






N a o b o u k o n c í c h . 

N a obou koncích západní zdi se organisuje obrana Švýcarska a Holandska proti 
Německu. Oba tyto státy prohlašují, že každé porušení jejich hranic bude považováno 
za "casus belii". Anglie prO'hlašuje, že její hranice jsou na Rýně a ltalie hlídá Brenner. 

A Malá Dohoda pokračuje stále ve své činnosti a tak zvolna překročuje rámec, pro 
nějž byla půvoqně vytvořena. Podařilo se jí dosáhnouti lepšího výsledku než podpory 
nových členů. Její vliv jde mimo jej:í hranice a to mnohdy i značně daleko. Nepřeháníme, 
řeknéme-li, že Balkánská Dohoda do značné míry j'e od ní odvozena a že nedávná Bal
tická Dohoda byla rovněž vytvořena podle ní. 

Tak se stává západní zeď stále důležitější hradbou proti germanismu. 
Rusko, které je přední částí nové Evropy, dalo podnět k vytvoření této hradby; bez 

něho by to všechno, o čelU j'sme psali, neexistovalo. 
Ve starém Řecku horští kmenové, usazení v okolí Delf, utvořili radu, jejímž úče

lem bylo ch~ániti svatyni a pořádati hry na počest Apolionovu. Byli to sice většinou 
malé nán1dky horalů, ale drželi s nimi i někteří hlavní řečtí národové: Fodici ové , Béo
ťané, lonové a zejména Sparťané a téměř všichni O'byvatelé Peloponesu. Zástupcové dva
nácti národů tvořili sněm amfyktionů, který se scházel dvakráte do roka. 

AmfYKtíonové byli pověřeni úkolem chrániti delfskou svatyni a poutníky, kteří se 
sem scházeli ve dny sváteční. Kolem roku 600 stěžovali si delfští kněží, že lidé z Krisy, 
Jejich souseda, přepadli chrám Apollonův. Krisa byla tehdy nejbohatším městem Fokidy, 
postavena na strmé skále. Pythie, dotázána na radu, vydala věštbu, nakazující arnfyk
tionům" ,aby bojovali proti lidem kriským dnem i nocí, aby je zajali a udělali z nich 
otroky, aby zpustošili jejich zemi, ponechali ji ležeti ladem a zasvětili ji Apollonovi a 
Diovi. Po desetiletém boji byla Krisa dobyta, zničena, obyvatelé prodáni do otroctví. 
Plošina, rode stávala Krisia byla zasvěcena bohům, bylo za~ázáno ji obdělávati jakož 
i stavěti zde domy, mlýny a cihelny. Zůstala pustinou. 

Nikdo nechce, samo sebou se rozumí, aby bylo s Německem zacházeno jako s Kri
sou, aby Essen, obrovská kO'várna pruského Marse, byl srovnán se zemí nebo aby 
s nazi bylo zacházeno tak, jako zacházel von Bi,ssing s Belgičany během okupace. Dů
kladná isolace, kus ostnatého drátu by s'nad pO'stačil, jak tO' ~adil kdysi Clemenceau, aby 
se došlo ke konci toho "furor teutonicus". 

,Nemáme žádného nepřátelství prO'ti německému národu, jehO'ž dobré vlastnosti 
uznáváme a obdivuj,eme. Návrat Německa, mírumilO'vného a žijícíhO' v míru samo se 
sebou, jakož i prostéhO' všeho záští, do evropského kruhu, bylo by událostí, jíž si-je na
nejíVýše př:áti a tO' by zbavilo Evropu všeho strachu a nebezpečí; Js,me také přesvěd
čeni, že anglická a francO'uzská demokracie a j,ejich bývalí spojenci by takovému Ně
mecku s nej:lepší vůlí podali přátelskou ruku. 

VNITRNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA. 
A. VNITŘNÍ. 

Zdálo se, že podzimní politická práce O'rganicky nav:áže na činnost před prázdni
nami, i když se v lecčems změnil vzájemný vztah politických sil koaličních. Ale vážná 
situace mezinárodní a těžká hospodářská krise jsou rámcem, který svádí politiké strany 
přes jejich odchylné zájmy k společné práci, k spolupráci. - Národní shromáždění bylo 
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