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Zodpovědný úkol
Československá jednomyslnost přííomné doby projevivší se bez jakého
koli diktátorského zásahu jest zjevem,
který přesahuje obzor současnosti a
teprve budoucí sociologie, etika, filo
sofie dějin a jiné doktríny zabývající
se kulturní úrovní lidstva ji budou
moci ocenili. Na přelomu ideologie;
r.a troskách liberalismu a socialismu
v chaosu světových ozvuků revoluč
ního tomada - leninismu, kteréžto
ozvuky af už jest jimi Ghandi, Mussolini či Hitler, nebo Mexiko, Španělsko
či Čína — ve středu Evropy a tím i
v srdci světa jsme jakožto neveliký
celek, kterého se současná tragedie
lidské kultury přímo nedotýká.
Ovšem však dotýká se nás nepřímo,
t j. jakožto prostředníka, který by se
velmi pravděpodobně stal i nárazní
kem, kdyby k nárazu došlo. A o ic
jde, aby k nárazu nedošlo. Přes to, že
na té i na oné straně se za poslední
východisko považuje právě tento ná
raz se všemi jeho hrůzami. Celá řada
střetů, nebo třeba i jen řekněme exi
stenčních vztahů: Německo-Itálie,
Itálie - Anglie,
Rusko - Japonsko,
Amerika - Japonsko, Francie-Němec
ko, afd., afd.: to všechno se krystalisuje. nebo aspoň je ve velmi podstat
né blízkosti toho, co nazvali českoslo
venská otázka. Vpravdě ovšem žád
né takové otázky není, nýbrž existuje
jen československá skutečnost. Bez na
ší pomoci, af již jen jakožto vojensky
silného činitele, či hospodářského,
technického atp. zdroje, by ta i ona
strana byla na rozpacích. Nepostači
lo by nás zničit, bylo by nutno nás
co možno neporouchané získat.
Tato hlediska teprve mohou vysvětlili
celý světový zájem o nás, který ze
jména v poslední době se stupňuje,
nebof se stupňuje též i světový kon
flikt. A odsud také lze načerpali mno
ho poučení, též povzbuzení, ale hlav
ně vědomí té bezpříkladné tíhy zod
povědnosti za správný postup, který
by jinak povrchnímu pozorovateli
mohl leckdy buďto málo imponovali
nebo se jinak nelíbili. Proti velmo
cenským obrům se třeba zdáme malý
mi a jediné, co máme proti nim na
víc, jest vědomí naší národní nezdolnosii. Němec věří v jakési své poslá
ní, věří, že jest určen k lomu, aby si
všechny ostatní podmanil. My proti
tomu věříme jen, že jest naším poslá
ním vydrželi (... nedej zahynouti!).
Ale to úplně stačí a na vážkách vše
lidské kultury platí více. Nadvláda,
násilí ald. to obsahuje již vnitřní roz
por a nemůže býti nikdy trvalým pro
gramem, nýbrž jen dočasným pro
středkem. I když si z toho dělají Něm
ci (neb i jiru) náboženství, nepomůže
jim to k trvalosti: je to protipřírodní
a nikoli nadlidské, nýbrž nelidské.
Tedy: čeká na nás mnoho těžké prá

ce, mnoho zodpovědné služby ideá
lům všelidským, případně i mnoho
sebeobětování a sebezapření, ale i
kdyby snad ten nebo onen náš sou
časník se neukázal býti na výši situa
ce, zachránila by ji všestrhující ná
rodní bytost Československa. Jsme
schopni imponovali světu též zbra
ní (Žižka, Sibiř), ale pamatujme, že
již Jindřich Ptáčník kdysi znamenal
rovněž tehdejší svět proti nám stojící.
Bude-li nutno, aby československé
zbraně zasáhly, tedy již máme svoji
tradici: ještě jsme proti cizím nic ne
prohráli. A mezi sebou? To právě jest
přednost dneška u nás, že kterákoli

A. Navrátil:

V

První článek jest od ruského Čecha
starousedlíka p. Antonína Hraběte.
Podle jeho udání, tento se narodil 25.
ledna 1856 ve Slaném v Čechách a
do Moskvy přijel v listopadu 1879.
Jest katolíkem a byl jím i v Rusku.
Do republiky se vrátil v květnu 1919.
Ani. Hrabě dnes již jediný žije z tří
členného poselstva k caru Mikulá
ši II., které tomuto předalo memoran
dum o české otázce, při jeho příjez
du do Moskvy v srpnu 1914. V posel
stvu byli: Ant. Hrabě, Alois Tuček
a Svatopluk Koníček.
Uvedené 3 dopisy A. Hraběte jsou od
povědí na mé dotazy o průběhu ma
nifestace v Moskvě, znění memoran
da a objasnění příčin, kterak k audi
enci Čechů u cara došlo a jak se pro
jevila tato událost mezi našimi kraja
ny. Podle odpovědí posoudí již čte
nář sám, jaké byly kladeny A. Hra
běti otázky.
Sdělení zaslané v únoru 1937.
Memorandum:
Peliký Hosudare!

Čechové byli vidy hlasaleli slovanského sjed
noceni! Nyní kdyi jsme slyšeli s oýše trůnu
prvé carské slovo o osvobozeni všeho Slovan
stva, naše srdce naplnila se hlubokou radostí.

№ večer nati Prahou...

čs. složka politická, kulturní, hospo
dářská, sociální atd., jest hlavně čs.
Tato stěžejní zásada jest ve své pod — jvk - / posledních dnech oživovaly
statě katolickou, jako ostatně celá na vzpomínky na svátek sv. lnny 1914.
še lOOOletá státní tradice. Že máme Už 24 let — a dnes podobné ovzduší. .
též jiné ideologie, no to je doba. Ale Člověk se otřásá přímo hrůzou při
vzpomínce na odchod otců a synů —
hlavní zodpovědnost, hlavní naděje a živitelů — do války. Pláč matek, žen
hlavní bezpečnost spočívá na česko a dětí. . . Na šťastnou shledanou,.. .
slovenských katolících. Též i největ Kolik jich tam zůstalo, kolik se vrátilo
ší procento shora zmíněného sebe zmrzačených a s podlomeným zdra
obětování a sebezapření. Ale též nej vím ... a přec nebýt i toho strašného
dne rakouské mobilisace, nebyla naše,
větší záruka úspěchu a zdaru. Tak se svoboda . ..
také sama sebou vyřeší kontroverse
Porovnáváte poměry dnes a tehdy?
mezi totalitou a demokracií: KrisiusJe večer, krásný letni večer na svátou
Král a sv. Václav - československý
Annu: Divám se na Prahu zářící svět
diktátor.
ly, klidem a mírem. V přítmí tichého
podvečera, v hukotu jednotvárné’ písně
tramvaji ubíhá klidný, spokojený ži
vot. I ěže pražských kostelu matné se
rýsují v šeru, v dáli pohádka Prahy —
Hradčany, pod nimi Karlův most. Sta
ré Město, Malá Strana, na druhé
straně Vyšehrad, 1000 let české práce,
tisíc let bojů o bytí národa, o jeho
krásnou mluvu, l ak je tu krásné. ..
Zdá se, jakoby každý byl šťasten —
každý se také cítí svobodným obča
nem — demokratické, spravedlivé a
Blíži se dlouho očekávaná hodina osvobozeni
hla vné naší, třebas malé republiky.
českých zemi. Hlas našich bratří, umlčených
nepřáteli, nemůže doletět na svátou Rus. My,
\a I yšehradé — mluví to naše historie
ruští poddáni Vašeho Veličenstva, předstupujíce
— vše to táhne člověku hlavou —
před posvátnou osobu vládnoucího Vůdce bra
na hradbách — klid a mír... Na la
trského národa ruského, projevujeme naději,
vičce ukryté ve stromoví sní milenci
že Prozřetelnost usoudí, aby dílo osvobozeni
o štěstí, o budoucnosti, o lásce, spoko
Slovanů, započaté Vaším, slovutné paměti Dě jenosti a kdo ví o čem všem mluví ta
dem, dokončil jste Vy, děržavný Hosudare,
jejich srdce a duse naplněné touhou
osvoboditeli Červené Rusi i všeho západního
a stěstím ... Jak krásný je mír.
Slovanstva. Nechť pomůže Hospodin Vašemu
Do ticha večera zahučel motor le
Veličenstvu uskutečnili tuto myšlenku a do
tadla: člověk přestává snít. . . uvě
rodiny samostatných slovanských národu u věsti
domuje si neklidnou a rozbouřenou si
i náš národ československý, se zřetelem k je
tuaci Evropy.
ho historickým právům, v jeho historických a
Mane si představuji Prahu za útoku
národopisných hranicích.
nepřátelských a krvežíznivých barbarů,
Nechť zazáří svobodná a neodvislá koruna
snažících se zničit všechnu tu krásu .. .
svátého Václava v paprscích koruny Roma
Pobořena kostely, trosky Hradčan, dým
no vců.
požárů i otravné plyny — zkázu a
K tomuto Ant. Hrabě připsal:
smrt. . . Naši krásnou Prahu, srdce
První krok ruských Čechů k osvobozeni naši
Evropy, středisko Slovanstva, Prahu
drahé vlasti ze spáru habsburkských na vzdor
barokovou v rozvalinách . ..
.............německým
a
rakouským
lokajům.
Proč? — Pro choutky nějakého founi.
Moskva první vycítila, že nyní nastal čas. Teď
— Pro totalitu a násilí. . . Jest to mož
nebo nikdy víc! A Buh nás vyslyšel. Nic se
né, že dnes, v dvacátém století, jsou
nedivím, že naše memorandum způsobilo v čes
ještě v Evropě Hunové ...
kých rakouských kruzích zděšeni. Jak si do
Ne, my tu naši Prahu nedáme! Tu
volili moskevští Cechové tak otevřeně vyslo
naši matičku budeme bránit a chránit
vili carovi svá přáni a že byli lak blahosklon
do posledního dechu. Všichni, muži
ně vyslyšeni od cara Samoděržitele? ...
i zeny! Dnes to nebude takové jako
Podpis: Ant. Hrabě.
před 24 léty, když museli narukovati
Místa, jež jsou zde vytečkována, naši otcové a říkali: já nebudu střílet
jsem z dopisu vyjmul, neb jsou naráž do lidí, já nebudu zabíjet, byl by to
kou na jistou osobnost z bývalé re hřích, vzdyt ti Husové, Srbové nám
alistické strany, dlící v době války
nic neudělali, proč bychom je vraždili,
v Rakousku a která se velmi nepříz ach, dnes ne, dnes si každý přímo
nivě vyslovila o činnosti ruských
přisahá, za svůj život, za Prahu, za
Čechů.
naše české dedinky, za naši krásnou
Uvedené memorandum jest prvním
zemi, za naši domovinu, za svobodu
veřejným aktem, s kterým předstou řeči matek a víry otců, do posledních
pili Češi v době války, před vládce sil — co nejvíc. Ať je jich sedmkrát
Ruska a před ruský národ. Bylo to tolik, každý z nás, když nás přepad
takřka při prvních výstřelech mezi
nou, když nás budou chtít zničit, si
vojsky německo-rakouskými a ruský jich vezmeme na svědomí deset. To
mi. Ve slovanské Moskvě, první krů nebude žádný hřích, to bude jen spra
ček k veřejnému vystoupení našeho vedlivé potrestání těch, kteří po 1000
národa v boji za svobodu byl pro let v Evropě ohrožují mír a národy,
vázen jménem svátého Václava.
jak lupiči, vrazi a zloději.
Druhý dopis jest odpovědí na mé
dotazy ze dne 25. února 1937. A. Hra Ne, ne! U nás žije každý svobodně,
bě stručně odpověděl na jednotlivé dobře jsme činili a stále činíme i ne
otázky, které měly býti objasněním přátelům svým, ale budeme-li nuceni,
některých věcí k událostem v Mosk bude česká kůže hodně drahá. Nechť
si to uvědomí všichni, kdož nám chtějí
vě.
uloupit svobodu, zemi, řeč, víru a zná
Zodpovědění otázky 1., byli-li v Moskvě v tu
silnit
nás nějakou diktaturou.
dobu české spolky a které: „1' Moskvě žád
ných spolků nebylo. 2. Schůze, na které se
To bys se, Konráde „Dvořáčku", pře
Pokračováni na sir. 2.
počítal!

Cesty Československého
zahraničního odboje
Vzhledem k blížícímu se 20. výročí trvání čsl.
republiky, počne redakce „Svatováclavské Strá
že“ uveřejňovat! články, které byly vyžádány
br. Navrátilem od pracovníku zahraničního od
boje, dlících již před válkou v zahraničí. Člán
ky jsou odpovědí na dotazy br. Navrátila, kte
rý byl veden snahou po objasnění některých
událostí čsl. odboje. Články se týkají většinou
odbojové tradice, otázek náboženských, národ
ních a organisačních. Věci jsou přichystány
pro knihu, jejíž vydání bude později připra
veno br. Navrátilem. Dopisy budou zde podá
ny přesně podle znění a jen v nutných přípa
dech bude změněn slovosled a provedeny opravý podle gramatiky. Čtenář bude moci sám
pak posouditi, jakými cestami a myšlenkami
byl veden v zahraničí zápas o znovudobytí naší
samostatnosti. Při této příležitosti projevujeme
díky všem známým i neznámým našim kraja
nům ze zahraničí, kteří bez pobízení zahájili
odboj a častokráte práci navazovali na naši
nejstarší slavnou tradici svatováclavskou. Také
jim přejeme, aby se všem dostalo zasloužilého
vděku za jejich nadlidskou práci pro národ.
Bratry pak prosíme, aby pokud se pamatují,
napsali i oni své vzpomínky.
Redakce.

Číslo 32-33

J a n Kočvata

Cesty Československého zahraničního cdboje (Dokonč. ze str. 1.

Vzpomínka — pomněnka

jednalo o přilítáni cara, byla jen schůzi spo
lečnou. 3. Jiného návrhu, mimo toho, aby bylo
podáno carovi memorandum, nebylo. 4. Proti
nebyl nikdo, jediné by byl býval rakouský ge
nerálni konsul. 5. Návrh, aby memorandum
bylo podáno v tom zněni, jak bylo uskuteč
něno, podal Sv. Koníček a Reirnan je psal.
(Jedná-li se o Z. Rejmana odb. pracovníka,
tak věc tato by potřebovala dalšího objasně
ní, neb tento byl Cechem petrohradským.
Pozn. pis.) 6. Návrh, aby v memorandu byla
věta o koruně svatováclavské, dal Sv. Koní
ček. 7. Cara při audienci oslovil Koníček. 8.
Audience se konala v moskevském Kremlu se
slavnostním průběhem. 9. Ruské úřady před
tím, nedělaly žádných potíži. 10. Car na na
še memorandum odpověděl: „Dej Ruh, aby se
Paše přání splnilo. Avšak i Vy se musíte přičiniti!“ 11. Výsledek audience byl pak při
schůzi Komitétu sdělen ostatním našim kra
janům. 12. Výsledek se projevil tím, že v Čes
kém komitéte se pak dobrovolnici přihlašovali
do vojska. 13. My tři účastnici audience, totiž
já, A. Tuček a Sv. Koníček jsme byli katolíci.
(Co se týká Sv. Koníčka, jak jest známý z odbojové literatury, tu by bylo též třeba dalšího
potvrzení o tom, byl-li katolík neb pravoslav
ný. Pozn. pis.). 14. Jest povinnosti v budouc
nu zhodnotit práce našich krajanu z Ruska.
15. Státního rady Hejduka jsem neznal a také
nemohu věděti, proč později odešel z čsl. voj
ska. (Hejduk byl praporečníkem České dru

Když se evropská obloho 1914 zastřela
mrakem válečné bouře a nastalo ste
hováni národů na fronty světových
stran, zmlklo cosi v masách lidských
a v lidech se uplatňovala přeoricntace.
Co se dělo v . nespočetných duších
v těch dobách, to se nedá ani tusiti.
V nebezpečí a tvrdosti pocítil na ráz
člověk, jak je malý, nepatrný . . . Pře
mýšlel, uvažoval, nechal svůj mozek
pracovat normálně, jeho rozum rostl.
\ostávaly chvíle, kdy se mnohý nasel
a mimoděk si uvědomoval, že se blíží
okamžik, kdy se sejde zas po dlouhé
době se svým starým známým, na
kterého v atmosféře veřejného mínění,
křičení, heslování, Čteni a spolkaření
pozapomněl, jako když kámen do vo- g
(ty hodíš — na P. Boha.
Bylo to v bojích u Ostrova, krvavých,
kdy jsem navštívil stodolu dvora, v niž
byla spousta raněných a k smrti nebo
hých. ba sílících v horečkách. Sloužil
jsem jim. Poznali kněze a pokyny
zvali mne k sobě. Jeden kamarád ne
mohl mluvit pro zranění — měl pro
střelený jazyk a otok zaplnil ústa
k zadušení. Žádal papír a tužku. Psal:
Mám prostřelený jazyk a jnyslím, že to
bude moje smrt. Toto zranění považuji
za trest Boží za vse, co jsem proti. žiny. Pozn. pis.) 16. Nepamatuji se, že byly
Němu a vám. jeho služebníkům, po před válkou neb ve válce v Moskvě nějaké
několik let podnikal. Jsem tiskařem svatováclavské oslavy. Jen vím, že bylo odkryti
a účastnil jsem se horlivě schůzí, na poprsí Jana Husí na schodišti university v
nichž jsem proti církvi, kněžstvu a Moskvě.“ (Toto bylo v r. 1915. Pozn. pis.)
Podpis: Ant. Hrabě.
Bohu bouřil. Prosím Boha, aby mi to
odpustil a slibuji, že svého jediného
synka — uzdravím-li se — dám vy Když jsem žádal přesnější vylíčení
studovat na kněze, aby napravil, čím události při audienci v Moskvě, po
se otec jeho prohřešoval. A nyní pro slal mi p. Hrabě další dopis 13. břez
na 1937, tohoto znění:
sím: slyste moji zpověď, atd.
Nasel svého P. Boha. Žel Bohu, ne
mohl jsem dále sledovat jeho osudy a
nemohl jsem se dovědět, co se s nim
stalo. Byl z jižních Cech.
Opodál stál kostelíček a před vcho
dem do něho po levé straně stál křiž
zrobený z rozbité politírované jarmary
a na něm nápis: bratr bratru. Postavil
jej tam vojenský kněz na hrob vlast Tradiční návštěvy anqlických králů
ního bratra, jejž — nepoznav jej pro v Paříži jsou i vnějším projevem již
roztříštěnou tvář, zaopatřil a když na mnoho desetiletí trvajícího přátelství
to skonal, poznal z poznávacího lístku, mezi Anglií a Francií. Možno říci, že
že je to jeho vlastní bratr, sám mu toto přátelství je dnes páteří veške
hrob vykopal a křižem označil. Smut rého politického světového dění, je
né bylo jejich shledání, ale jistě bylo základnou, kolem které se druží vši
slastným shledání nebožtíka s P. Bo chni, kteří chtějí uchovali a uchrá
nili lidskou civilisaci vypěstovanou
hem.
ve staletích. Zlé elementy vyvstaly a
V 15tém roku při útočném náporu na ženou lidstvo do krveprolití. Instinkt
Volyňských vlnitých plochách stala se francouzského národa vystihl, že umalá episoda. Divišní sanita se usídlila lužení přátelství znamená upevnění
ve větší budově, kde bylo tolik míst a posílení hrází postavených do ces
ností, že se hoši zařizovali každý pro ty těmto strůjcům a svou spontánní
sebe. Mezitím musili někteří pro ra nenucenou radostí, jakou vítal fran
něné. Než se vrátili, zabrali Prušáci couzský lid anglické královské man
půl budovy pro dělostřeleckou brigá žely. to velmi srdečným způsobem
du. Velitel-generál se ubytoval v po projevoval. Příjemný zjev králov
koji jednoho sanitáka, jehož věci sluha ských manželů získal si cele srdce
vyhodil někam ven. Saniták po ná Francouzů.
vratu, aniž věděl, co se mezitím v ubi V Paříži nevládlo takové nadšení od
kacích změnilo, vrazil do svého „po ukončení světové války, když lid okoje“, ale ustrnul, vida před sebou slavoval konec vraždění.
německého generála. který se na nej Pro nás, Čechoslováky, měla tato ná
obořil po svém způsobu a jej vyháněl, vštěva nesmírný význam. Nejenom
zvláště když všude slyšel mluvit česky. tím, že znamenala upevnění dobré
Ale vojáček stál a stál jak přikován ho přátelství, ale jednání vedené v
až konečně se generál řízně táže, zda tomto srdečném ovzduší ukázalo har
rozuměl. Vojáček rozuměl dobře, ale monii v názorech obou velkých ná
kryl se před generálem němotou, až rodů na naše problémy. Anglie a
konečně z něho vylítlo: nemtudum
(nerozumím). A generál, poznav Ma
ďara, obrátil a velmi laskavě jej vy
vedl ze dveří ven ...
A tam přivezli raněného žida. Byl to
majitel velkozávodu. který procestoval Obsah pečlivě připravovaného ná
Cínu a Japonsko a vrátiv se, musel na rodnostního statutu je již v hlavních
vojnu. Byl raněn do břicha a bylo vi rysech znám. Především je to zákon
dět, že nebude. Zašel jsem k němu a ně stanovené právo svobodného roz
snažil se utišili ho a potěšili a sdělil voje každé národnosti ve státě. To
jsem mu. že zatelefonuji pro rabína, to právo je chráněno trestními sank
který tu v hodině bude. lir nechtěl a cemi. Kdo by násilným způsobem ne
prosil, abych u něho zůstal, svěřil mi bo nebezpečnými výhrůžkami vy
věci hmotné i tajnosti svého nitra a stupoval proti někomu pro jeho ná
zemřel k ránu po velkém utrpení. . .
rodní, náboženskou, rasovou přísluš
Poznal jsem, jak v takových chvílích i nost nebo pro jeho přiznání k demonevěřící si váží katolického kněze a kraiicko-republikánské formě státu,
jakou cenu má apoštolské kněžství bude trestán vězením až do pěti let.
Církve Kristovy. A vzpomínám na ně Přijímání veřejných zaměstnanců bu
na všechny a memento při mši sv. de se díti podle národnostního klíče,
je pomněnkou zalétající na jejich hro každá národnost bude mít zákonné
by v dáli.
právo na takový počet veřejných za
městnanců, jaký odpovídá její po
měrné síle ve státu. Zemským sně
Kolik jsi získal odběratel
mům bude příslušeti normotvorná
SVATOVÁCLAVSKÉ STRÁŽE? kompetence, pro věci kulturní, hos-

Váženému příteli, A. Navrátilovi!

Odpust! Churavím. Vředem se omlouvám, víc
psáti nemohu. Předně, nijakých spolku v
Moskvě nebylo. V místnosti Českého kroužku
scházeli se Češi, a v místnosti rakouského spol
ku Rakušáci. Na začátku války, když přišla
zpráva, že přijede do Moskvy Car, tak jsme
se usnesli, že my, Češi, jej slavnostně přiví
táme. Koníček šel hned ke gradonáčelnikovi,
aby nám dovolil Cara slavnostně vitati. Gradonáčelník, který byl Slavjanofil, přijal s radosti
naši myšlenku a vykázal nám nejkrásnější mís
to na ,Krásné ploštadi“. Sešlo se nás asi sto
osob obojího pohlaví. Tušili jsme, že Car, kte
rý jel s gradonáčelníkem, se ho ptal, co je to
za skupinu. Ještě se ohlížel a velice milostivě
se ukláněl, když mu bylo doloženo, že to jsou
moskevští Češi.
Po uvítání Cara, sešli jsme se v obchodě auto
mobilové továrny Laurin a Klement. Na návrh
Koníčka, vznikla myšlenka poprošiti o připuš
těni k audienci. Na druhý den ráno přišel ke
mně Koníček a ode mne šel ke gradonáčelníkovi se zeptali, je-li spokojen s naši včerej
ší demonstrací, která dopadla skvěle. Byla po
chvala. Koníček ihned žádal, jest-li by ne
mohl prosili o audienci. (Patrně totiž gradonáčelník u Cara. Pozn. pis.) „Zkusím to! Po
druhé hodině se opět zeptejte!“ řekl gradonáčelník. V poledne tedy šel Koníček opět
ke gradonáčelnikovi pro odpověď. Tato zněla:
„Audience jest povolena v sobotu vil hodin.“

Katoličtí legionári východních Cech
zúčastní se všichni jubilejního župní*
ho sletu čsl. Orla v Hradci Králové
v neděli 14. srpna i. r., kierý jest po
řádán v rámci jubilejních oslav dva
cetiletého trvání naší republiky a
301eiého výročí založení Orla v Če
chách. Z předválečných členů čsL
Orla stal se takřka každý, kdož byl
zaja!, legionářem a schůzka, která bu
de v Hradci Králové uspořádána, bu
de jistě krásnou vzpomínkou na mla
dá léta prožitá v Orlu. Bratři z vý
chodních Čech přijedou všichni v hi
storických uniformách. Na schůzi,
která bude uspořádána dopoledne po
mši svaté a projevech, promluví zem
ský místopředseda Ú. J. čl. br. Špryňar, br. redaktor Kozel a br. zem. jed
natel Křiklavá. Schůzky zúčastni se
též příslušníci ital. domobrany a orelšií dobrovolci z roku 1918-1919. Na
shledanou.

Dojde k sloučeni
legionářských or&anísací ?

Ačkoliv již br. generál Syrový se
svého času zasazoval o sloučení le
gionářských organisací, nebylo docí
leno úspěchu jediné z toho důvodu,
že nebylo zde nutnosti, která by mlu
vila pro sloučení! Chybělo jednotné
Večer jsme sezvali kolonii k Laurinovi. Kolo
ideové nazírání.
nie zvolila nás tři, abychom vypracovali adre
Dnes jest zde moment daleko závaž
su. (Hrabě asi myslil tím sebe, Tučka a Ko
nější. Obrana státu a hrozící nebez
níčka. Pozn. spis.) Na druhý den ji kolonie
pečí sbližuje všechny, kdož pro če
schválila a my jsme ji přednesli v sobotu Ca
skoslovenskou republiku bojovali a
rovi. Tato byla carem velice milostivé přijata.
pomáhali ji budovati, aby v nejtěs
(Adresou jest myšleno memorandum. Pozn.
nějších řadách, bok po boku stáli na
spis.)
stráži a nebyli si bratry jen podle
Podpis: Ant. Hrabě.
slov, ale ve skutcích! Branná pohoto
vost podle zákonných ustanovení po
třebuje zjednodušení organisací všech
záložních vojínů a podle slov pana
ministra národní obrany J. Machníka
se o této věci již jedná! Bude tedy
potřebí již nyní na tyto věci upozor
nili a sdělili své stanovisko.
Jest pravda, že máme v poslední do
Francie jsou si veškeré naší poctivé bě mnoho organisací záložnických;
snahy a našeho spravedlivého postu jsou to legionáři, domobranci, dobro
pu vůči našim menšinám vědomy a volci, námořníci, froniovníci, vyslou
staví se celou svojí vahou za nás. žilci a mnoho jiných, z nichž každý
Ukázalo se, že propaganda vedená z jmenovaných má vícero organisací.
proti nám z Německa, která měla za Dělá to potíže. S kým z nich má jed
účel rozdvojili názory obou velkých nali MNO na př. v brannosti? Jest te
demokracií v nazírání na naši otáz dy sjednocení těchto organisací s hle
ku, byla prohlédnuta a neměla úspě diska věcného plně na místě. Jak bu
chu. Nadšení a radost, která byla de naloženo s těmi organisacemi, kte
projevována z návštěvy ve Francii, ré byly založeny s hledisek ideových
tak i v celé britské veleříši, doku a mají za sebou patnáctileté i delší
mentovala jednotnost nejen obou trvání? Dostane se jejich členstvu zá
vlád, ale i veškerého lidu obou ná ruk, že tyto ideové směry budou
rodů. Všecky strany od konservativ- v sjednocených organisacích respek
ců ke komunistům projevovaly stej továny? Nám jde jmenovitě o Ústřed
ně nadšenou radost. Francouzi za ní Jednotu čs. legionářů, která jest
pomněli po dobu návštěvy na své organisací katolických legionářů a ja
stranictví a na svoje vnitropolitické ko taková se nejen plně osvědčila ve
svízele. Byli opět jen Francouzi, ja smyslu demokratickém, ale spolupra
kými byli za války a ukázali, že v ne cí s čs. Orlem vedla a vede k bran
bezpečí odstraní všechny stranické nosti národní nejen své příslušníky,
zájmy a budou žít jen pro svoji vlast. ale i kruh jejich přátel.
I v tom směru ukázala návštěva, že Věc není hotova, ale i kdyby mělo
stranické poměry ve Francii nejsou k sjednocení legionářského bratrstva
tak zlé, když taková událost, jako je dojiti pod jedním praporem, pak to
návštěva královských anglických musí býli úplně nepolitický a národ
manželů dovedla aspoň na krátkou ní směr, který musí respektovati plně
dobu sjednotili celý národ. Z tohoto i příslušníky jiného nazírání př. vy
poznatku můžeme se i my srdečně znání náboženského! Ideově však to
radovali.
J. Suška. neznamená, že tito legionáři katolíci
by ztratili svoje poslání v našem ná
rodě. Naopak všichni do jednoho by
se měli stáii odběrateli SVATOVÁC
LAVSKÉ STRÁŽE, aby byli stále in
formováni a kol níž by se soustředili
podářské, zemědělské, dopravní a so všichni, jimž záleží, aby tradice sva
ciální. Sněmy, rozdělené na národ továclavská v našem národě žila a
nostní kurie, budou mít vlastní pra se rozvíjela v tom duchu, jako dosud!
vomoc. Školské výbory budou mít Bude-li tedy jednotná organisace le
národnostní oddělení. Národnostní gionářská železnou nutností s hledis
sekce budou též ve všech veřejných, ka obrany státu, pak se jako ukázně
hospodářských a sociálních institu ní vojáci podrobíme rozkazu, v před
cích. V rozpočtovém hospodaření, a pokladu, že ideově budeme i nadá
to jak ve státní správě, tak v samo le budovati na tradici svatováclav
správě, bude zavedena národnostní ské, kol naší Svatováclavské Stráže!
pomérnost. Též ve státních dodáv
R-ský.
kách.
Myslíme, že nějaké násilné sjednocení bylo by
Samospráva se tak zavádí do vš?~h porušením demokracie. K spolupráci stačí spo
oborů veřejného života a mens
lečný výbor všech organisací pod vedením M
tím dostávají více práv, než má
N. O. Vždyť je tu tisíce neorganisovaných a co
rod, který si svou samostatnost vydo s těmi? Kancelář legií má v evidenci legionáře
byl.
všechny, bude míti i dobrovolníky z r. 1918 —
1919 až začne vydávali průkazy a záložníky ve
Jsme zvědavi, zda Henleinovci uzná
jí tato práva pro všechny stejná, či de v evidenci voj. správa.
Poznámka redakce.
budou chtíti terorisovat naši většinu

Význam královské návštěvy
v Paříži pro nás

Co bude obsahovali národnostní statut?

Bedřich Klimeš:

Lidé a lidé

O cvičitelích v branné
výchově
V celé řadě vojenských posádek konány
jsou v sobotu a v neděli, výjimečně i ve
všední dny kursy pro cvičitele branné vý
chovy, které navštěvují buď dobrovolně se
přihlásivší zájemci, neb vysloužili vojáci
starší 40 let, jmenovaní tělocvičnými spolky,
případně spolky, pěstujícími vojenský vý
cvik.
Tito cvičitelé branné výchovy musí prokázati k tomuto úkolu způsobilost tím, že
absolvují výše zmíněné kursy a po jich
ukončení vykonají zákonem předepsanou
zkoušku. Vládní nařízení k zákonu o branné
výchově sice v § 24, odst. 4. říká, že nebude-li dostatečný počet těchto kvalifiko
vaných cvičitelů, mohou býti za cvičitele
branné výchovy ustanoveny i jiné vhodné
osoby, jako učitelé, cvičitelé tělovýchovných
spolků a cvičitelé spolků pěstujících vojen
ský výcvik, ovšem především z osob, které
byly vojáky a jsou mimo činnou službu.
Jest proto nutno, aby naši lidé, zejména
příslušníci naší legionářské organisace a
Československého Orla , se v největším
počtu těchto kursů sůčastnili, aby náš ka
tolický tábor mohl se pochlubiti největším
počtem kvalifikovaných cvičitelů branné vý
chovy. Na svého času konané přihlášky orelských jednot byli přihlášení povoláni do
kursu, který měl začíti 21. května, začal
však až koncem května, a jest již ukončen,
druhá část byla povolána do kursu od 17.
července, který skončí do konce srpna, na
čež v září bude absolvován kurs třetí. —
Všichni ti, kteří byli povoláni do kursu
prvého, či druhého a nemohli se z různých
důvodů dostaviti, mohou absolvovati kurs
v září, aniž by museli čekat na zvláštní za
volání. Stačí jim původní povolávací lístek.
Vedle cvičitelů branné výchovy bude se při
poskytování této výchovy používati i ji
ných způsobilých osob, které k tomu určí
v tělocvičných spolcích příslušný spolkový
orgán, pokud je bude míti, jinak určuje je
okrskové velitelství branné výchovy. V těch
to případech se jedná zejména o osoby,
schopné přednášeti o určitých úsecích této
výchovy, — o službu samaritskou, o civilní
protileteckou ochranu atd.
Státní správa bude obdobně péčovati také
o kursy a zkoušky těchto cvičitelů pro vý
cvik v pomocných a ochranných službách,
kdežto tělovýchovné spolky pečují o kursy
a zkoušky svých vlastních cvičitelů jen pro
průpravu mravní, naukovou a tělesnou.
Z těchto ustanovení jest patrno, že tělo
cvičné spolky a my máme na mysli v prvé
řadě Orla, mají povinnost přihlásiti do kur
sů brannosti, jakož i kursů pomocných a ochranných služeb co největší počet svých
příslušníků, abychom tak nejen po stránce
početnosti a poměmosti byli prvními, ale
abychom pro brannou výchovu měli do
statečný počet vlastních lidí a nebyli pak
odkázáni na cvičitele z tábora druhého. —
Proto dohoňte ještě to, co se dohonit dá a
napravte, co napraviti možno. —

Členům Jednoty přátel
Na schůzi jedné naší složky byl jsem požádán,
abych udal několik knih, jež by se hodily za
předmět rozprav při členských schůzích aneb

Někdo je pánem všech moří — a — lodě jim tam „hoří“.
Jiní jsou pravé velmoci a — v Evropě jsou bez moci,
někteří tak rádi radí a samým koudel hoří,
četní chtějí zůstat v moci a — nechtějí si pomoci.
Někdo má republiku rád, na obranu nechce dát,
jiní mají peněz měšce a — daně platí tak těžce,
někteří nemají co dát, proto život chtějí za vlast obětovat,
četní vydělávají tak těžce a — státu dávají přece tak lehce!
Někdo chce vyjednávat a — chtěl by jen diktovat,
jiní mnoho Němců mají a — každý je jenom Vlám.
Někteří jsou jen turnéři a — cvičí se „špehovat“,
četní tak věří nám, že přijel k nám Runciman.
Někdo výrobky české rád a — čte rád „s jelenem“ inserát,
jiní jen nezištně to tiskli a — mají velké zisky.
Někteří chtějí všecko jen brát a — za zlé se to nesmí „brát“,
jiní jsou četným tiskem pyšni a — skutky jejich nejsou čisty.
Někdo obchoduje tak „potěšitelně“, že je to neuvěřitelné,
jiní přebarví firmu a — dají „průchod“ Vitellu.
Někteří mají vše nepřekonatelné a — pro nás neupotřebitelné,
četní „Ceres“ nabízí lidu a — pro Čechy to není k jídlu ...
Někdo má samostatnost a — ponížení víc než dost,
jiný má dobré spojence, smlouvu však držet nechce.
Někteří by nám dali radost a — mají nás akorát tak dost,
jiní nám podávají ruce a — my je odstrkujem lehce.
Někdo za svobodu život dal a — někdo na tom vydělal,
jiní zrodili „henleina“ a — ted dělají „jelena“.
Někteří Němcům vše chtějí dát a — nechtějí nic prodělat,
četní dost mají „Fúhrera“ a — šilhají do Berlina.
Někdo zbraněmi haraší a — Údem v žaludku „kručí“,
jiní jsou pevně s půdou spjati a — hledají ji rychle prodali.
Některým „anšlus“ sluší a — v „konclagrech“ lid „bručí“,
četní jsou „demokrati“ a — hodně na to doplatí!
A. Hodač.
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V jaké míre a cim se zásobit
V rodinách, obchodech i obcích.
Ještě dnes v Praze vidíte ve výkladech někte
rých obchodů balíky pro dvě, pro čtyři, pro
šest osob na x dni s železnými zásobami zboží
toho obchodu. Konkurenční obchod sice říká,
že nejlepší je zboží čerstvé, ale přejete-li si,
udělá vám balík železných zásob v jakékoliv
ceně, ovšem ze svého zboží. Ústředí čs. hospo
dyň říká v letáku o „Účelných zásobách“, že
jsou základem dobrého hospodaření, protože
nákup ve velkém je výhodnější, protože hos
podyně šetří čas svůj i obchodníka, protože
zásoby jsou rodině oporou, má-li nepředvídané
výdaje, protože zabraňují stoupání cen, protože
zvyšují brannou pohotovost státu, když doprava
je ztížena nebo přerušena a protože rozptý
lení zásob do domácnosti ulehčí ukládání a

zvyšuje ochranu zásob.
Ze všeho toho nejvíce potěšily mé intendantské srdce ty argumenty poslední.
Když 21. květen zaťukal na pohotovost špíží
hospodyněk, leckde se ozval prázdný zvuk. Byla
to odpověď špíže na otázku, jak je branně při
pravena. Ano, nač dělat zásoby, když obchod
ník v ulici říká, že by svým krámkem stačil
zásobit celé město. Nač dělat zásoby, když pan
přednosta domácnosti prohlašuje, že by to bylo
za dnešních vážných časů úplné panikářství.
Nač dělat zásoby, když se o nás musí stát po
starat, aby se neopakoval hlad let 1914 až 1918.
A vzpomínka na toto tragické čtyřletí vedla
některé hospodyňky k opatrnosti a ty opatrné

chci pochválit.
Každý jistě již uvažoval o tom. jak by dnes
vypadala výživa obyvatelstva za války. Každé
mu se vtírá myšlenka, že by obyvatelstvo naše
ho státu na tom bylo tak jako v obležené pev
nosti. Také dnešní opevňovací práce na hra
nicích takovou představu vnucují. Zákon o obra
ně státu dal těmto otázkám právní a organisacni
rámec. Podle něho se za branné pohotovosti
státu rozvine celý systém hospodářských opa
tření, jejichž cílem bude zajistit uspokojují« í
zásobování armády a obyvatelstva. Nejvyšší úřad

v debatních kroužcích.
Mám sice za to, že každé číslo naší Stráže,
aneb Důstojnických listů, aneb Hlasu Národní
Obrany přináší tolik časových námětů, že ne
třeba sahati po rozborech knih, nicméně uvá
dím několik knih, které probrali letos v zimě
v našem debatním kroužku:
Klecandovu Bitvu u Zborová:
Vavrochovo Zásobování čs. armády na Rusi;
Stašek: Církev katolická a válka (vývoj učení
církevního o otázce války ) ;
hospodářský s pravomocí zvláštního minister
Fuchs: Novější papežská politika;
stva bude provádět plán, který pro něj již v
K. Smejkal: Sociologie vojáka;
míru připravila Nejvyšší rada obrany státu.
A. Meyer: Válka ve znamení dopravy a tech
Organisačně by tedy věc byla připravena, jde
niky (něm.).
jen o to, jak bude vypadat provedení.
Tato knížka vyšla již v r. 1909 v Lipsku jako
Máme již zkušenosti, že je možné probudit
271. svazek Teubnerovy knihovny „Aus Nátur
se v sobotu ráno a dovědět se, že uzenář a
und Geistesuelť; myšlenky této knihy jsou
pekař nepřivezli zboží, protože v noci jeho
stále živé a zvláště nyní časové (předvídá,
auta vozila vojáky a ještě se nevrátila. Také
že každá budoucí šálka bude míti dlouhé
jsme
slyšeli, o zátarasech na silnicích, které
trvání; zdůrazňuje význam služeb v každé
omezují dopravu. Místy bylo tolik vojáků,
armádě; hodnotí s otevřeností přímo nepocho
aut a vozidel vojenských, že se civilisté ne
pitelnou význam válek 1866 a 1871).
Při všech našich rozpravách (a počinech vů mohli ' nesměli) dostat dál. A to všechno bylo
v
době, kdy konal cvičení toliko jeden roč
bec), mějme na mysli, že jsme jakousi pomoc
ník zálohy. Co kdyby cvičilo ročníků víc? Co
nou složkou Ústřední Jednoty čsl. legionářů,
kdyby nám v pátek v noci rádio oznámilo, že
organisace vřele vítané panem presidentem re
podle zákona o obraně státu vstupuje stát do
publiky, který již v r. 1936 prohlásil, že by
branné
pohotovosti, protože byla vyhlášena
byl rád, aby legionáři-katolíci svým nábožen
mobilisacc, nebo byl prohlášen válečný stav
ským přesvědčením a svou věrou byli mostem
anebo nám dokonce někdo vypověděl válku
a tmelem mezi legionářskými organisacemi.
Joachim. (ačkoli víme, že toto rytířské gesto patří

středověku). Co bude následovat, je mnoho
násobným zhuštěním našich zkušeností se cvi
čením jednoho ročníku zálohy.
Proderete-li se ráno k obchodníkovi, snad se
dovíte, že je vyprodán, že všechno skoupilo
vojsko, že jeho zásoby jsou dány pod závěru
a on je nesmí prodat. Vám bude těžko zjiš
ťovat, neschoval-li obchodník zásoby v oče
kávání, že ceny stoupnou a že na nich po
zději vydělá. Mimo to: Statistická čísla říka
jí, že vyjma zboží koloniální, tuky, trochu lu
štěnin a masa jsme v republice soběstační. Je
to pravda, ale je při tom rozdíl v soběstač
nosti obyvatel Cech a Slovenska, v soběstač
nosti Polabí a horských okresu státu, velko
města Prahy a obce Cechtic. Jestliže se zastaví
tok výživy jen na jedné komunikační tepně,
ucítí to jako poruchu v zásobování řada míst,
na pravidelnou funkci této tepny zavěšená.
Kdo z nás ví, že v těch místech i dnes v mí
ru najdeme v krámech obchodníků zásoby asi
tak na čtrnáct dni? Zpravidla to obchodníkovi
stačí, neboť má smluvně zajištěno pravidelné
zásobení od svého grosisly v A., od své továr
ny v B., z ústředního skladu svého družstva
v C., z mlýna v D., od pekare v E. atd. Toto
^pojení funguje v míru bezvadně, je tu na
obou strunách zapracovaný personál, auta
k disposici, komunikace volné, CPU. nestraší,
je blahobyt, ale to vše se muže změnit přes
noc. Celá ta bezvadná organisace ochrne, a
než bude zase vybudována, to nějaký čas po
trvá. A až bude vybudována, zásobovaní pů
jde jinak, protože již začne působit plán o
výživě naroda za války.

Je tedy dobře mít zásoby, a to nejméně na
přechodnou dobu, než začne fungovat zase
pravidelné zásobování, ovsem zásobování vá
lečné.
A jestliže stát již v míru má svůj hospodář
ský plán pro výživu všeho obyvatelstva, proč
by ho neměla mít každá rodina a každá obec,
protože hladový žaludek jejich členů zavolá
nejdřív na ně. Aprovisační komise obce praž
ské, která měla úkol sledovat cenové poměry
na pražském trhu, dostala již 5. srpna 1914
nový úkol, starat se o zásobení hlavně chu
dých vrstev pražského obyvatelstva, protože
ceny začaly rapidně stoupat, když se obyva
telstvo začalo náhle zásobit na měsíce napřed.
Mnozí se ještě pamatují, do jakých rozměrů
se pak rozrostla činnost této aprovisační komise
během války. Chci tím naznačit, že by si obce
měly již dnes dát úkol, udržovat pro své chu
dé obyvatelstvo ty zásoby, které se k nim
dovážejí. Víme, že „na to dnes nejsou pení
ze“, ale víme také, že na to jednou budou
peníze, až zásoby zmizejí, i když jen dočas
ně.
Na ošemetnou otázku, kolik zásob si tedy má
me opatřit, neznám přesné odpovědi, proto
že nevím, jak to začne a jak dlouho to po
trvá. Jistě však na tuto otázku dobře odpoví
porada s vlastní kapsou, s prostorem špíže a

se zkušeností ředitelky kuchyně o tom, jak
brzo se které zásoby začnou kazit a co se s ni
mi musí dělat, aby vydržely co nejdéle. My
na vojně jsme vyzkoušeli, že valná většina
zboží má nejraději skladiště světlé, vzdušné,
chladné, suché a čisté a jen některé zboží, ja
ko tuky a pod., mají raději tmu. My své
zboží prohlížíme nejméně jednou za měsíc,
překládáme je nebo přesypávárne, a zjistíme-li, že se chce kazit, hned je spotřebuje
me. Mimo to vše, co koupíme, uložíme jako
zboží čerstvé a ze svých zásob spotřebujeme
ty, které jsou nejstarší.
Hospodyně již vypočítaly, že pro šest osob
na měsíc stačí na př. 10 kg mouky, 5 kg tě
stovin a sušených výrobků pekařských, 5 kg
luštěnin a obilnin, 5 kg tuku, 15 kg masa v
konservách, 3 kg sušeného ovoce, 3 kg suše
né zeleniny nebo 15 kg zeleniny v konservách,
5 kg cukru, 1 kg soli, 2 kg čokolády, 1 kg
kakaa, 1 kg žitné kávy, 1 kg kávy zrnkové
v konservě, čtvrt kg čaje, 60 kg brambor,
asi 90 kusů nakládaných vajec, mlého v kon
servě, mléčné výrobky, hlavně sýry, med, ko
ření a přípravky podle zvláštní spotřeby ro
diny.
Mimo to: mýdlo, soda, zápalky, vařič a pa
livo do něho, knot, petrolej, svíčky, zásobní
lampa, lepící pásky. Některé zásoby se mají
vyměnit za rok, jiné, choulostivější, za půl ro
ku. Konservy se prohlížejí každých šest ne
děl a ty, které mají vyduté víko, se vyřaďují
jako zkažené.
Pokud by otcové měst měli zájem o opatřeni
zásob pro své obyvatelstvo, zeptali by se asi,
jak si mají vypočíst zásoby pro ně potřeb
né. Zde se má znát to, co je na vojně zákla
dem stravování vojska, t. j. znát nějakou
stravní dávku. Ale tato stravní dávka civilní
by musila být počítána bez ohledu na to,
jde-li o dospělého muže nebo dítě, jde-li o
těžce pracujícího nebo lenocha. Státní úřad
statistický vypočítal již spotřebu rodin dělnic
kých i úřednických a zemědělský ústav účetnicko-správovědný vypočítal spotřebu rodin
zemědělských. U některých potravin vypočítal
SÚS. též průměrnou roční spotřebu, připada
jící na jednu spotřební jednotku. Tyto cifry"
se ovšem týkají jen malého počtu lidí, kteří
si potřebné údaje zapisovali, a proto nemo
hou mít obecnou platnost pro obyvatelstvo
celého státu. Presto jsou pomůckou, podle níž
by se mohla počítat průměrná stravní dávka
pro civilní obyvatelstvo.
Pokusil jsem se podle těchto pramenů a ji
ných pomůcek vypočítat tuto průměrnou spo
třebu nejdůležitějších potravin. Při výpočtu
bylo přihlédnuto k spotřebě rodin dělnických
a u těch potravin, kde je známa průměrná
roční spotřeba, též k těmto číslům. Dávka je
vypočtena na hlavu denně, bez zřetele na stá
ří, zaměstnaní a pohlaví osoby proto, aby mo
hla být kalkulační pomůckou těm, kdo by
se měli o výživu obyvatelstva starat již v mí
ru:
Maso hovězí nebo vepřové na osobu denně
80 g; uzenářské zboží — 25 g; mouka pše
ničná — 200 g; mouka žitná na chléb —
115 g; tuky všech druhu — 60 g; mléko —
0.45 1; vejce — půl kusu; cukr — 70 g; bram
bory — 285 g; koření — 4 g; káva zrnková
pražená — 3 g; káva obilná — 15 g; čaj,
čokoláda, kakao — 2 g; rýže — 15 g; krou
py, krupice — 8 g; sůl — 12 g; luštěniny —
7 g; ovoce — 125 g; povidla — 4 g; zelenina
— 115 g; sýr — 35 g; cikorie — 4 g.

Tato dávka jest jen kalkulační pomůckou.
Z potravin v ní uvedených lze v zásobě udr
žovat jen některé potraviny čerstvé, jiné jen
konservované a některé nelze udržovat vůbec.
Bezpodmínečně však by bylo nutno udržovat
v zásobě ty potraviny, o nichž už nyní víme,
že nejsme v nich soběstační, jako je koření,
čaj, káva, anebo v nichž jsme soběstační jen
zčásti, jako je tuk. Kalorická hodnota této
dávky, asi 2750 kalorií je o něco nižší než
kalorická hodnota potravin konferencí exper
tů výživy v Římě pro osobu mužského po
hlaví nejméně 191etou, stanovená na 3000 ka
lorií a než je průměrná kalorická hodnota
potravin u téhož spotřebitele vykalkulovaná
naším státním úřadem statistickým na 3132
kalorií.
Zdůrazňuji, že při zjišťování uvedené dávky
potravin jsem měl na mysli kalkulační po
můcku pro výpočet zásob, které by měly být
již v míru u konsumenta a v obcích uloženy.
Jak by mohla vypadat skutečná dávka potra
vin pro civilní obyvatelstvo za branné poho
tovosti státu, to se vymyká této úvaze.
Nevíme dne ani hodiny. Důvěřujeme abso
lutně v opatření Nejvyšší rady obrany státu
pro případ branné pohotovosti státu a v její
plán výživy národa za války, ale usnadněme
ji práci právě v době přechodné. Proto se
zásobme!
Mjr. intend. F. Vondráček,
v „Důstojnických Listech“.

Zaslali jste předplatné!

Do vlastních řad!

Chceme mír — ale strachu neznáme

Již necelý rok nás dělí od Svaiovojiěšského sletu orelského v Praze. Bu Jsme národem mírumilovným a roz
de potřebí říci několik slov do vlast pínáme náruč každému, kdo se na
ních řad, od srdce k srdci bratři Orli nás usměje i když jej známe co pří
i bratři legionáři! Chceme, aby veřej tele. Máme to v povaze, tu dobro
nost československá věděla o nás co srdečnost a bodrost a raději se po
nejvíce a proto musíme využiti vše pereme a poškorpíme mezi sebou, než
chny prostředky propagace i agitace. s kýmkoli jiným za hranicemi.
Chystáme sletovou výstavu a k té Ale poměry jsou silnější, než naše
potřebujeme součinnosti všech bratří, vůle kmíru. Přítomnost nás nutí k se
kteří mají zájem o orelskou represen bevýchově na prvotřídní branný ná
taci. Potřebujeme však také bratří le rod. Je nám to nezvyklé, nevoní nám
gionářů, jejich památek ze zahranič to řemeslo pouštět žilou, ale co je dě
ních bojů o čs. samostatnost, které lat? My to jakoukoli dobrosrdečností
budou ivořiti samostatné oddělení. nezměníme, ba situaci ještě zhoršuje
Ozvete se Vy, staří Orli-legionáři a me. Musíme být vojáky a všichni
podejte pomocnou ruku k uskutečně pohotoví k obraně dědictví 28. října.
ní tohoto díla, které má poukázali na Bajky o tom, že nás má celý svět rád,
účast Orelstva při budování Česko zůstávají bajkami - sladkým me
dem, jejž ohlodaly vosy. Vidíme, že
slovenského státu i jeho obraně!
Ozvi se bratře P. Jane Barane, faráři nás kdosi tahal za nos a pociťujeme
na Slezské, ozvi se bratře řídící učite povinost dohonili, co jsme zanedbali
li O. Pavlíku z Tišnova, bratří Ohar dětskou sentimentalitou.
kové, bratře Fryči, bratře Spryňare z Ale že jsme pro mír a chceme míii
Nového Města n. Met. a všichni br. mír s celým světem, to neznamená, že
legionáři, kteří pro Orla žijete, v němž se nám třesou kolena Kazimíry. Na
pracujete napište své adresy, vzpo opak: od strachu máme uděláno až
mínkou připomeňte povinnost těch, na ty mamonáře a sobce všech barev
kdož z Orla vyšli, aby i nyní v době a brků.
a na výši slávy orelské postavili se Jenomže se jedná o tu doháňku. Co
do řad těch, kdož se za čs. Orla ne bych o tom mnoho mluvil, ani se to
stydí, nýbrž naopak, burcujme naši nehodí. Ale jedno je nutno říci: kde
veřejnost a dokažme, že jsme věrni smysl pro branný výcvik vázne, ne
těm ideálům, do kterých nás zasvětil lze mluvili o lásce a věrnosti k státu
a národu. Týká se to těch starých,
čs. Orel „pro církev a vlast“!
aby si zopakovali, co zapomněli a
Do jednot orelských pak zasíláme
prosbu, aby nám byly zaslány nejen
seznamy, ale i soupis života bratří
Orlů-legionářů, kteří padli nebo ze
mřeli a o nichž naše veřejnost nemá
ani zdání, prostě proto, že nikdo se
nepokusil zvěčnili jejich oběť přine
senou na oltář vlasti!
Budeme uveřejňovali životopisy bra -jvk- Anglie nám a naší vládě prav
tří v tomto časopise a pak jejich jmé děpodobně, že vysílá pozorovatele a
na budou na čestném místě orelské rádce lorda Runcimana, nevěří aneb
výstavy na pamět účasti Orlů-legio německá diplomacie a henleinovská
propaganda má větší úspěch. Němci
nářů v boji za svobodu národa!
Vzhůru do práce za zdar Svaiovoj- u nás měli tolik práv jako my, do
těšského sletu Cs. Orla v Praze 1939! konce více, poněvadž na 1 němec
kého poslance stačilo méně voličů
Jednotu čs. Orla ve Velkém Poříčí než na Čecha anebo Slováka. Dáváu Náchoda prosíme o životopis bra me-li jim menšinovým a národnost
tra Hynka Semeráka a Brože Fr., ním statutem více práv než měli do
kteří padli v Rusku!
sud, znamená to, že budou míti ví
ce výhod než národ státní. Z otázky
našich německých spoluobčanů, sta
la se otázka evropská a snad jen naší
Plakety čs. legionářů. Profesor Ladi vinou. Agrární strana svým blaho
slav Přenosil, akademický sochař sklonným stanoviskem k „nacistické
a rytec skla z Německého Brodu, sám mu" hnutí umožnila jeho úžasný roz
legionář a žák zesnulého profesora mach - žádný stát by to netrpěl Drahoňovského zhotovil к oslavě 20. všude bv byli rozkolníci pozavíráni
výročí naší samostatnosti čtyři dru a jejich činnost znemožněna - jen u
hy plaket, z nichž každá má na líci nás stranickým a mocenským zájmům
relief legionáře z našich hlavních by se byla obětovala i republika, de
světových bojišť: jsou to reliefy le mokracie a svoboda.
gionáře amerického, ruského, fran Dnes se jedná o nás a podari-li se
couzského a italského.
Hitlerovi zásah do našich vnitřních
Pahorek Can-ku-íen, o který vypukl poměrů a jeho přání budou uspoko
spor mezi Ruskem a Japonskem, je jena, co bude následovali potom.
najatým pozemkem družstva legioná Přestalo se mluvili o koloniích, které
řů, kteří v r. 1920 uzavřeli s Ruskem Německo před časem pro sebe re
smlouvu, podle které mají právo po klamovalo a proto snad Anglie snaží
99 let čerpat z přírodního bohatství i se Němcům vyjiti vstříc na náš úkor.
s okolím. Sporné území ve výměře Angličané však nesmí zapomenouti
as 2000 ha bylo najato za 400 jenů.
Předsedou družstva byl br. Vlád. Jokeš, který byl Japonci zatčen, ale po Deserce německých vojáků nabývá
něvadž nebylo důkazu, byl propuš mimořádných rozměrů. Utíká se ve
těn a odejel potom znechucen do skupinách a to i k nám. Němečtí vo
vlasti. Větší část družstevníků zůsta jáci si stěžují na hrubé zacházení,
la a br. Jokeš je s nimi v písemném hlad - maso jen jednou za 14 dní styku. Listiny pojednávající o prá a sebevraždy na denním pořádku.
vech družstevníků jsou uloženy u Německá propaganda však lživě roz
pražských bank a dokazují nesporně, šiřuje zprávy opačné, jako by naši
vojáci utíkali - k nim - najísti se
že území je majetkem Ruska.
snad smradlavých herynků. - Ně
Československý legionář v Budapešti mecko nemá peněz ani potravin na
průvodčím autobusu. Emo Bohúň, velké manévry a odkládá proto tylo
slovenský žurnalista mluvil se svým na r. 1940. Nenávisti však mají dost.
přítelem v autobusu v Budapešti slo
venský a průvodčí oslovil je doko Štábní práporčíci - nová hodnost
nalou češtinou: „Kam račte, jaké mám v naší armádě. Rozkazem presidenta
dáli lístky?” To bylo překvapení. republiky jako nejvyššího velitele ar
Onen bráška prodělal celou sibiřskou mády byla zavedena nová hodnost:
anabasi, přes Vladivostok a Ceylon štábní práporčík. Nová hodnost uvrátil se do vlasti, která jej nemohla možní postup zvlášť schopných rotuživiii, až se uchytil v Maďarsku. Tak mistrů. Rotmistrovské hodnosti budou
žije celá řada bratří v cizině; ve Víd teď čtyři: rolmistr, štábní rotmistr,
ni, v Belgii, ve Francii atd., pro které práporčík a štábní práporčík.
nebyl doma chleba, ač pro židovské
emigranty je u nás stále místa dosti. V Americe mají nový bojový plyn
lusikoirioxyflurid. Chemie nás stále
překvapuje strašnými válečnými pro
Čtenáři, jsi vkladatelem záložny středky a vynálezy. Shora jmenova
Hermes?
ný „bojový“ plyn předčí všechny do
Ne? Proč své úspory ukládáš v ne sud známé látky, i fosgén, jak účin
ností tak i všestranným použitím. Vy
přátelských ústavech.

přiučili se tomu novému a mohli i ty
mladé poučili i sami se v té hantýrce
dobře vyznali. A týká se to i těch,
kdo přes svou zdatnost nemohli se
ubytovat v kasárnách a ochutnat komisárek atd. A týká se to zvláště ta
ké těch, na něž teprve řada dojde.
Týká se to i žen a dívek pro služby
samaritské a CPO vůbec. Tvká se to
všech, kdo jakýmkoli způsobem mo
hou se uplatnili ve službě národní
brannosti a zdatné obrany.
Tož, co uděláme? Chopíme sc práce,
dosud sice nezvvklé, ale nanejvýš
žádoucí, abychom dohonili, oč jsme
zůstalí nozadu a byli vždv připrave
ni, protože nás nemají všichni na svě
tě rádi a nedá se jim to vlít trychtý
řem do hlavy, aby nás měli rádi.
Nedáme se dohánět k činnosti, kte
rou od nás žádá národní čest a po
vinnost sebezáchovám. Bůh tomu
chce, abychom nezmizelí ze světa.
Ke středu Evropy, k srdci Evropy ob
rácen, vstupoval vítěz nad životem,
smrtí a peklem k nebesům.
Ne příznivé doby - eldorádo jsou kladivem, které kuje charakter
muže. Nynější, ne příznivé poměry
nechť probudí v nás všech rytířské
vlastnosti mužů hodných dědictví
svatováclavského, kteří se nebojí ani
čerta ani ďábla, ale Pána Boha.
Kočvara.

Zapomněla Anglie na německé
„Gott strafe England“?
na heslo, které Němci razili za války,
bylo na každém předmětu německé
domácnosti, viselo nade dveřmi mís
to „domácího požehnání“. Nepřátel
ství proti Anglii bylo mezi Němci
prohlašováno za „svátou válku" a
myslím, že za těch 20 let nebylo z du
ší německých občanů odstraněno a
že vypukne, jakmile bude hotova a
zlikvidována otázka Československa,
stane-li se tak mírovou cestou a Hitler
ve své nenasytnosti - jako Bumbrlíček - bude požadovali kolonie,
které Německu byly Anglií vzaty.
Naše republika nic Německu nevza
la a přec takový nápor proti ní. An
glie, podle mého skromného názoru,
neměla by na německé „Goii sirafe
England" zapomínali, aby jednou ně
mecký výpad na západ neobrátil vítr.
Jsme ostrovem klidu, pořádku, poko
je a míru ve střední Evropě. Naše
politika nebude nikdy výbojná, ne
budeme nic na nikom požadovali,
chceme jen jiti svým národním a svo
bodným životem. Tvoříme mezník ně
meckému velkopanství, jsme překáž
kou pochodu k Černému moři a kdy
bychom padli - co potom - Ma
ďarsko - a cesta otevřena.
Lord Runciman musí tedy radili vel
mi obezřetně, aby jednou nemohla
Anglie litovat...
rábí se působením fluoru na koncen
trovanou kyselinu dusičnou. Vdech
nutím rozkládá plíce a těžce porušu
je vnitřní orgány. Ve stavu koncen
trovaném jest současně výbušninou.
Předčí dosavadní plynové prostřed
ky dvojí možností použití: trhací a
bojovou.
Nové předpisy pro povolávání zá
ložníků.
Ve Sbírce zákonů a nařízení vyšlo vládní na
řízení, kterým se povinnost hlásit se při změně
bydliště rozšiřuje na všechny příslušníky druhé
zálohy a náhrac-ní zálohy i na osoby na trvalé
dovolené. Této povinnosti r-'.usí vyhověli vši
chni, kdož se přestěhovali po 1. říjnu 1927 a to
nejpozději do 23. srpna. Záložníci mužstva se
hlásí u obecního úřadu nebo notáře v nyněj
ším bydlišti, záložní důstojníci a roimistři u do
plňovacího velitelství. Novým nařízením se
zrychluje také nástup na cvičeni. Povolávat na
cvičeni může nyní i samo kmenové těleso nebo jiné velitelství. Svolávaci lístky mohou býlí
doručeny přímo osobě nebo prostřednictvím úřadu, u r.ěhož je osoba zaměstnána nebo také
jiným zpúsobc-m, na př. telegraficky. Povolá
vání se děje tak, aby povolaný měl čas urov
nat soukromé věci, ale výjimečně na „ihned",
t. j. do šesti hodin.

poznámky
Dary na obranu státu překročily 400
milionů Kč a snad v brzku dosáhnou
půl miliardy. Počet dárců zvýšil se
téměř na 150.000.
Nejstarší katol. kněz Msgre Dr. K. L.
Řehák dožil se 95 let a „železného ju
bilea" 70 let kněžství.

Mussolini dožil se v pátek 28. červen
ce 55 lei. Za války vykonal jako žur
nalista velmi mnoho pro naše legie
a osvobození.

Výsledky tolerance rakouských bis
kupů k nacismu. Podle zprávy listu
„Christliche Wel t", vystoupilo
od anšlusu do dnešního dne v Ra
kousku 46.000 osob z katolické církve.
Většina z nich přestoupila k církvi
evangelické, část k starokatolíkům a
26 osob k náboženství židovskému.
V těchto případech jde o jednoho
člena v manželství, který byl dosud
arijcem a po vyhlášení norimber
ských zákonů se stal raději židem.
Oslavovali vraždu. Před 4 roky byl
zavražděn rakouský kancléř Dollfuss.
Jeho vrahové v den výročí smrti
25. VII. byli oslavováni jako nacio
nalističtí hrdinové Rakouska. Slav
nosti zúčastnil se i náměstek Hitlerův
Hess.
Podle zpráv, které docházejí z Vídně
přestěhovala by se hned do ČSR po
lovina vídeňských občanů. Naši Sudetčíci mají tedy možnost si to s ni
mi vyměnili. Vídeňáci by přišli s ra
dostí „žrát psí maso“ a žít pod českou
persekucí. Ono také ve Vídni nebu
de „pravé germánské krve" ani čtvr
tina. Arijští předkové Vídeňáků jsou
zapsáni v matrikách českých, morav
ských, slovenských farních úřadů.
Pane Henleine máte možnost se svý
mi ordnéry v „perle německých
měst“ ,siegheilovať do omrzení.

Čeští knězi jsou v pohraničí, zvláště
v Pošumaví příslušníky Sdp přímo
terorisováni. Ordnéři vtloukají ne
slýchaným způsobem do hlav ven
kovanů, že na oltář je nutno před
ložit nejdříve „Mein Kampf“ a nejsvěiější iniciálky SdP. Krucifix a Řím
je nutno zahrabat do mechu. Proti
české a proiikatolické běsnění nezná
mezí

31.000 našich „nacistických" turnérů
bylo ve Vratislavi na turnerských
slavnostech naříkali si na „útisk". Na
še vláda jim povolila vyvésii 500 Kč
- Orlům do Jugoslávie jen 300 Kč.
Z toho 15.000 má společný pas. Účast
z ostatní ciziny jest celkem 3500, ale
u nás se jim vede „nejhůř".
Našim Němcům jscu i kachny drahé.
„O sobotním trhu kupovala jistá Něm
ka v dirndl oblečená, kachny. Drže
la dvě kachny v rukou a stále han
dlovala, poukazujíc na to, že kachny
jsou malé a lehké. Když již nebylo
možno počínání odimdlované panič
ky mlčky dále snášeli, ozvala se čes
ká selka kachny prodávající: „Nech
te toho hanění; v novinách si stýs
káte, že musíte tu jíst kočky a psy
a zatím jsou vám špatné i vykrmené
kachny!" - Zástup lidí k příhodě na
hlížející pochválil selku za její ne
bojácná a pravdivá slova.
„Hlas Lidu".

Odkud je podporován Henlein pe
nězi. Při náhlé revisi jedné vídeňské
pojišťovny bylo zjištěno, že z prémio
vého fondu této pojišťovny zmizelo
250 mil. šilinků, jichž generální jed
natel Richard Stadioi, známý velko
rysý falšovatel peněz, použil pro če
skoslovenské sudeiské Němce.
Sudelcněmecká siiana vyzvala své
členy, aby vystoupili z funkcí pod
niků Petschkových, jež nyní převza
la Živnostenská banka. V odůvodně
ní se praví, že takové funkce jsou
neslučitelné s myšlenkou S. D. P.
Všechny akcie těchto podniků po
kud jsou v rukách „Ordnérů", mají
býti složeny u Creditanstaltu a Ně
mecké agrární a průmyslové banky,
věrných to finančních strážců Konrá
da. Jsme zvědavi, zda této výzvy
Němci poslechnou - jedná-li se o
kapsu.

|

hraničář

|

Teplice-Šanov
Jednota čsl. Orla nepřerušila ani o
prázdninách své činnosti. Cvičí se na
letním cvičišti v nádvoří Lidového
domu. Máme k disposici závodní
bradla, pěstujeme sport, házenou i
kopanou, žactvo má své oblíbené hry.
Na sjezdu katolické mládeže v Lu
blani byli jsme zastoupeni tříčlenou
delegací. Na druhou neděli v srpnu
chystáme zahradní zábavu v Lidovém
domě. Zveme do svých řad všecky
věrné Cechy-katolíky, kteří jsou přá
teli tělesné výchovy. Katoličtí rodi
če, přihlašte k Orlu své dítky! Příš
tím rokem koná se všeorelský slet v
Praze. Musíme i my, hraničáři, se
přičinili, aby Orelská myšlenka v po
hraničí co nejvíce zakotvila, aby XV.
hraničářský okrsek rostl a mohutněl.
Douíáme a těšíme se, že my, hrani
čářští Orlové, nebudeme pochodo
vali Prahou mlčky, se zaťatými rty a
pěstmi, jako letos hraničářští Sokolo
vé ze župy Krušnohorské na zname
ní protestu proti Henleinovým štva
nicím v pohraničí. Věříme pevně, že
si vláda republiky do té doby zjed
ná pořádek s Henleinovci a že, se
nám, hraničářům, bude zase lehčeji
dýchali.
Akční výbor spojených českých stran
se usnesl uspořádali spolu s oběma
osvětovými sbory, českým a němec
kým, za součinnosti všech státotvor
ných stran a spolků společnou a co
možná nejmohutnější oslavu 20. vý
ročí trvání čsl. republiky. Místní tě
lovýchovné spolky. Orel, Sokol a DTJ
dohodly se již dříve, že oslaví toto
výročí společnou tělocvičnou akade
mií ve velkém divadelním sále. Akč
ní výbor učinil ještě další dvě usne
sení, vyzvali totiž všecky politické
strany, aby jmenovaly schopné lidi,
a tito obdrží sběrací listiny, s který
mi vykonají sbírku dům od domu na
obranu státu. Očekáváme pevně, že
každý občan, který ke státu zajímá
kladné stanovisko, v republice vidí
svůj domv a v její bezpečnosti svůj
životni zájem, rád a ochotně k této
sbírce přispěje.
Katolické sdružení koná svou výroční
schůzi v neděli dne 14. t. m. odpoledne
o půl 3. hod. v nádvoří Lidového domu,
za nepříznivého počasí ve velké míst
nosti. Po valné hromadě následuje volná
zábava, jejíž program slíbila vyplniti
orelská mládež. Zveme srdečně všecko
své členstvo i všecky české katolíky
k hojné účasti. — Jak již jsme oznámili,
konáme letošní pout do Bohosudova
v neděli dne 28. srpna. Konáme ji pod
protektorátem Jeho biskupské Milosti njd.
pána Ant. Webra, biskupa litoměřického,
který nám oznámil zvláštním přípisem,
že se naší pouti účastni, bude-li mu
možno den pouti si uvolniti. Zvláštního
významu nabývá pout také tím, že vše
cky české a státotvorné spolky v Bohosudově se usnesly v neděli, dne 28. srp
na uspořádati na náměstí po společném
průvodu národní manifestaci k oslavě
20. výročí trvání republiky, které se po
naší slavnostní schůzi v hotelu Bleyleben
také súčastníme. Katoličtí hraničáři čes
kého severu, od Děčína, Podmokel, přes
Ústí, Teplice, Most a Chomutov až k Che
bu, zveme Vás k účasti na Bohosudovské
pouti a doufáme, že našeho pozváni ne
odmítnete, do Bohosudova zavítáte a
svou mohutnou účastí dokážete, že ka
toličtí hraničáři jsou věrni církvi i vlasti,
pro Boha a národ že jsou ochotni ke
každé oběti, pro svoji republiku čes
koslovenskou a katolickou že chtějí žiti
a bojovati do posledního dechu. Všecky
dotazy pouti se týkající zodpoví Kato
lické Sdružení v Teplicích-Šanově, před
seda vdp. Václav Mlejnek, nebo organisace Lidové strany v Bohosudové, dů
věrník p. Karel Štekbauer.
Hraničářský XV. okrsek čsl. Orla vy
bízí všecky přičleněné jednoty, aby v nej
větším počtu se zúčastnily pouti českých
hraničářů do Bohosudova v neděli, dne
28. srpna. Bližší pokyny obdrží jednoty
v oběžníku a na pozváních.
TEPLICE-ŠANOV. Výhodný nákup. NaSe
sběrna záložny „Hermes“ má příležitost našim
čtenářům zprostředkovali jedinečný, úžasně
levný nákup některých předmětů denní potře
by. S 50 procentní slevou můžete získali ele-

Vzrůst českého živlu v pohraničí
Pan F. Dobrovský, který jisté není
žádným potomkem vlasteneckého kně
ze Dobrovského, ale velikým Henleinovcem a 1 lenleinovským statistikem,
se zvláštní zálibou dokazuje svým ně
meckým spoluobčanům na základě sta
tistických dat nepoměrný vzrůst české
ho živlu v pohraničí v popřevratových
létech. Škoda, že jeho statistické údaje
nesáhají aspoň do 12. století, nebo po
zději do doby předbělohorské, mohl by
z nich sebe i jiné pouciti, že bývaly
doby, kdy celé toto pohraniční území
bylo osídleno Cechy, a že teprve v po
zdějších dobách Němci jako kolonisté
k nám do Cech se stěhovali. Vnikali
stále hlouběji do vnitra země, usazovali
se tu trvale, až sebe sami považovali za
praobyvatele, původní pak obyvatele
české za cizince. Jest jenom spraved
liví». jestliže půda ěeské země se vrací
du rukou původních majitelů, jestliže
česky živel se vzmáhá v území, kde
kdysi býval domovem. Jsme dokonce
vděčni p. Dobrovskymu. že si dává tolik
práce, aby tento vzrůst statisticky do
kázal. a dovolujeme si svým ětenářům

Pravé boží dopuštěni stihlo se v pa
tek 29. VII. nad některými místy v re
publice. Po několika parných dnech
bylo dnes území celé republiky po
stiženo prudkou živelní pohromou,
jež svým rozsahem a způsobenými
škodami na majetku i lidských živo
tech patří mezi nejděsivější, jež nás
kdy stihla. Škody nejsou dosud zná
my, budou však obrovské, poněvadž
na mnoha místech zničilo krupobití
a přívaly vody celou úrodu. O děsi
vé síle ničících živlů svědčí stovky
rozbitých oken, strhaných střech, zni
čených cest, silnic a lávek. Telefon
ní vedení bylo na mnohých místech
přetrháno, staleté stromy byly vy
vráceny, kroupy servaly se stromů
listí a plody. Nejvíce bylo postiženo
Sušicko, severovýchodní Čechy, Ostravsko a Trenčanské Teplice.
Pamětní mince. Kremnická mincovna
připravuje vydání pamětních mincí
20korunových, jejichž model je prá
vě v práci. Těchto mincí bude v nejbližších týdnech raženo okrouhle 2.5
mil. kusů, aby bylo vyhověno po
ptávce, která při pamětních mincích
se zpravidla dostavuje v široké ve
řejnosti. Ražba niklových pětikorun
je nadále v proudu a valná část jich
je již v denním oběhu. Vydání pa
bezpečenství hrozí však i ostatním mětních mincí padesátikorunových
sudetoněmeckým městům. Proto zase bude připraveno, jakmile bude skon
Henleinovci křičí o útěku kapitálu z čena edice stříbrných pamětních min
německého území, o nebezpečenství, že cí desetikorunových. Ražba stříbr
jejich města budou ochuzena, jejich li ných běžných padesátikorun a dva
dé ještě více zbaveni možnosti nalézti cetikorun bude zahájena v příhodné
zaměstnání a výživu. Zkrátka co si sami pozdější době.
nadrobili, házejí na bedra vládě a vy
nucují si ochranná opatření. A s po
vděkem konstatují, že ministerstvo Čtěte, půjčujte a rozšiřujte
vnitra po dohodě s ministerstvem ve
Svatováclavskou STRÁŽ
řejných prací a soc. péče rozhodlo, že
dalším žádostem průmyslových podni
ků o přeložení do Prahy nebo do vnitro Redakce časopisu „Branná politika"
zemí nebude vyhovováno. Nevíme, je-li spočítala, že od 21. května do 24. čer
toto rozhodnutí v duchu naší vychvalo vence jsme slyšeli 453krái, jak říšskované demokracie. I židovští velkoob německý rozhlas věnuje svou ne
chodníci a průmyslníci jsou naši státní vždy snesitelnou pozornost Českoslo
občané a jako takoví mají právo do vensku. Celkem 922krát se snažil
volávali se ochrany státu. Jestliže vidí, oslabit naše nervy. Rovněž nelze
jak nacisté v Německu a v bývalém tvrdit, že by se snad střehl nevmě
Rakousku zacházejí s jejich souvěrci, šovat se do našich vnitřních záleži
jestliže slyší, že Henleinovci v repub tostí, neboť celkem 194krái nepřízni
lice jsou také nacisty a že jim chystají vě kritisoval naši vládu nebo přímo
podobný osud, jen až se dostanou k pana presidenta, 172krái zlehčoval
moci, nedivme se jim. že nechtějí če- dobrou pověst našich úřadů nebo
soudů, lOókrát urážel naši armádu,
kati. až jim budou jejich majetek bráti 336krái přímo agitoval pro německou
a je z jejich závodu vyhánět!. ale že již oposiční stranu, 34krát propagoval
předem se uchyluji do bezpečí. Proto snahy polských nebo slovenských
shledáváme jen spravedlivým, aby jim autonomistů a 31 krát se snažil vzbu
vláda nekladla překážek a je proti Hen- dit dojem, že v republice vládnou
leinovskému boikotu chránila, němec komunisté.
kým občanům pak vyložila, aby nekři Rumunští vojáci nebudou střiháni do
čeli. ale poděkovali spíše p. Konrádovi holá. Ministerstvo války předložilo
za to, že je svou politikou žene do rumunskému králi návrh, v němž do
hospodářské katastrofy.
—vm—
poručuje, aby mužstvu bylo dovo
leno nosili vlasy a knír. Král dekret
podepsal. Dekret obsahuje předpisy
íinách. Kvalita chleba je strašná a je o uniformě důstojníků i mužstva. Stej
vyráběn z fazolí - žaludů - kašta nokroj musí býti prost všech ozdob a
nů a z trochy mouky, lidé pak po zakazuje se důstojníkům nositi mo
požití vesměs trpí pálením žáhy. Pe nokl, jedině s výjimkou, že důstojní
čivo je malé, drahé a mizerné. Čer ci dostanou lékařské vysvědčení o
stvá vejce nejsou k dostání - žije slabém zraku a nutnosti nošení skel.
se jen ze starých zásob. Němci chtě Dobrovolci-Orli hlásí též účast na
nechtě musí sáhnout i k náhražce ně Orelském sletu v r. 1939. První přihlá
meckého žaludku, když dosavadní sil se br. Linhart z Přílova, který při
není řádným nacistou a reptá.
jede ještě s dalšími třemi v historie,
uniformách. Kdy ozvou se ostatní,
zvláště
příslušníci Strážního oddílu
Čtenáři! Přihlásil jsi se již za člena
čsl. Orla.
Jednoty přátel katol. legionářů? —
S „Odolem" si budou vyplachovali
Použij k tomu účelu přihlášky, vlo „huby" jen Němci, poněvadž se prav
žené ve 2. čísle t. 1.
děpodobně hodí jen pro „čistou” ra
su poněmčelých Sudeťáčků. Firma,
která „Odol" vyrábí, je úplně v „na
V cizích službách jest takový katolík, cistických" rukách, vyhazuje české
který své úspory ukládá u ústavů ka zaměstnance, finančně podporuje
tolíkům nepřátelských. Každý čtenář SdP a každý týden dojíždějí úřední
našeho časopisu koná svoji povinnost ci z Berlína konali revise.
a své přebytky svěřuje záložně Německé zbraně v Palestině. Při
Hermes.
náhlé prohlídce Omarovy mešity v
Jerusalemě bylo nalezeno množství
zbraní a střeliva německého původu.
Zbraně byly skryly v pytlích s ce
Sklad nábytku fy
mentem.
Proti yperifu. Továrna Chema v Lutíně po mnoha pokusech vyrobila no
nalézá se nyní
vý účinný prostředek proti yperitu
v Karlině, Královská 29, a lewisitu. Jmenuje se Chemii a Integrol. Z Chemitu vyrábí se nyní Lustanice elektrické dráhy „U VIADUKTU'
tal jako úspěšný prostředek proti kulVelký výběr bytových zařízení. O T«l. si 7.05
havce a slintavce.

z jeho zajímavé statistiky aspoň několik
čísel předložití. V teplickém okrese
bylo v r. 1880 45.051 Němců. Cechů
jenom 2.476. Koho z nás by netěšilo, že
v r. 1930 na 80.448 Němců připadá již
25.302 Cechů! V městě samotném bylo
v r. 1890 18.405 Němců a jenom 1012
Cechů. V r. 1930 mají Teplice 23.127
Němců a 5232 Cechů. Doufáme, že čís
lice uváděné p. Dobrovským odpovídají
skutečnosti a že od r. 1930 stav českého
obyvatelstva v okresu i v městě Teplicích-Saňově ještě se zlepšil. Ale čekáli p. Dobrovský, a těší-li se jeho soukmenovci, že se čeští hraničáři z pohra
ničí budou stěhová ti, aby tu Henleinov
ci byli jedinými pány, pak mu od
povídáme. že se nedočká. Naše jest to
zeme, každá její píď jest posvěcena po
tem našich předků, zkropena krví na
šich chrabrých hrdinů, proto i nám
jest drahá. Nevyháníme odtud nikoho,
chceme žiti \ míru se všemi spoluob
čany, ale sami se také vyhnati nedáme.
Vytrváme až do úplného vítězství.
—v m—

Také důsledky Henleinových štvanic
Sudetští Němci za vedení p. Konráda
llenleiua přihlásili se docela ostenta
tivně k říšskoněmeekému nacismu, při
jali jeho nauku o čistotě rasy a zaujali
tím nepřátelský postoj proti židům.
Tito vycítili nebezpečenství, které bv
jim hrozilo, kdyby Henleinovci opravdu
se stali neomezenými pán v v sudetoněmeckém území, a proto se včas za
jišťují. Prodávají své obchody, překlá
dají sídla svých průmyslových podniků
do Prahy nebo do vnitra Cech, dělají
z nich akciové společnosti s českou účastí a také svůj kapitál stěhují z po
hraničí do vnitra země, kde doufají,
že jej bezpečně ukryjí. Z Teplic-Sanova
zmizelo již několik židovských velko
obchodníku. Svaz německých průmysl
níků přeložil své sídlo do Liberce.
\\ einmannovy závody přeložily své
centrálni kanceláře z Teplic do Prahy.
Ubohé Teplice, co z nich chce p. Hen
lein udělati? Svůj význam jako světové
lázeňské město již dávno ztratily, počet
lázeňských hostí zvláště v letošní se
zóně jest nepatrný. Chtěly vyniknout!
jako obchodní a průmyslové město.
Když nyní obchod a průmysl ztratí, co
z nich zbude? Kdo jim bude platiti obecní dávky a přirážky, kdo splácet!
obrovské milionové dluhy, nad kterými
jde občanům hlava kolem? Když se jim
odstěhoval největší poplatník, řiditelství Ústecko-Teplické dráhy, byla to
pro město veliká rána, když se teď od
stěhuje průmysl a židovský velkoob
chod, bude to ještě horší. Podobné negantní anglir. látky pro pánské i dámské šaty.
Za levné, do nejzazší míry snížené ceny kou
píte skoro nový, černý smokingový oblek kom
pletní, pražským odborníkem šitý, nástěnné
hodiny pendlovky, vyřezávané se třemi záva
žími, rovněž vyřezávanou elegantní kredenc,
2 a půl m vysokou s mramorovou deskou 1 a
půl m dlouhou, jedinečné, náprsní koženou
tašku s mnoha přihrádkami, zánovní. Dámám
můžeme doporučiti praktickou levnou lednič
ku, v době letní v domácnosti nepostrádatelnou, rovněž tak pro hospodyňky neocenitel
ný, bezvadně fungující vyssávač prachu „Lux“,
pro mladší dívky krásné jako nové dámské
kolo. Případné dotazy z ochoty zodpoví i
koupi zprostředkuje sběrna záložny „Hermes“
v Teplicích—Saňově, Myslivecká ul. 8.

V Salcpurku byly zavřeny 3 katolic
ké kláštery a mnichům a jeptiškám
nařízeno vyklidili budovy.
Lucemafilm natáčí k 20. výročí naší
samostatnosti oslavný film o skvělé
naší armádě.
Kdo ovládá moře. V r. 1914 bylo Ně
mecko na 2 místě pokud se týká cel
kové lodní tonáže a patřilo mu ze
světové tonáže 18 a půl %. Dnes má
Německo pouhé 2.8%.
III. Říše tone v náhražkách. Autarkie
posedla Němce ve všech odvětvích.
Pokud se jednalo o náhražky zbrojní,
stavební atd., národu to mnoho ne
vadilo,- horší ovšem je to v poživa-

| různé zprávy*

R. Bukáček

o r e 1 s i v o
Orelské písně
Tak se mi zdá, že v našich orelských
řadách se málo zpívá - zvláště orel
ské písně. Vzpomínám si, jak před
válkou jsme při každém cvičení vě
novali při pochodových cvičeních
velkou pozornost zpěvu a skutečně
také při pochodu Dostála-Luiinova
„Pod naším krokem duněla zem ...
Na tento krásný pochod, jakoby se za
pomnělo a zapomnělo se též na pěk
ný pochod „Jsme Orlů statných dru
žina", není tyto dva pochody vůbec
slyšeli zazpívat a ještě zajímavější, že,
orelské hudby jej také neumějí za
hrát. Zpívá-li se Seiinův „Vzhůru, Or
le slovanský", jde to při první sloce
a pak se přestane anebo zpívá něko
lik jedinců. Neměli bychom tuto okolnost přehlíželi. — Zpěvem k srdci
- srdcem k vlasti! V orelských řa
dách, zvláště nyní před sletem měly
by býti nacvičeny všechny orelské
pochody, trochu více bujného du
cha, je to bratrštější a také veselejší.
Zpěv orelských písní dodá více nad
šení, povzbudí a vystoupení dostáva
jí docela jiný ráz. Orelské písně jsou
tak pěkné, vlastenecké a dýchající
nadšením, že se musí více vžít, zná
rodněli a musí je sebou zpívali celý
národ.
-jvk-

Československý Orel

nastupuje do Polska
Po lublaňské triumfální cestě a po splněni lak
vysoce významného národního úkolu volá Čes
koslovenský Orel v roce 1938 - v odpovědné
době naší vlasti - po druhé orelskou armádu
a její přátele k nástupu - tentokráte

k nástupu do Polska na 1. Ogólnopolsld zloi
KZMM - I. celostátní slet Katolického svazku

mládeže
pořádaný ve dnech 24. a 25. záři 1938 na nejsvětějším místě bratrského polského národa na
Jasné hoře v Censiochové.
Československý Orel tak činí na srdečné pozvá
ní, jehož se mu dostalo už v dubnu 1938 po
zaslání telegrafického pozdravu ze VII. sjezdu
Cs. Orla a na pozváni, tlumočené osobně ve
doucími činovniky KZMM úřadujícímu náměst
ku starosty Csl. Orla Františku Leinerovi u pří
ležitosti setkání na slavnostech lublaňských.

Katolická mládež obou bratrských národů spo
lečnou manifestaci a poutí u Královny Pol
ska, která je i Královnou Československa, podá
nejlepši důkaz, že jediný katolicismus je do
konalým tmelem slovanských národů.

Doba zájezdu je přibližně stanovena na dny
24. až 27. září 1938. Při zpáteční cestě výprava
se zastaví ve starobylém Krakově, kde na hra
dě polských králů Wavelu uctí památku největ
šího muže Polska, maršála Pilsudského.

Manifestační zakončení oslav
staroboleslavského Paladia v Praze
Ve stredu 7. září bude převezen Milostný ob
raz Matky Boží — Palladium země České do
Prahy, kde bude na Staroměstském náměstí
za účasti vládních kruhů, města Prahy atd.,
slavnostní přijetí a obraz uložen v Týnském
chrámu, kde budou se konati až do soboty
pobožnosti.
V sobotu 10. září bude Palladium přeneseno
na Vyšehrad, odkud v podvečer bude slavnost
ním průvodem Prahou nastoupen návrat do
Staré Boleslavi. Průvod bude zahajovali četa
jízdních legionářů se státní vlajkou, orelská
jízda, banderium v národních krojích, legio
náři. ital. domobrana, dobrovolci, vojsko, Orelstvo a ostatní krojované korporace. Průvod
skončí v chrámu Páně sv. Cyrila a Methoděje v Karlině, kde bude slavnostní požehná
ní. Ráno bude pokračovali průvod auty za
doprovodu čestné stráže jízdních legionářů.

jízdního Orla a cyklistů SKM. do Brandýsa
nad Lab., odkud vyjde náboženský průvod do
Staré Boleslavi, kde bude J. Em. njdp. kardi
nál Dr. K. Kašpar sloužiti pontifikální mši
svátou a po ní budou za účasti oficiálních hostí
ukončeny slavnosti. Průvod i závěrečná slav
nost ve Staré Boleslavi budou filmovány a
vysílány čsl. rozhlasem i do několika cizích
států.
Přípravný výbor prosí o hojnou účast zvláště
krojovaných korporací a v národních krojích.
Naši bratři zúčastní se všichni, ti. kteří poje
dou na koních, nechť se přihlásí předem, aby
chom mohli obstarali koně. Venkovští nechť
se přihlásí též pro případné obstaráni noc
lehů.
Prosíme i příslušníky ital. domobrany a dobrovolce z r. 1918—19, aby se slavnostního
průvodu zúčastnili v uniformách.
-jvk-

Razítka jen u Peterky £"m™»kasž:
Nové orelské hnízdo
ve Stodůlkách
bylo založeno v neděli 24. července
i. r. Na schůzi dostavili se bratři a
sestry z okolních jednot, ač nebyli
na schůzi delegováni, ale přišli sa
mi, dověděvši se z novin, že se ve
Stodůlkách zakládá Jednota čsl. Or
la. Z Jednoty Řepy dostavila se 16iičlenná kapela, skládající se z doro
stenců a dorostenek, kteří přispěcha
li, aby nás pozdravili svým uměním
a zahájili schůzi orelskou hymnou.
Po zahájení schůze ujal se slova de
legát župy br. Mach, vylíčil pěkným
způsobem vznik a význam Orla, uvedl důvody, které vedly k zakládá
ní čsl. Orla. Urážku, která se stala
Panně Marii ziržením Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí,
nemůže nikdo jiný obhájit než čsl.
Orel. A také pro svou vlast zavedl
první čsl. Orel oředvojenskou výcho
vu a do legií se přihlásilo 90 procent
Orlů v zajetí. S přáním mnoha zdaru
končil.
K dalšímu slovu přihlásil se vid. br.
Koudelka za II. okrsek, ve své řeči
podotýkal, že každý katolík má býti
Orlem a každý Orel musí býti řád
ným katolíkem a doufá pevně, že jim
také každý bude.
Br. Křiklavá promluvil na této schů
zi za bratry legionáře. Pozdravil nás
slovinským pozdravem Bog živi. Vy
právěl pak nadšeně o svých dojmech
prožitých v Lublani, kde vykonali
naši bratři Orlové mnoho pro sbratření obou národů. Naši bratři Orlo
vé nalezli tam takového pochopení,
že Msgre Šrámek byl vítán s takový
mi ovacemi jako princ Pavel. Bratr
Křiklavá prosil nás, abychom příštím
rokem, až bude u nás Orelský slet a
jugoslávští bratři oplatí nám svoji
návštěvu, přišli všichni pozdravit je
v blankytných modrých košilích a

cplatili jim naše vzácné přijetí. Ape
loval rovněž na všechny přítomné,
aby se stali členy čsl. Orla a porov
nal, jak lehké jest dnes siáti se Or
lem a jak bylo tehdy těžké siáti se
legionářem, v době, kdy naši nepřá
telé vyhrávali a kdy při dopadení če
kala na ně smrt. Doporučil nám k odebírání Svatováclavskou Stráž, časo
pis našich katolických legionářů. Na
konec doporučil nové jednotě, aby
si založila ve Stodůlkách střadatelský kroužek záložny Hermes, protože
záložna jest ryze katolická a svůj zisk
věnuje též na účely orelské a pro
rozmach československého Orla. Ukončil svou procítěnou řeč, která jest
jen jemu vlastní s přáním mnoha zda
ru do naší nové práce. Po jeho řeči
pozdravili přítomné zástupci z Hostivic, Řep, Břevnova, Košíř a Liboce
svým milým bratrským způsobem,
načež konala se valná hromada Csl.
Orla ve Stodůlkách o půl 6. hod. ve
černí, kde bylo zvoleno předsednic
tvo. Na konec schůze promluvila ses
tra župní náčelní Poblová a schůze
byla ukončena opět orelskou a ná
rodní hymnou, které zahrály bratři
dorostenci z jednoty Řepské.
Starostou zvolen br. Linhart, jednate
lem br. Kohl, pokladníkem br. Meš
kán, vzdělavatelem vid. br. Fiala, ná
čelníkem br. Trávníček a náčelní s.
Meškanová.
Mšk.
O

Zemský předseda Jednoty přátel katol. legionářů br. P. Václav Mlejnek,
děkan z Teplic-Šanova bude míti v
neděli 21. srpna v Krouné poutní ká
zání a odpoledne promluví z balkonu
Mimrova domu o poměrech v pohra
ničí v poslední době, SdP a životě
našich hraničářů. Zveme katolíky ze
širokého okolí, aby přišli na kázání
jednoho z našich nejlepších kazatelů,
hraničářského a vlasteneckého kněze
a českého pracovníka na severu.

Ceny včetně ubytování a stravování budou či
nili asi Kč 215. - až Kč 360. -. Definitivně bu
dou ceny stanoveny ve zvi prospektech.

or g a n is a čn í
Branný sraz legionářů-katolíků bude
se konati v neděli 28. srpna na Stra
hově. Vedení br. pplk. Pelich a štkpt.
Suška. Účast bude povinná pro vše
chny členy.
I.egionáři-katolíci, příslušníci jezdec
kých a dělostřeleckých pluků, budou
tvořit předvoj průvodu při holdu ka
tolické Prahy - památnému Paladiu
země České v sobotu 10. září a v ne
děli 17. září pojedou na koních jako
čestná stráž kol auta, na kterém bu
de vezen Milostný obraz P. Marie do
Staré Boleslavi. Bratry, kteří míní jeti
a zúčasiniti se těchto velkých závě
rečných slavností 3001etého jubilea,
žádáme, aby se včas přihlásili, aby jim
mohly býti obstaráni koně. Přihlášky
přijímá br. Křiklavá a br. Foltín.
Jednatel Zemského svazu Úsiřed. jed
noty čsl. legionářů, br. Jos. V. Křikla
vá dlí do 23. 8. na dovolené v Krou
né a zůstanou proto dopisy a žádosti,
vydávání legitimací atd. do této do
by nevyřízené.

Katoličtí legionáři v Praze uspořádají
v neděli 4. září t. r. na Strahově za
hradní a společenskou seznamovací
zábavu. K účinkování bude pozvána
dětská orelská kapela ze Řep, která
výkony mladičkých hudebníků budí
veselou pozornost. Družné zábavy se
jistě zúčastní všichni bratři, jejich ro
diny, Jednota přátel a katol. pražská
veřejnost.

volná místa
Kdo může žádati o přijetí k četnictvu.
(Pro syny legionářů.)
V dohledné době bude přijat jistý po
čet četníků na zkoušku. O přijetí k
četnictvu mohou žádati jen českoslo
venští státní občané, vysloužili voiíni,
kteří nepřekročili 35. rok věku, jsou
svobodní nebo bezdětní vdovci, jsou
po stránce mravní naprosto bezúhon
ní, tělesně i duševně zcela zdraví, tě
lesné výšky nejméně 165 cm, odpoví
dají všem zákonným podmínkám jed
nak o přijímání do státní služby vů
bec a do ozbrojených sborů zvláště.
Žadatelé musí míti nejméně vzdělání
celé obecné školy a musí ovládali
státní jazyk v slově i písmě. Žádosti
musí býti napsány vlastnoručně a opaiřeny pětikorunovým kolkem a kaž
dá nekolkovaná příloha kromě toho
kolkem jednokorunovým. Žádosti o
přijetí k četnictvu se podávají tomu
zemskému čeinickému velitelství,
v jehož obvodu žadatel bydli.
Knihovní rada v Berouně obsadí místo smluv
ního zaměstnance pro dozor v městské čítár
ně, atd. Žádosti do 28 dnů po vyhlášení v Úř.
listě č. 157.

TVa Zemské průmyslové škole r Kutné Hoře
obsadí se: 1. místo profesora komerčních
předmětů, po případě profesora pro jazyk čes
ký, 2. místo smluvního dílovedoucího pro díl
nu mechanickou. Žádosti do 13. VIII. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 162.
Město Kroměříž obsadí 4 místa smluvních po
licejních strážníků. Žádosti do 14. VIII. 1938.
Bližší v Úředním listě č. 162.

Není třeba míli vlastního pasu — pořízen bu
de pas hromadný spolu s visem.
Podrobné informace podá Ústřední kancelář Csl.
Orla, Brno, Francouzská 34.

Zdar Bůh nástupu Československého Orla do
Polska!

U městské obce Kralupy nad Vit. obsadi se
místo veřejného městského úředníka. Žádosti
do 15. VIII. 1938. Bližší v Úředním listě č.
163.
í obce města Nymburka obsadi se místo
smluvního úředníka pro kancelářskou službu
v (1PO a pro brannou výchovu. Žádosti do
20. Vlil. 1938. Bližší v Úředním listě č. 165.

TISKOPISY

Obec města Skutče obsadí místo smluvní pěstounky městské dětské opatrovny. Žádosti do
15. VIII. 1938. Bližší v Úředním listě č. 172.

Přihlaste se i Vy do šiků Orlů a Orlic, řa
dicích se do Polska!

Prokážete tím velkou službu svému národu v
dnešních vážných dobách!

Okresní výbor v Berouně obsadí 12 systemim» váných inist okresních cestářů. Žádosti do
20. Vlil. 1938. Bližší v Úředním Jistě č. 174.
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KRATŠÍ DODÁ TISKÁRNA
H
VLAST- A. DANEK, PRAHA II., ŽITNÁ 26
P»oežni • org«fMMČai jednotky záložny Hermes. Centrála v Praze I.. Masarykovo nábřeží 18.

Redakce, administrace a expedice ▼ Praze L, č. p. 330. Telefon č. 35705. Předplatné Kč 24.— ročně, jednotlivé číslo po 50 hal. Vychází týdně v pálek. Kdo si ponechá dvě čísla a odebíráni
písemně nezastaví, považuje ze za odběratele. Odběratelem přestává býti ten, kdo to administraci písemně oznámí Novinová sazba povolena řed. poii. a telegrafů v Praze p. čís. 86.147/IIIa/1938.
Dohlédací poii. úřad Praha 3. Vydavatel a majitel Jednota přátel katolických legionářů, Praha H., Národní 30. Číslo poii. spořitelny 210.512 (Záložna Herme« v Praze). Odpovědný redaktor
Bedřich Klimei. Tiskne tiskárna Vlast, n. A. Daněk v Praze II., Žitná 26. Ridi redakční kruh.
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