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bovnimu. pří1buz'enství a pod.) zasluhovaaa by i p'o p'r,ávnické stránce 
'V'ětšího 1",ef,erátu, než mlO'Ž!no podati na tom'tů mLstě. Proto a z dftv,odů, 
}'ť' 'Otázky nálboženské bývaljí denně přetřásány, možno. knížku per-
ti(iMovu. 00 nejvř.e[,eF dorporučit.i ku čtení i uváženÍ. Ca. 

P r 'O f. dr. F. M 'a r e š: SplDl'clďenstvo Svazu Nálrooíi - 1920, 160 -
s1r. 19. - V m'aJlé knížce, vydané Státověd. spoleČtností) prof. Mareš. 
Iysv,ětl.uje Ú'Čtea Sp'OI,ečenstv'<1l Svazu Náinodil (The Learrgue ůf Nations 

Vnion). spol,e'ČtnQ si: i to zřiZ!ené v Londýně. CílIlem jejím Jest, ahy Svaz 
ná:rodů nezůsi:al pouhým pro}ev1em mírové kQnference, nýbrž, alby vstou
TM v živoi:. Jest povznášející, čísti !p'rojtevy ve~kých mužů v knílŽoe 

hTn'Ui:é 'O Spolku Národů, 10 myšil,ence, která zazáf.ila ku konaL vá!ky 
'V nad~ji. ž,e nebude se j'Í,lž podoUJ'ný hoj opakovati, ,která zdůrazňuje, 
žoe nesmí panovati pax roma,na, kterou. chN~i1a snad zavésti sv,ěi:ovJ,ádná 
rjš'e německ:l, nýhrž mír svo,bodnjch nárQdŮ. Nesmí panovati ji.ž heslo: 
Má vlasť, ať právo nepráv'O, nýlbrz svrchovanost duchového řádu 'pra!vdy 
Ia, spravedln<Jsti. Náš národ, náš stát, ~nadý s naděJemd v budoucí 'život, 
}est také čl'enem SvazlUl N:5.irodů. A jak se u nás zapomíná na tuto 
velkou myŠllénku! Jest proto knížka Marešova vítátna a bude plni« 
s,'ůj úkol.*) Rr. 

Zprávy. 
Univ. prof. jos1ef Plelkail' pia,dlesáltlnf.kem. Dne 12. du-.bna t. r. do

vršil prof. Pekař padesái: ~'et. Jest lidským zvykem, učiJl1iti H'VUJ ~in 
no'sti vlědeckého pracovníka, který aosáhl biQdu, ktefý přece lflenÍ ni1čim 
jiným než aritmetkkým mezník'em. A přece se pOlužívá této př:b:eži
tostL Odkazujíce na Čtetné refer:íty v denních í odborných Hstech, vzp.o
mfnáme Pekařova v,ědteckeho tJádánÍ v pl avn1C'n ďéjinách českých, v n[ctU 
parale[Ií1l ě pracoval s Bohušem Ri1e,grem. Pekař nepojímlá historie sucho
párně, jemu nesta'čí zjistit.t pouhá fakta, ný!brž hl'edí se doop.í-diti smy'SUu 
dějin. A 'na tomto pak p.JZlnání !buduJe svůj názor, jehož nevShá Ibr,á 
niti kdek'Oliv, kdykoliv i proti komukoliv. Otevřeno 3t, s níž vys.~ovuje 
sVlá mínění., vy-nesila a 'Vtynes'e mu zajisté ještě [eckterou výtku ze 'Strall)' 
rDrctivníků: tu vi,něn 'byl z nevlLastenedvi,. j~ndy opět opakem z nacio
naHsffilu. jehož pravý po}em kriticky vyL.,o'ŽiI na prve výr'06 svooody 
ve. slavnostní přednášoe universitnÍ. Pekař jest vskutku vědcem, na .nějž 
každi universita může býti hrda. 

P'ř'e1iž1er.nj s'oltlldco'Vskéoo stavu }est ye>Imí pová'žfuivé. V úterý dne 
6. !března byl zachvácen dvakráte md~lObou soudce, vysílený ~elodenním 
)~č'enÍm., Zprvu JíiČoenÍ :bylo přerušenQ3 pak muselo býti odročeno. Při 
voJaný 1ékař zjistil srd.e'Č'ní md~oibru pr,epraoová,nim'. Není divu, že soud 
c()tvé rádi zaměňují SVOu dráhu 7 jtel1 alby prch:1i. Z!e sJuž'eb zaměstnavateI,c) 
j,enž chalbJě platí, al,e zato tím vioe od nich požaduje. Což ulcmá platiti 
i tu st,ejn:i dotba pracovní jako pro delníky manueltni? , 

- Sem:lf1ťJř ptrof. Grv~ra. Dneš·ní neurovnané a !Často kritické poměry, 
ná-rodohospodářské, vOlbjíce v zájmu ná .-odním po rych:pm a rázném 
Ť.eš~ní, o.dmLIva) do 'pozadí význam práce čistě teo et~ck:é. a oilraceU 
výhradi1ý z:íjoem interese.dů na půlčdvé otázky současlleho hosp.odář -' 
ského života. Účastníci lloňského n:írodoho:'P,o d ářského semi'náře prof. 
dra Grubra vybrali s,i pro to k důUadn,ějšímu r"~ .)raoová'ní z lU'.tJ.ožstvÍ 
navdených themai: zoe1a v duchu své dotby bk'uvé, jež , se př imo VinU· 
covaly SVOIU 'časovostí a dŮ[,ežitostí., na př.: náp. ava měny, znárodn ěni, 
půdy a vyvlastnění vcll{()statlcú, ot~zka pOip'Ula'Č_flí v našem státě atd. 

*) Knížku prodává fakt'Or "VŠtehrduH
• 
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atd. O,častníků.m s-emnnar1e !byla tím poskytnuta fl1iožn·ost seznámiti se 
s otázkami. dobolU d.anými.. Prof. Grufber měl pak příi-ežitost jtednak 
po<ukazovati na dV1ojsel~'nou piO,v'ahu a oibtíž'e různých řešení, jednak po
drobovati stávající ,i chystaná 'Opatřeni hospodářsko~olitická přesné 
kritice. Nicménč má t'ento systém i své vady, neboť úkolem semináře 
v prvé řad~ }est naváděti účastníky k samostatné práci vědecké a 
s ostatním vzděl,ánim akademdckým :půstOlbHi k tomu, aby práv,níci, zoe 
Skoly do praktidkého žiViota vsto,u,piIv'Šií, měli důkladné . teoreUcké zna
llO'sti. }ež. !by jtirn umoží1illy spolurGzhodovati o důležitých ,neřejných otiz
kách méně na základě hesleJ a víoe na podkladě vlě-dec1<y dokázaných 
skut·ť'či1ostí. Zde však ~dkáváffi'e se s překážkou, l<,terá ztě'žovala a 
dosud zN:~žu}e nejvíce práNlě studium oněch komkrdních otázck hospo'" 
d.ářsko-rpoHtických, }ež se zalbývaji naším stát,enr, a sice nejen semi-, 
n~rně, mýbrž každé vědecké zpraco,v.3.ní zmíněnýchohorů vůhec'. Chybí 
nám totiž sklOrIO úlpl'~I1Iě mater,iáll., z 'něhož !bychom :ITIlohJ.i lČ 'erpati staHstické 
úda}e, týkající s,e hospodářských poměrů naší re,pu,b,liky. Staré sta
tístiky kOIfUinních zemi jsou kusé a .JnamnOZ1e zastaralé <pro ploměry 
stovlenské ani ty nemáme), takže d'cst čast.o nubo po·mahati s~ per
oentu,,'ilním vypotČí;t.1vání.m různých ' at ~e říšských statis t,ik rakouských 
a, uherských. Douf,ejme, že ncdá.vno založený státní statistický úřad, 
a'Č' dosud se }ešt' ě nal,éz,1 ve stavu zrodu, přinese 'brzkou nápravu a 
zjlcdná tak p lev:ný podklad pro v'eškerQu \nědeckou práci hospodářsko 
plOHtickou, kter:l nedostatkem jeho mbmodčk !byla sváděna k ukvapc
ným neb dooela 'nesprávným závěrům. KOrl'ečně daJší i samozřejmou 
podmínkou s'emináJr'l1LhQ studi,a ovš,em jte řádně zaříZiená pHnl'Č:ní knilhovna 
a. možnost 'Opatřiti si IPQtř,ehné spi'3y ve Vle:iké knihovlllě u.niversitní, která 
své knihy a pří'ručky bude mibi pro své studenty a ne pro různá, mi
nisterstva, kt,erá je po měsíce nevracejí.. 

Velioe jtest l~itovaH, že neuskutečlúlo se slíbené pokračováni náro
dohospodářského s,emi.nář,e v zim'ním 'P'o~oU:etí) které se mnohem aépe 
nežli Udní hodí pro ř,ešeni četných a těžkých 'Otázek sem pHsh.lš,ejí
cích. V kr:ítkém ldním s,emestru opravdu nelze ani sehnati, natož pro 
čisti spisy, které pnof. Grulher j1ednotHvým účastnťkům k uS.l1adně.ní 
a př'ehJ.edu 9 určitém prolbilému 'Ochotnc radí, ani nelze n:l;;cžitě tělW 
z method)' pin,e pr'ofes'Orovy, j1ejiž vynikajíd vlastností Jest, že, v:ížíc 
Fi i u zač:ítečníků i'ej'Ích odchyllných názorů, nutí- pOS1luChaoe k vážnému 
a v,e Cll é mu 'P ř emýšl,ení. , 

Js,em př,esvtČdčlen, že tr:~prve tehdy, až semin:íře budou Dlpatfleny pří
ručními k nihmrnami. otbsahu) :-imi v dostatečném počtu moderních na.~ich 
j dzojazY'čnýc!1 spLsů, a konečtnlě d skonČÍ - nutno si přizJ1atl - ny
ifllější nez:i}el1l studentstva 10 semin.irni práci, stanlou se sem:~i1áře vskutku 
!Trn. čím býti mají, toUž podstatnou č;.isH právnického, reSlp'. pDLiticl"ého 
vz,drělání. a 'n'e lK.JUZie jako dosud kusým a máhodným jeho doplňkem. 

LI'. 

Spolkové zprávy. 
Zpráva socMtni kOIJtl!3se. Kú,legy, kteří mají absolutodum v zimním 

semestru 1919-20, i ty, kdož hodlají v ~eti1Lm scmesttu t. r. s pro
zatímním abso'~lutQri'em' (ku konci osmého semestru) sk13ldati judioiteLní 
státní zkoušku (rigiOftOSum) v termínu mezi 20. oervnem až 20. čer
venoem. vyzýváme) aby si zajďstiJ:d termín fi.ejpozdě~d do 15. května 
kou"'espoí1denónÍm lístkem, .adresovaným so\:. komisd ~ údaji jména a 
Ipřijmeaí, bydldš tč svého', a oZi1ačir.'i, kdy m ají ab30~uto rium a v kterých 
dnech naz:: ač'ené lhůty cht,~jí se podrobiti oněm zkouškám; SipOLU však 
,spel,uj,eme na vašJ akademkkou črcst, alby této výhody použifi jen ti, 'kten 
vskutku jí mÍJi1íte vykolnatL St~"an .pl(ldáJní žádostí ke zkouškám, et ce; 
teTa, Utpio,Zlorníme v derrf'Ích },lstech a na úřední desce v Karolinu. Tuto 
,akci 'Podni.Jdme y dohodě s děkanstvím a rtlIp.ozodí.ujeme, že d.:c dosuď 
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