl. republice, Dr. Korošcovi, Dru
Krekovi, Dru Šrámkovi a českoslo
venskému Orlu, je neúnavný. Po
československé akademii jsou nošeni
Orli na ramenou městem v mohut
ných průvodech a za nadšených po
zdravů.
Princ regent Pavel s kněžnou Olgou
a jugoslávská vláda na hlavním dnu
mladinského tábora.

Ve středu ráno přijel princ Pavel s
kněžnou Olgou a byl velkolepě uví
tán. V osm hodin vyšel průvod, kte
rý defiloval před čestnou tribunou
na Miklošičově ulici, kde katol. tělo
cvičnou armádu přehlížel princ Pa
vel, kněžna Olga, ministr Dr. Šrámek,
ministerský předseda Dr. Stojadinovič, předseda senátu Dr. Mažuranič
a skupštiny Dr. Cirič, ministři Dr. Korošec, Antič, Dr. Krek, Dr. Milotič,
Ctvriič, Dr. Natlačen, starosta města
Dr. Adlešič, představitelé armády a
četní senátoři a poslanci. Pochodují
cí šiky nadšeně holdovali králi Petarovi II., princi vladaři Pavlovi, mi
nistru Korošcovi, ministru Dru Šrám
kovi a Československu. Chodníky plné
lidí, jablko by nepropadlo a na na
še Orly zase padá déšť květin. Prů
vod trval půldruhé hodiny a na Sta
dionu shromáždilo se 100.000 lidí.
Před polní mši promluvil biskup Dr.
Rožnan. Po mši sv. uspořádalo stati
sícové shromáždění nadšené ovace
všem představitelům.

Čechoslováky. O půlnoci vyjel prv
ní vlak do vlasti. Odjezdy děly se
za provolávání slávy Československa
a do svidenia v Prahe.
Pražský zvláštní vlak byl v Česko
slovensku na stanicích nadšeně po
zdravován Sokoly, kteří zde vítali ju
goslávské vlaky na slet. V Břeclavi
pohostili Sokolové naše účastníky ko
láči a limonádou. V České Třebové
sokolská hudba vyhrávala při příjez
du vlaku a z jedné strany ozývá se

bouřlivé Nazdar, z naší strany pak
Zdař Bůh, znamení to jednoty česko
slovenského národa v těžkých chví
lích.
Zájezd měl velký význam nejen pro
Orla, ale bratrskou spolupráci obou
národů a států. Musíme se hodně
přičinit, abychom za rok uvítali naše
jihoslovanské bratry na III. orelský
slet, tak jako oni uvítali nás. Věrnost
za věrnost! Bog živi! Živeli Slovenci.
Jos. V. Křiklavá.

Emil Dostál:

Ráno...
Caj "kypěl, ohně dohořely... Někteří dobrovolníci zdřímnuvše na veršík a tá
borovým ruchem vzbuzeni, vstávají a pijí kouřem páchnoucí čaj. V táboře je
živo, hoši navěšuji na sebe výzbroj. Na povel „nastoupit“ seřazuje se rota. Při
chází velitel roty práporčík br. Boček, pozdravuje, a na povel pochodujeme
k lesu.
Den se probouzí. . . Paseky zataženy jsou hustou mlhou, zrosená tráva příjemné
ochlazuje chůzí rozehřáté nohy. Lesní podrost zahořel prvními červánky, tu
a tam zatrilkoval ze spánku probouzející se ptáček. Krvavé červánky vyorávají
na obloze slunce, zážeh ávající vršky zlatých pňů sosen. Rosa na tváře září v ne
sčetných prismových krupičkách; v lese probouzí se zpěv. Slunce zlatými pa
prsky vniká v hustý les, jehož nachová barva mizí, a teplem roztrhalo mlhu,
ležící na pasekách, vyssálo rosu, sedící v nesčetných krupičkách na kalíšcídh kvě
teny. Kalíšky květin rozmanitostí tvarů a barev zpestřují luční plochu a obtěžkány medovou Šťávou, rozevírají se k dennímu zaměstnání lesních včel, jež.
se po lese s ostatním hmyzem rozbzučely.
Vznešený, probouzející se den v lese, zpříjemňující vojenský život. Jeden z mno
hých. jaký jsme zažili při bojích na Urale.
Časně z rána šli jsme do boje osvěženi silou ducha ranní fnodlitby a řítíce se
vpřed v pevném, článkovitém řetěze, silou mohutné vlny, drtící každou pře
kážku. Lehce, sebevědomě a přesvědčivě dobývali jsme ne přátelskou linii za
linii, město za městem, újezd za újezdem — celá území.
Sebeobranný boj vynutil, si na českém člověku nebývalou vojenskou sílu, vypě
stoval v něm svornost a bratrskou lásku a ověnčil ho vojenskou zdatnosti, udělal
z něho zastánce národní celistvosti. Přímý ve svém boji za samostatnost národa
a mohutný ke zdolání všech obtíží je ten český člověk jak ty sosny kolem a
cestu vpřed mu razí prapor bíločervený.
Společný cíl — svoboda vlasti, společné nebezpečí činí českého člověka tvrdým
proti každému pokusu vžiti mu to, v čem zrodila se jeho šila a především: boj'
za svobodu vlasti a bezpečnost každého jednotlivce. V tom jsme rostli v mohutný
celek, v tom jsme se bratřili. Vojsko jako celek se oduševňuje tímto cílem a
všechny stranické zájmy ustupují před otázkou dne: žiti národem svobodným
či v porobě; zachovati národní vojsko či se rozpadnfíuti a zahynouti. Národní
svornost v nás vítězí a symbolistije se barvou bíločervenou — není to žádné
fangličkářství, je v nás ještě té svorné české krve.
Mravní ukázněnost a samovolně vycítěná disciplina dělá nás samostatnými, ne
závislými. ukazuje českého člověka v té výši, v jaké se octne hotový a cele při
pravený, když se jedná o bytí národa.
A to nás drží pohromadě. Živí naše tužby a snahy, vhání nás do. sebe větších
nebezpečí, neboť mezi námi vládne přesvědčení, že pro vybojování národní svo
body a spravedlnosti není žádných překážek.
Nebezpečí váže jednoho bratra k druhému, bratr stará se o bezpečnost spolu
bratra a každý jednotlivec je chráněn celkem. Nemůže býti větší obětavosti a
lásky členů jednoho národa mezi sebou, než jakou jsme zažili v bojích na Lřáde.
Ale tato láska zase bdi na druhé straně ostražitým okem 'nad povinnostmi jed
notlivce, k níž se byl dobrovolně zavázal a každý chybný krok trestá vrozenou
českou tvrdosti.
Žijeme příkladnosti. A touto příkladností hřeje se i ruské obyvatelstvo bez roz
dílu tříd, prosíc nás. o ochranu a pomoc. Česká spravedlnost a český demokratis
mus nemohou se skvěleji odrážeti v žádosti a radosti ruského národa. I vedomělé
vystupováni naše našlo ohlasu po celém Rusku a Sibiři, šířilo se po světě a uvedlo
ve známost jméno našeho národa. Najednou přišli na svět Čechoslováci, ale
známi jenom podle svých činů.
Takový život prožili jsme v legiích; snad toho byla příčina, že se zde národní
život soustřeďoval v bojovnictví. Ale proč by to nemohlo být v občanském
životě, kde to nestojí tak. velkých fysických námah, nýbrž klidnou, uvědomělou
práci, spočívající na dobré vůli každého jednotlivce. Musíme se snažit i dosíci
všechno poctivou. Bohem požehnanou prací, aby každý náš čin ve veřejném
životě byl pokud možná dokonalý, spravedlivý, vyhovující tužbám národa a
vlasti a mající národní, přirozeně český charakter. Rak se mezi námi rozední
dozáři nás společná radost.
Červánky české svornosti, její síla a svit národního pospolitého života zářily
v československých legiích. Přinesla je sama doba s sebou a vynesla ni povrch
nejvzácnější poklady, dřímající v české dufsi. A naší povinnosti jest, živit i a
udržet i toto světlo národního života, aby nezapadávalo, nýbrž svítilo a dokazo
valo, že jsou v nás ještě takové životní a mravní hodnoty pracujícího smyslu
celonárodního. Zdravý smysl takového národního celku vždycky zastane se všech
životních zájmů národa, ukáže-li- se toho potřeba v společném nebezpečí.

Odpolední vystoupení.

Jak by si to představovali?

Ve tři hodiny, na nemožně přeplně
ném stadionu, kde nebylo možno
prodrali se ochozem, bylo zahájeno
cvičení slovinskich Fantov, našeho
Orelstva, které opět sklízelo nadšené
ovace. Všechna tělocvičná vystou
pení, ať prostná neb na nářadí, měla
skvělý úspěch. Ocenil to ve svém
proslovu ministr tělesné výchovy Dr.
Miletič, který vyslovil též uznání sta
rostovi Orla Msgre Dr. Šrámkovi a
náčelníku Dr. Jílkovi.

Jak by si to představovali. Náš člen redakční
rady měl rozhovor s vášnivým vyznavačem
skobového kříže a pro zajímavost a k poznání
německé mentality jej uveřejňujeme: „Národ
nostní statut nemůže naše Němce uspokojit i
když bude v sobě zaujímat sebeznačnější ústupky se strany státního národa. Předpoklá
dá se, i dojde-li k uskutečnění statutu, bude
jej muset odhlasovat v poslanecké sněmovně
pouze stávající koalice a Němci pro něj hla
sovat nebudou. Pokud se týká autonomie, ta
už by byla poněkud přijatelnější, přesto však
ani tato nepředstavuje definitivní řešení ná
rodnostních poměrů ve státě. Ježto autono
mie musela by býti udělena i Maďarům a Po
lákům a je otázkou, zda Rusínům by stačilo
dosavadní autonomistické řešení. Při tako
výchto autonomních jednotkách by se stát ve
vnitř nevyhnul svým národnostním třenicím
a potřebný klid a klidný vývojový život by

Návrat do vlasti.
Po cvičení loučili se naši účastníci
s bratry Jihoslovany s ujištěním, - za
rok v Praze na shledanou. Každý od
znak, domovenky, peří z čepic zůsta
ly v Jugoslávii na památku na br.

opět nenastal. Tak tedy, co vlastně chcete?
Přece uznáte za nemožné, že by bylo mož
no naše zněmčené úzeiní připojiti k říši? „Ba
né — o to se nám Němcům naprosto nejedná.
Co bychom z toho měli, zněmčené území jest
poměrně zemědělsky chudé a průmysl, který
tam je rozvětven, v říši nepotřebují. Pak
životní podmínky v říši jsou daleko méně
příznivé než v CSR. Jedná se pouze o to,
aby vláda republiky přibrala k vládním pra
cem zdejší Němce, aby vláda navázala co nejužší hospodářskou politiku se sousední ně
meckou říší, aby se vláda odloučila od všech
svých dosavadních spojenců a přimkla se věč
ně hospodářsky i politicky k Třetí říši a tím
zajistila svému státu a občanstvu potřebný klid
a jistý blahobyt. Tak si jedině představujeme
definitivní a pro nás naprosto uspokojující
řešení nynější svízelné situace.“ Tak tedy fili
álka III. říše — nic více a nic méně!?

Jaký pak „tento stát“?
Odrakouštěni bychom už tedy šťastně byli.
Však také za těch dvacet let je již na čase,
zejména když už i trosky toho bývalého
Rakouska zmizely. Ale přece jen tu a tam
se ještě leccos projeví, co myslící mladší
generace už ani nechápe, když neví, odkud
se to vzalo. V dobách před válkou byl
vynalezen a tradován pojem dvojí vlasti:
širší t. j. Rakousko a užší t. j. zemí koruny
svatováclavské. Vlastně to bylo ještě slo
žitější, neboť kromě Rakouska tu bylo ještě
Uhersko jakožto širší vlast pro užší Slo
vensko. Takže celkové Rakpusko-Uhersk»
bylo jakousi nejširší velkovlastí, čili po
jmem, který našeho zamýšleného erárního
koženého vlastenectví nejen nepřipouštěl,
aby se slovem stát rozumělo lotéž jako
slovem vlast, nýbrž vedl k opatrnému roz
lišení mezi naší vlastí a „tímto“ státem,
který jsme za svůj nepovažovali.
Dnes však, kdy po staletém úsilí vrácena
byla vlasti státní samostatnost, jest snad
velmi mírným označením, řekneme-li, že jest
anachronismem. mluví-li příslušník Česko
slovenska a leckdy třeba i jeho důležitý
činitel o své vlasti jakožto o „tomto státu“.
Ti, kdož snad ještě bláhové myslí, že „es
kommt der Tag“, nu kdybychom proti nim
neměli jiných námitek, než-li jejich stálé
„dieser Staat“, tedy bychom je za to třeba
mnoho nestíhali a dali jim čas — třeba i
generační — než si zvyknou a ocení. Ale
naši lidé, u kterých se vskutku jedná jen
o neuváženou slovní neobratnost, ať už
toho jednou nechají a ať říkají raději naše
vlast, náš stát a tak podobně, ale vskutku
podobně!
nsk—

poznámky
Na sv. Petra a Pavla vysvětil J. Em.
nejdp. kardinál Dr. Karel Kašpar, ar
cibiskup pražský, 39 knězi světských
a 10 řádových.
Velké katolické manifestace konaly
se na Sv. Hoře a v Náchodě. Pro
mluvili Msgre B. Stašek a ministr Ing.
J. Dostálek.
Jak je to s tím klidem v Rakousku!? Ra
kouský komisař Biirkel, chtěje zamezili roz
trušování nepravdivých zpráv šířených zahra
ničním tiskem o nepokojích v Rakousku, po
volal si minulý týden k sobě zahraniční no
vináře a projevil politování nad tendenčním
psaním cizího tisku o událostech v Rakousku,
zvlášť když jest každému jasno, že je v Ra
kousku naprostý klid. Večer po jeho řeči ob
jevily se na vídeňských ulicích malé letáky
s takovýmto provoláním: „Hnutí za nezávi
slost Rakouska počalo pracovat!“ Ráno pak
byla polovina tramwayových oken vídeňské elektriky polepena těmito nálepkami: „Neboj
te se, ještě tu jsme, ale zatím u S. A.“ Tak.
kdo má vlastně pravdu.
A'a konferenci mezinárodni letecké federace
v Berlině byly rozdány i 4 zlaté medaile.
Německý tisk houževnatě mlčí, komu tyto
zlaté medaile byly přiděleny. Dovídáme se,
že 3 z těchto zlatých medaili obdrželi sovětští
letci. To se přece nemůže v usměrněném tis
ku napsat. Rozumíme tomu.

Republikánský výkonný výbor zasedal. Jed
notlivé referáty podal předseda agrární stra
ny posl. Benda, min. Machník, min. Zadina
a jiní. O výsledek jednání zajímala se jistě
česká veřejnost hlavně, aby se přesvědčila, zda
agrární strana stojí plně za mírovou politi
kou Československa, za naším spojenectvím
s Francií a Ruskem a zda již opustila vratkou
cestu oslabování mezinárodního postavení Če
skoslovenska, jak někteří z jejích představi
telů činili, o čemž má národ dostatek dokladů
z r. 1935 a z ledna 1938!
Ještě k národnostnímu statutu. Zaslal nám je
den náš dopisovatel příspěvek, který bohužel
nemůžeme pro jeho obsah v dnešní době uve
řejnili, abychom však jej aspoň z části uspo
kojili, citujeme alespoň poslední velmi při
léhavou větu: „...věřím, že rozhodností se
válkám zamezuje — ústupnosti se válka při
volává.“

Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
Svatováclavskou STRÁŽ

hraničář
Známý hotel v Karlových Varech, „Imperiál“,
do dražby. V důsledku lienleinovské propa
gandy zejí hotely v Mariánských, Františko
vých Lázních a Karlových Varech prázdnotou.
Nejdříve se propustily české kapely, pak do
šlo i na české hotelové zaměstnance a dnes
šinahem se propouštějí i zaměstnanci němečtí,
ježto není peněz na mzdy, když se cizinci
lázním, které se propůjčily k protistátní akci,
vyhýbají a Češi pak rovněž poznali, jak je
krásně i v českých lázních. Hotel Imperiál
byl vystavěn po převratu a mimo jedinečné
jeho polohy byl i nejluxusnějším hotelem v
Karlových Varech. Dluhy obnáší přes 50 mil.
Kč a soudní odhad je pouze 30 mil. Kč. Nejnižší podání bude obnášeti as 20 mil. Kč.
Zajfrnavo je, že pohledávka eráru z titulu
dlužných daní obnáší plných 8 mil. Kč. Ko
lik asi přispěla správa hotelu na akci Konráda
Henleina, nepodařilo se nám zjistit.
Za dítě v české škole 2 měsíce vězeni. Josef
Stuchlík ze Štěpánková na Hlučínsku byl v
Ratiboři zatčen Gestapem a vyslýchán, kam
posílá svoje děti do školy a zda je členem
Sdp. Když z výpovědi zjistili, že členem henleinovy strany není a že děti posílá do české
školy, ponechali ho 2 měsíce ve vyšetřovací
vazbě.

Víte, co vyrábí německá firma
SCHICHT, Ústí nad Labem?
Pokrmové tuky : Ceres, Viiello, Visan,
Liga.
Zubní pastu: Kalodont.
Kosmetické přípravky: Elida, Merkur.
Svíčky: Apollo.
Mýdlo: s jelenem, Ominol, Lux.

V Teplicích-Šanově byla nově ote
vřena knihovna Skupiny kaiol. mlá
deže. Byly zakoupeny nové knihy a
starší poškozené byly opraveny. Půj
čuje se každý den od 9 do 1 hod. do
polední ve sběrně záložny Hermes za
velmi nízký poplatek. Těšíme se. že
se nám přihlásí hodně nových čte
nářů a ujišťujeme, že jsme s to poskytnouti jim za levný peníz ušlech
tilou zábavu.
Knihovní výbor.

Jedna známá firma Usií n. Lab.
věnovala henleinovskému hnutí
8 milionů Kč a na obranu státu
zbylo jí jen 10.000 Kč.
Dne 19. června konala se v TeplicíchŠanově v Lidovém domě schůze okrs
kového cvičitelského sboru XV. okrsku, na kterou nevyslaly všechny
jednoty své zástupce. Okrskový cvič,
sbor se usnesl, že nepřítomným jed
notám bude se svolením okrskové ra
dy udělena důtka.
Na léto schůzi byl nově zvolen okrskový cvičitelský sbor a sice: okr.
náčelník br. Fryč, okr. náčelní s. Děd
ková, okr. místonáčelník br. Bouda,
místonáčelní s. Prokopová, vedoucí
žen bylo vyhraženou jednotě litomě
řické, vedoucí mužů br. Zeman, ve
doucí dorostu br. Otto, vedoucí do
rostenek bylo vyhraženo jednotě
roudnické, vedoucí žáků br. BělouDominik Matějka

Z Rakouska ke Slovanům
(Pokračování.)

14. října roty postoupily do druhé li
nie. 15. října vezli jsme za nimi jíd
lo.
Zde byl větší pruh země bez vody.
Před večerem byli jsme s br. Vlasá
kem napojili koně ve vesnici, kde u
jediného vodovodu byla ohromná
fronta. Br. Vlasák dostal se dříve k vo
dě a také mně ujel. Když přijížděl
jsem zpět k lesu, přihnal se černý
mrak, spustil se déšť a nastala tma.
Já ztratil směr a celou hodinu blou
dil lesem. Vtom jsem se dostal na
úzkou cestu houštím, přes níž leželi
tři mrtví koně tak, že moje koně ne
chtěli jiti dále. Nebylo mně v té chví
li nijak volno, neb v noci těžko vy
znali se v lese. Konečně na kraji lesa
setkal jsem se s jedním bratrem, kte
rý se ptal na irén od 2. praporu. Vy
světlil jsem mu svoji situaci a on
tvrdil, že v tomto směru musí býti.
Šli jsme tedy podél kraje a skutečně
po čtvrt hodině jsme je našli. Bratr
účetní četař přivítal mne nevlídně
s výčitkou, že jsem měl jeti s kuchy-

Dnešek mnohých . ..
Mnozí žijí tak klidně - a - doba je tak vážná,
někteří kol nás tak zbrojí a — naše plynmaska tak drahá,
četní musí ji koupit a - doma, co do úst nemá,
jiní mají skafandry, kryly a - ujíždí s bankovkami.

Mnozí se chtějí spojit a — víc se rozdělují,
někteří se drží jen koryt a - národ rozštěpují,
četní chtějí lidovládu a - nechtějí se s lidem spojit,
jiní se dobře mají a - druzí mohou pojit.
Mnozí tak krásně řeční a - tak zrádné skutky činí,
někteří jsou v Praze tak mocni a — tak slabí v pohraničí,
četní jsou praví bratři a — bohužel neví, kam patří,
jiní jsou dobrými Cechy a - proto jsou stále ve při.
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Mnozí nepevní jsme a - otroci sama sebe,
někteří pány jsme a - otroky sama sebe,
četní nejsou bez víry - však za víru otců se stydí,
jiní vlast tak milují - však láska k lidu chybí.
Mnozí skromní jsme - až k hanbě trpěliví,
někteří hrdiny jsou - až moc vyplašenými,
četní k politování jsou - až moc domýšlivými,
jiní vždycky jsou - až moc nesnášenlivými.
Mnozí jsou „demokraty'' a - hrají si na nacisty,
někteří jsou „loyální' a - zuřiví šovinisté,
četní jsou „v rámci státu” a - myslí henleinovsky,
jiní jsou „v útisku” a - ničí vše, co je české.

|
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Mnozí punčochy bílé nosí a - někdy chodí bosi,
někteří se tak moc honosí a - mají nearijské nosy,
četní dostali „statut" a - Cechům by chtěli „kaput”,
jiní říkají „ser gul" a — přáli by nám puknut”.
Mnozí
mnozí
mnozí
mnozí

jsou českého původu a - Sdp mají v kapse,
jsou na to hrdi a - plyjí po své pramaice,
jsou pravými Němci a — mají české dědky,
se můžou stydět před svými slavnými předky!
A. Hodáč.

bek, vedoucí žaček vyhrazeno Bíli
ně, okr. vedoucí brannosti br. Čermák
a okr. vedoucí lehké atletiky br. J.
Blažek.
Závodní řád wollyballového družstva
o putovní pohár XV. okrsku podlehl
též několika změnám, které budou
jednotlivým jednotám dodatečně oznámeny. Lhůta k podání přihlášky
k sehrání zápasu o putovní pohár XV.
okrsku jest prodloužena do 10. čer
vence. První zápas Teplice-Třebenice
byl sehrán již v neděli dne 3. čer
vence 1938 v Teplicích-Šanově na
cvičišti v Lidovém domě.
Podmokly:

V pátek 1. VII. ustaven byl po cvi
čení mužů jednoty Orla, nový cvičitelský sbor. Prvním jeho činem by
la akce, postavili sloupy na kruhy na
cvičišti, což se během tohoto týdne
uskuteční. Novému cvičitelskému
sboru přejem k jeho nastávající čin
nosti mnoho zdaru a hlavně trpěli
vosti, k té, tak těžké zde práci pro
jednotu. V neděli 26. VI. zúčastnila
se jednota počtem dvanáct osob pou
ti na Svaté Hoře.
Na.
Minulý týden konal místní odbor
Národní jednoty severočeské v Podní na přípřež s jídlem do zákopů a
řekl: „Jestli kuchyně nedojede na
místo, odneseš si to sám. Celou noc
nespal jsem starostí, na štěstí měl br.
Sobotka u kuchyně silné a dobré ko
ně tak dobře dojel. Blízké nádraží po
celou noc Němci odstřelovali, bylo
již úplně zničeno. To bylo jejich prv
ní starostí na ústupu.
17. října byli jsme s desátníkem br.
Kroupou pro potraviny u plukovního
trénu a jeli za rotou do rozbité ves
nice Suisi, kdež byly kuchyně a celý
2. prapor. Než jsme rozdělili víno, při
letěl šrapnel, druhý, třetí a již to šlo.
Šestá rota měla dva raněné kuchaře.
My jsme ujížděli z vesnice a za ná
mi prapor byl nucen vytáhnouti za
vesnici. I silnici, kterou jsme jeli, od
střeloval nepřítel silně. Co chvíli do
padl náboj blíže nás. Koně se plašili,
takže jsem je stěží ovládal a jeli jsme
jako vítr.
K ránu 18. října postoupila celá 54.
brigáda (dva francouzské a dva naše
pluky), do prvé linie a nastaly pak
kruté boje u Vousiers a Terronu. Na
še kuchyně přešla do vesnice Marzsous Burg.
Těžká děla postoupila až na čáru
Suizi-Burg a připravila se k útoku na

moklech, v Národním domě členskou
schůzi. Účast na Podmokly byla uspo
kojivá. Referent p. Král z ústředí,
měl obsáhlý referát, který vyzněl
apelem k činnosti pro nadstranickosi,
jednotu a spolupráci všech Cechů
zde na severu. Při jeho kritice stra
níckosti, neseděla však zmínka o mi
nisterstvu veřejných prací, neboť
je-li někde prováděno stranictví, jest
snad všady jinde, jen ne v resortech
p. ministrů čsl. strany lidové. Dále
nelíbil se nám řečnický turnaj zástup
ce levice, jak si sám říkal, že zahajo
vací řečí p. předsedy. Zde, na seve
ru jest přece tolik práce pro všechny,
jen třeba tu práci rozdělili a nebáli
se o nymbus prvenství, dělali ji
prostě proto, že jest třeba, aby byla
vykonána a ne jako práce pro agita
ci pro stranu.
Účastník.
Roudnicko-Libochovicko.
Zajímavosti z Roudnická: Při úpravě
a předlažbě Poděbradova náměstí, kolem pomníku M. J. Husa - byla
odkryla stará studna, která jest 21 m
hluboká. Podle rozhodnutí bude při
kryta betonovým krytem a zachová
na pro případ nutné potřeby. - Na
starém hřišti zavádějí se opětné spol-

Terron. Tato těžká děla převážejí se
automobily, v měkké půdě pomáhají
i tanky a staví se na betonové zá
klady blíže silnice a střílejí s obdi
vuhodnou přesností a je-li zapotřebí
soustředili palbu na jedno místo, sta
čí zvláště za noci výstřel rakety a
již na určené místo dopadá pravý
déšť nábojů.
20. října jel jsem za rotou s vozem,
na nějž naložili kuchaři chléb, kávu
a ostatní. Přímou silnicí k Vousiers
jsme nesměli jeti, ježto ji nepřítel nej
více odstřeloval. Za tmy vyjeli jsme
polní blátivou cestou, objížděli jsme
lesem za silné kanonády, která ráno
a večer byla nejprudší. Po delším hle
daní nalezli jsme naší 7. rotu, která
tvořila zálohu, kdežto 5. a 6. rota by
ly již za vodou, kamž se dostaly za
značných ztrái.
Již bylo světlo, když jsem přijel do
lesa a odpoledne jeli jsme zase pro
potraviny a pak do vesnice Marz
sous Burg, večer připřáhl jsem koně
do kuchyně, neboť museli jsme jeti
čtyřmi a tak jsem seděl na koni bez
sedla. Padla-li poblíže střela, div mne
poboční kůň nestáhl dolů, jak se le
kal. Též koně často klopýtali, neb
projížděli jsme celá pole drátěných

kové slavnosti, které končejí večer
ním tancem. Tuto neděli konaly sdru
žené spolky roudnické Budislav, Vla
stimil, Havlíček a Baráčníci národní
slavnost opětně na starém hřišti. Slav
nost ta se velmi pěkně vydařila a to
jak účastí, programem i krásným po
časím. - Československý Červený
kříž v Roudnici dal do provozu nové
sanitní auto k účelu dopravy raně
ných neb nemocných. - Veliké ne
štěstí potkalo rodinu p. Františka Rubeše, správce Rolnické záložny. Na
projížďce velocipédem byla těžce
zraněna jejich dceruška na silnici rohatecké osobním autem, odkud byla
dopravena autem p. stavitele Hájka,
který náhodou se k místu neštěstí
dostal, do roudnické nemocnice, kde
jí primář p. MUDr. Hykyš věnuje
svoji ve veřejnosti známou veškerou
a obětavou péči. Tragické neštěstí
rodiny p. správce Rubeše vzbudilo
ve veřejnosti roudnické všeobecnou
účast. — 19. t. m. konal K. V. Mělník
pod protektorátem ministra veřejné
ho zdravotnictví Fr. Ježka veslařské
závody za hojné účasti přátel vod
ního sportu. Docíleno velikých vý
sledků, z nichž nejvíce dosáhl roud
nický CAC, jehož mužstvo ačkoliv
jest dosud z nováčků dokázalo, že
jsou velikou nadějí opětného vzestu
pu roudnického veslařského klubu.
V Libochovicích má býti 11. září t.
r. odhalen pomník presidentu osvo
boditeli. Tento pomník byl již zadáp
sochaři Makovskému a byl již před
měsícem z bronzu odlit v závodě pa
na Barťáka v Praze a bude vystaven
na sokolské výstavě v Praze. —

Rudé proudy uveřejňují: Čtenáři
nám píší; tentokráte se jim zdá, že
nám došel dech v boji o očistu v
roudnické nemocnici. Dále se uvádí,
že nerozumí těmto narážkám, ale že
po pravdě konstatují, že o věci při
nesou zprávu až o ní rozhodne správ
ní výbor, který bude konati schůzi
příštího týdne. Jsme sami opravdu
zvědavi na ty zprávy, na které se
nemohou nejmenovaní čtenáři R. p.
dočkali, ačkoliv již vzhledem dobré
ho přátelství p. referenta nemocnice
k vedoucím soc. dem., jakož i celé je
jich spolupráce po takovou dobu tr
vající i jejich vlivu mohli by čtenáři
dávno ty zprávy čisti. Počkáme však
jak nám R. p. slíbily na dobu pozděj
ší, kdy se pak také k celé této věci
vrátíme, jsouce velmi dobře informo
váni o celém tom zákulisí, z něhož
pak na konec může býti někomu
hodně úzko.

V cizích službách jesi takový katolík,
který své úspory ukládá u ústavů ka
tolíkům nepřátelských. Každý čtenář

našeho časopisu koná svoji povinnost
a své přebytky svěřuje záložně
Hermes.

překážek, které byly prosekány, jen
co vůz aby projel.
Když pak nás plukovní irén dojížděl
až k vesnici Marz sous Burg, nejezdil
jsem již do lesa.
23. října byly velké boje. Pro jídlo
přišlo jen několik bratrů a nemohli
vžiti pro všechny, museli jsme čekali
až se vrátí. Koně nechal jsem pásli
na trávníku, možno-li tak nazvali
zbytky nepodupané země. Každou
chvíli musili jsme se krýti před fičí
cími granáty i masky natáhnouii. Dě
lostřelba byla celou noc hrozná, zvlá
ště po každém výstřelu rakety sou
středila se na jedno místo (bubnová
palba). Když jsme ráno přijeli do
vesnice a sotva dali koně do stáje,
kde nebyl strop, nastalo bombardo
vání vesnice, jako každý den ráno.
Místo spánku pozoroval jsem, jak
siřely dopadají na zahradu a po kaž
dé zůstane jáma.
Toto bombardování stálo několik ži
votů. Jedna kuchyně byla zasažena
právě, když mimo kuchařů stálo zde
několik bratrů přišedších z nemocni
ce, byli všichni zabiti neb raněni.
Též koní bylo tu mnoho postřílených
i pošlých následkem otrávené trávy,
kterou sežrali.
(Pokračování.)

Memorandum Legionářských
Pokračováni.
organisací

| z legionář, života

V nedělních Lidových Listech není
ani řádka, ani obrázek o úspěšném
zájezdu čsl. Orla do Lublaně, ač so
botní L. L. slibovaly, že obšírnější
zprávy budou v neděli. V neděli
4. Žádáme vydání vládního nařízeni
jest náklad L. L. daleko větší než
k legionářským doložkám v § 2,
všedního dne a to snad se nemá šir
článek II. zákona ze dne 19. čer
ší kaiol. veřejnost nic dověděli o vel
vence 1934, číslo 117 Sb. z. a nař.,
kém nadšení a sbraiření katol. Slo
a v § 8, článku IV. zákona ze dne
vanů s Jugoslávií? Za obnovenou
3. července 1936, číslo 200 Sb. z.
Důvody zde uvedené platí též pro poža orelskou organisací v Jugoslávii stojí
a nař.. a doplnění § 2. článku II.
davky, aby legionářská služba byla hodno všichni jihoslovanšií katolíci, tisíce
zákona ze dne 19. července 1934,
kněží pracuje na vybudování Zvezy
cena také při chystané novelisaci zákona
číslo 117 Sb. z. a nař., v tom
Fantov a také jest viděli jejich prá
číslo 221/24 o pojištění zaměstnanců pro
smyslu, aby jeho ustanovení se
ci. U nás, zvláště v Praze - na žup
případ nemoci, invalidity a stáří ve zněni
vztahovalo také na nápad důchodu
ní sjezd přijde několik duchovních,
vyhlášky ministerstva sociální péče číslo
invalidního. Dále žádáme obdobné
není možno opatřili pro jednoty du
189/34 a zákona číslo 148/25 o pojištěni
hodnoceni legionářské služby při
chovní rádce - politika se dívá na
osob samostatně hospodařících pro případ
chystané novelisaci zákona ze dne
nepolitické organisaca Orelstva jako
invalidity a stáří.
9. října 1924, číslo 221 Sb. z. a
na méněcennost — to jsou úkazy,
nař.. o pojištění zaměstnanců pro V. Dodržování předpisu o legio jež prospěchu kaiol. tábora nijak ne
případ nemoci, invalidity a staří
slouží.
- jvk —
nářích ve státní a jiné ve
ve znění vyhlášky ministerstva so
Ceny obilí byly stanoveny pro skli
řejné službě.
ciálni péče ze dne 25. července
zeň r. 1938 následovně: pšenice tvrdá
1934, č. 189 Sb. z. a nař., a při 5. a) Žádáme především dodržování o váze 79 kg Kč 182.50, žito o hl. váze
chystané novelisaci zákona ze dne
zákona o legionářích ze dne 24. 70 kg Kč 136. — , oves o váze 48 kg
10. června 1925, číslo 148 Sb. z.
července 1919, číslo 462 Sb. z. a Kč 128.-. Ceny rozumějí se naklá
a nař., o pojištění osob samostatně
nař., v tom směru, aby legionáři dací stanice Praha.

IV. Provedení a doplnění usta
novení o pojištění legionářů.

hospodařících pro případ invalidi
ty a stáří.

Odůvodnění:
Legionáři převážnou většinou navrátili se
po válce k svému zaměstnání a tím také
k pensijníinu pojištění, po případě vstupo
vali do pensijního pojištění o 2 roky po
zději než jiní soukromí zaměstnanci, kteří
mohli odejít z vojenské služby již kon
cem roku 1918. Proto se nemohli legio
náři uplatnit v soukromých službách tak.
jako by se mohli uplatnit, kdyby již v té
době byli doma.

A tak v době, kdy hospodářský život do
znával velikých změn a značné intensity a
v důsledku toho byla v peněžnictví, ob
chodu a průmyslu veliká potřeba zdatných
sil, nemohli legionáři této příznivé situace
v soukromých službách využiti a byli od
kázáni po svém návratu na místa méně vý
znamná. Těmito důsledky trpí dodnes.

Tento stav se již projevuje u legionářů při
nápadu důchodu. Zákonodárce sám uznal u
všech soukromých zaměstnanců ve vyšších
službách, že válečnou službou utrpěli znač
nou újmu na pensijním pojištění a proto
se postaral o to, aby ustanovení § 176 zá
kona ze dne 21. února 1929, čís. 26 Sb. z.
a nař., jejich válečná služba byla zhodno
cena ve formě státního příspěvku. Tím spí
še mohl se pak zákonodárce rozhodnouti,
aby byla hodnocena služba legionářská, jak
také učinil u zaměstnanců ve vyšších služ
bách v § 2, článek II. zákona ze dne 19.
července 1934, číslo 117 Sb. z. a nař., a u
horníků v § 8, článek IV. zákona ze dne
3. července 1936, číslo 200 Sb. z. a nař., pro
tože dojista uznal, že legionáři v zájmu stá
tu plnili svou občanskou povinnost o po
lovinu déle než nelegionáři.
Konečně dalším důvodem pro splnění sho
ra uvedených požadavků je skutečnost, že
mnozí legionáři vstoupili do soukromého
zaměstnání teprve později, takže nemohli
ani uplatňovali nárok na hodnocení váleč
né služby podle § 176. zákona číslo 26/
1929 o státním příspěvku, ať již z důvodů,
že nebyli dosud zaměstnáni, či dokončovali
svou teoretickou průpravu, anebo i z ji
ných důvodů.

Doplnění § 2, článku II. zákona ze dne 19.
července 1934, číslo 117 Sb. z. a nař.. o to,
aby citované ustanovení se vztahovalo ne
jenom na nápad důchodu starobního, resp.
sociálního, nýbrž také na nápad důchodu
invalidního, odůvodňujeme tím. že dojista
jenom nedopatřením nebyl tento spravedli
vý a sociálně odůvodněný návrh do záko
na pojat.

KDO CHCE PSACÍ STROJ
PORTABLE (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.

Poněvadž pak s postupujícím stářím pojist
né případy již nastávají a přibývá tak ne
jenom důchodců, ale také jejich pozůsta
lých, kteří při nepatrném důchodu pouze
živoří, žádáme co nejrychleji vydání vlád
ního nařízení a to jak k § 2, článku II.
zákona číslo 117/34, tak i k § 8, článku IV.
zákona číslo 200/36.

byli přijímáni na uprázdnená místa
ve státních i jiných veřejných služ
bách. po případě i na místa v pod
nicích státem podporovaných a
\ těch, jež pracují pro obranu re
publiky. dále také v akciových spo
lečnostech, v nichž má stát většinu.

b) Žádáme, aby vláda republiky na
řídila úřadům, jež přijímají za
městnance do služeb státu a stát
ních podniku, aby nezamítaly uchazece legionáře jen proto, že do
vršili 45. rok věku, nýbrž aby si
vyžádaly v urychleném řízení u
centrálních úřadů povolení podle
§ 2. služební pragmatiky a před
pisů obdobných. Při tom ať vláda
upozorní ústřední úřady, aby při
udílení tohoto povolení postupovaly
vůči legionářům s největší blaho
vůlí.
c) V zájmu urychleného řízení by
bylo, aby centrální úřady daly vý
jimečné generelní povolení podle
§ 2. služební pragmatiky a před
pisů obdobných všem legionářůmuchazečům o místa ve veřejných
službách, kteří jinak vyhovují pod
mínkám pro přijetí, třeba jen vzhle
dem k vládnímu nařízení ze dne
30. prosince 1920, číslo 12 Sb. z.
a nař. z roku 1921.
Odůvodnění:

Paragrafem 1. vládního nařízení ze dne 30.
prosince 1920, číslo 12 Sb. z. a nař. z roku
1921, bylo stanoveno, že pro dosazení le
gionářů v úřad je zapotřebí povolení ústřed
ního úřadu, jestliže legionář překročil 45.
rok věku a nebyl dosud ve státní službě.
Úřady si toto ustanovení vykládají tak, že
legionáře starší 45 let odmítají, aniž by si
vyžadovaly pro ně dispens od centrálních
úřadů podle § 2. služební pragmatiky a před
pisů obdobných. Mezi legionáři staršími 4»
let jest ještě dostatek takových, kteří jsou
přes tento věk způsobilí zastávati místa, jež
jim zákon ze dne 24. července 1919, číslo
462 Sb. z. a nař., bud’ přednostně nebo vý
hradně zajistil.
Je nesporné, že je mnoho služebních míst,
na příklad v kategoriích zřízeneckýcli, kde
může legionář starší 45 let službu s úspě
chem zastávati a kde může s úspěchem vy
užiti jak zkušeností svého věku, tak i zku
šeností, získaných službou v legiích.
V mnoha případech jedná se o legionáře,
kteří před dovršením věkové hranice žá
dosti o místa předložili, ale míst se jim
z různých důvodů nedostalo.
Ostatně jde celkem jen o neveliký počet
těchto žadatelů legionářů. Otázku jest řešiti
ne v poslední řadě s hlediska sociálního,
neboť i to by bylo jistě vedoucí myšlenkou
zákonodárcovou, když vydal zákony o le
gionářích.

Běží hlavně o to. aby legionáři byli za
městnáni a nebyli odkázáni na podpory,
které nikdy nemohou být postačující.
Příště dokončeni.

A a sokolském pru rodě v Praze mimo státních
vlajek jugoslávské, bulharské, francouzské,
Spojených státu amerických, švédské, norské a
belgické musela býti nesena i vlajka říšskoněmecká se skobovým křížem, za kterou po
chodovali účastníci sokolského sletu z Vídně
a Berlína.
Knihkupectví O. Czerný v Praze
Mastná ul.,
ozdobilo svůj výklad k sokolskému sletu
svým způsobem „Knihu o Konrádu Henleinovi“ s fotografií. Knihkupectví však jest bez
kupujících, jak snad ani jinak nemůže být
— jen když se dělá propaganda.
Protest německého vyslanectví. Dr. Jan Ta
houn uvítal výpravu Švýcarů, přivítav je ja
ko representanty státu demokratického, s nímž
nás spojují společné ideály svobody, kterou
jsme samozřejmě povinni bránit všemi pro
středky. Německý vyslanec však shledal v té
to uvítací řeči skrytý útok na Německou říši
a protestoval na ministerstvu zahraničních
věcí.

Br. generál Jos. Palacký, význačný
pracovník zahraničního odboje dožil
se 13./6. i. r. padesáti let. Téhož dne
dožil se padesátky franc. leg. plk. ing.
Alois Pacht a.
Na kotě č. 123 u Arrasu bude zřízen
společný hřbitůvek 41 franc. legioná
řů, příslušníků roty „Nazdar”, kteří v
těchto místech padli a jejich ostat
ky byly roztroušeny na několika
hřbitovech
Pocta popraveným iialskvm leoionářům byla uspořádána v sobotu 25./6.
i. r. v Praze na Staroměstském ná
městí. 46 popravených hrdinů vzpo
menul br. kapitán ing. Micka. Slav
nosti zúčastnil se též prapor vojska.
Velmi pěkné nástěnné diplomy o
účasti bratrstva v legiích, hodící se
jak do bytů tak do spolkových míst
ností, obdržíte u br. Křiklavý.
Fotografie ze zájezdu do Krouné ob
držíte rovněž u br. Křiklavý.

Dům se bourá
Rozprodám celý sklad nábytku
hluboko pod cenou.

R. Bukáček,

Praha - Karlin,

Královská 47 — Telefon 61705Podpory z populačního fondu presi
denta Osvoboditele budou vyplace
ny k 28. říjnu 50 rodinám, které vy
hoví podmínkám fondu. Žádosti po
dávají se Okresní péči o mládež (je
v každém okrese). Žádost mohou po
dat rodiny, které se starají nejméně
c 5 zdravých dětí ve věku do 18 let.
Čtenáři, jsi vkladatelem záložny
Hermes?

Ne? Proč své úspory ukládáš v ne
přátelských ústavech.

í I
l'l
Prapory, stuhy, Vlajky
volná místa
Ve všeobecné veřejné nemocnici v Litomyšli
obsadí se místo druhého správního úředníka.
Žádosti do 9. 7. 1938. Bližší v Úředním listě
č. 149.

Správní výbor Masarykovy v. v. nemocnice
v Lounech, obsadí místo pomocného operač
ního zřízence. Žádosti do 31. 7. 1938. Bližší
v Úředním listě č. 150.

Městská obec Nové Strašecí, obsadí místo
smluvního jateckého. Žádosti do 4 neděl od
vyhlášení v Úředním listě č. 152.
Místní školní rada v Jaroměři, obsadí místo
školníka při obecné a měšť. dívčí škole v Ja
roměři. Žádosti do 13. 8. 1938. Bližší v Úřed
ním listě č. 153.

Obec Ďáblice obsadí místo obecního zřízence.
Žádosti do 16. 7. 1938. Bližší v Úředním listě
č. 153.
Obecni zastupitelstvo v Břežánkách obsadí
místo obecního úředníka. Žádosti do 31. 7.
1938. Bližší v Úředním listě č. 153.
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Redakce, administrace a expedice v Pľaze I., č. p. 330. Telefon č. 35705. Předplatné Kč 24.- ročně, jednotlivé
písemně nezastaví, povazuje se za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemně oznámí.
Dohlédací pošt, úřad Praha 3. Vydavatel a majitel Jednota přátel katolických legionářů, Praha II., Národní 30.
Bedřich Klimeš. Tiskne tiskárna Vlast, n. A. Daněk v Praze II.,

Ars Lilurgica A. Mestkovä,
Praha II., JeCnó 2.

SDĚLTE NÁM ADRESY LEGIONÁŘŮ

katolíků, kteří nejsou dosud členy

Ústřední jednoty čsl. legionářů a jest
jich v katolických spolcích a Jedno

tách čsl. Orla hodně. Všechny chce
me soustředili do naší organisace a

chránili jejich zájmy a potřeby a to
nejen ideové, ale i hospodářské a
existenční.
Dům milosrdenství „VINCENTINUM“, ustav
pro nevyléčitelně choré a zmrzačelé v
Praze-Břevnově, se svou odbočkou ve
Smečně oslavuje v příštím roce padesáti
leté trvání svého lidumilného poslání. Jest
to padesátileté krásné jubileum skryté čin
nosti na poli milosrdné lásky k trpicimu
bližnímu. Tento největší a svého druhu je
dinečný ústav v naší čsl. republice ujímá se
hlavně těch nejubožších nevyléčitelně ne
mocných, které pro nezhojitelnost chorob
veřejné nemocnice nepřijímají a specielní
ústavy odmítají. V přítomné době posky
tuje ústav doživotní domov 396 nevyléčitel
ným trpitelům. Svým šlechetným dobrodin
cům, na jejichž pomoc jest hlavně odkázán,
věnuje Vicentinum ve svém Jubilejním ka
lendáři na rok 1939, který již vyšel, zvláštní
článek a seznamuje je se stručnými dějina
mi ústavu již od jeho začátků. Mimo toho
obsahuje tento jubilejní kalendář zvláštní
vzpomínku na p. presidenta Osvoboditele a
se svou vybranou, zajímavou zábavnou i
vzdělávací četbou je milým společníkem
každé rodiny. Ústav jej podává, jak jsme se
již zmínili, jako jubilejní památník svým
šlechetným dobrodincům, kteří „Vincenti
num“ vydržují. Správa ústavu věnovala
kalendáři veškeru svou péči a vydala jej
v úplně nové úpravě. Na požádání obratem
zasílá „Vincentinum“ v Praze-Břevnově, Bo
leslavova ul. č. 32, čís. telefonu 405-48.

čúlo po 50 hal. Vychází týdně v pálek. Kdo si ponechá dvě čísla a odebíráni
Novinová sazba povolena řed. pošt, a telegrafů v Praze p. čís. 86.147/IIIa/1938.
Číslo pošt, spořitelny 210.512 (Záložna Hermes v Praze). Odpovědný redaktor
žitná 26. Řídí redakční kruh.
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