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Ja:k' Itťl'evHi tétJo' hÍ!dě? Snad ploskytovální!m' piodp1olr la' z;a.llo,
žením klol:lejí,. Obyčej'ně 'P'H zodlplO'v,ědě'nÍ' plOdobJnÝich' . otázek roz~
,víH 'Se pi!lflrOi Inámitek 10 účelnost.i iffiial'(IeriiellnÍ }Jolmolci studujkíml 
a PloldplO'ra nabývá r,éÍizu a'lmlUŽiny z m,uosti. 

By101 by nej[,épe Inalézti f,olnd' p(1jlmů, . jlejž b'y si uživatel 'Sám! 
za~,O'žil a Inebyl by 'zánQ!veň 100dlvádlětn lOrd 'Sv,élhIOI plOlV'OJáJníi. Zříl1 ' 
dlily by ''Se vleř,ej:né plOlr.adiny právní', prO' jlednot1i.v,éÍi OIdJv: ~tV'íi práJv
'nJctvÍ, \nedené pnOlfleslo,rem z,a účasti pio,sh.lIchiaČ:ů, k''beříi by, hY,li. 
z.a své úklolny 'ho:norO'válni. _ 

Nepolvsta'~a by v plodohrnýc'h' úst,avlť'C'hl ~kiol.nk:u:r'e!I1Cle ad:vdk'á:~
tlů1m; na J)'k~.iJmi.lklu práv:ní" p;Uch:á'zeUi by ~néln;ě maj'etnL . Vždyť 
čas tOl .liv'e-d1e se :ffilflrolh:Ýl Vle IspweltHié plO'st.avlení, z .otbaíVy př'edJe dveřmi 
aJd'vio!k'átní kanoeM,fe. Z,a' mí,rnÝJ PIQ'P~,a't'ek' dost.alo b'y se mUl lOď ... 
blo1rné rady tli piolradce:, vyh!na!llIělného pro lU'rčitý iQbiQ'f. NalOipak' PIOI

rk1dlna pr á vn í IOd1vláJdě11a by ad'v:ok.á t'ŮIm i úř,adrům \l1 epo:htld1né nlá ... 
vštěvní'k~y, kteří s kaž'dlolU Ima':dčkbsH udh'yluj:í 'S,e 'k odibolrníku. 

Pr,olvádiění p:r,á-V1nrdh ,norem ln,e.spiolčíIVa~1QI by pioluz:e V ifukb.U) 
p'mktilklŮ. "K:alni,k~ prá'VnÍ:" by s I.ep'šílm v)Í:slledkelm uváděla v život 
InlovÝJ zák,oln, vzaCa by iDia, potaz j,ak ťheiO,rii, tak' J v,eškeor,é dJo,tČoelfl~ 
zlájmy, vydáv,ala by zá;vlažná TjQzřeš'ení v ob tílžlnÝlchl 'O,tázk:ách i od
b!olr'n'V'k :ům. 

Studtuj,Ílcím práv hyl by zá1hy umolŽ!llIěn styk' s vlnějš'~m' světe/ml 
ve vJ!astnim OhOTU, sezna~i by SkilJitečné př~plady, z nic'h'ž prá-V'iQI vy_o 
nOlStlio, . snáze by 'VlllIi'kli do. ,a:bstrakt,n.í v,ědy. P:o sk!olnčen.ÍI s'tudi'aj. 
IvstlUplOIVaJli by do ždvota práViuíci.Jodho.rnÍlci, 'k'teH .splO~,éhlají lna 
'Sv;é vlědolilllOISti a ' dovedou jich též piOluž:íltd a nledlaO by se zlákhti 
j:a1kýlmlm':i pramen~m' příjmů, }en k1dyž dlosá1hUi svého. cíJe _-J_ 

tHlH'ht dlolkbo'r,čl pr á v. J. F;ri,eldl1'endelr . . 

Literatura a zprávy. 
. Ev'ohltioo historique dle ľEtat TChIé:oo-Slloiv;31que par }ean Ka,pras" 

'diodJťiur 'en droit, p,rofes:sleur ' a l'univlersi,té de Prague-. - Mesc1elaa\nle3). 
dle la R.,Élpuhliqule Tchéoo-S~ovaque. R'ecueil de pubJica,tions éditées p<lir 
"Lle RaJp'PlOIrt QUlOtidien"" jlQlurnal offidet de la RéipubUque T.-S. -
Prag1ue 1919. Imprimerie "Politika". 12°. Stran 17 a mapa histo,rického 
vývojle Č1esk,ého státu. - Francouzsk.á brožura 'prof. Kap'rasa je psána 
k informaci ciziny, ktlené dokazuj'e oprávn.ěnost našich hdstorický\ch 
nár'ok,ů. Stručně llÍčí základní rysy histo.rick,ého' vývoj,e óeského státu,.. 
při Č1emž vŠlÍmá si i hlavních t,eritorli,ábních změn j1ed:notJivých zlemí,. 
Stejně strlulČně vzpomenuto i osudů Slovlenska~ Autor ukazuj>e, že r. 1306 
se zdálo, ž·e. Istát č'eský se rO'zděllÍ v samostatn,é Oechy a samostatnŮ'w 
Moravu. J.en 'pevné vládě Lucemburků - 10 nichž vhodně zdůrazňuj.e, 
ŽIe byli 'původem Němci, aLe smyškh~m a kudturou Franoouzi - . poda-
řiLo se ud'rž'eti jednotu. Odkrývá, lwo1iIuát jH Po[áai s'e :Ohohatili na 
.úkor našleho státu. Využivš'e vnitřndch bouří vál,ek husitských, zmocnili 
síe Sevdska, Zátorska a OSVlětimska. Když Habshurkovlé, při prvníml: 
dJěllení PollSka obdrželi - jak/o kráJovlÉi Č1eští - Zátorsko ~ Osvě~ 
timsko, nepřipoji1ti je k Zlemú:rn českým, alle k HaWSLTrlpce žaluje na.. 
Habsburky a jlejich ubohou zahraničnIÍ politiku, kt,erá ZlpůsobHa če'
sk:ému státu škody nenapravitelné, z [lichž nejbo,lestnlějši bylo uIou--



pená SI,ezska. POoSlléz,e vítá lč 'esklOlSlllOVlenský stát, který překonav absolu
ti:sffil11is války S\~ě.to\~ él, dnes spollu s,e Salov'ensklem PlOvstá.vá, aby zaujal 
místo v hranicích, 1"olp'Írajídch ISle lOl slplray.edIiv,é 'právlO, jak z,e st ano.
viska hilstoricklého, tak ,eťnog'rafi.ckéhn": - DílklO j,e vdmi struičlné, 
což Však vzhl'edem k jeho ÚlÓeJ,u: j'e iJ j-eho p' ř e cl' n o s t.í. Přiložleill~ 
hanevná malpa, kr,eslená J. Hock,eml, jle názlOnným doplňkem textu. Ci,
zina i 'Čleská v'eřejn,olst s raidio'stiÍ p :NjmlOlu tuto pirád z pera př:edníhlO 
eJ,ena naši mírov,é dleJ,egaoe. , S'ejhar. 

Zd. W i r t h: KaJI":G,liri1ll:iJffi' Ip,ř,ed ·ptles:taivb1ou V TIOIde 1718. Památ. 
Arch. XXXI. (1919.) Seš. 2.-3., str. 58~59 a 'pNI. - Zn.ámý histo,rikl 
,umění uv'eřejňuj'e nékt,er,é, za}i'mavlolsti 10' původním stavu Karolina p,řied 
Ipř:estav'bo'u r. 1718, jH ,navrhli a' iplnoVledli stavitti fr. Maxmil. Kal1ka 
a tesař Jan fil. Knap z'e Star,é:hOl m,ě,sta. Studie pr,aoova,ná: nl.1, zá
kladě d'ocho,vanýc'h li'stin a n,i;knesiŮ v mlÍstodržit'eUskléml ,archLvlu blude 
zajJÍmati ty, kdož tOIUIŽí. 'poznati" jak byla kdysI umístěna plráV'ni:ck~ 
fakulta. PWlŤo ji zaznamenáváme. Ca. 

T. G. M a s ar yk, P'ř'ecrhiodlzle 'šllm1y stř!ecl:nlÍ na škil.l'h.J; vysokou. 
(Př'edlnálš::a 'Pm abituri'enty a mlad,é akademiky.) Dnuhé autorisované 
vydánÍ. V Prazle 1919. Náklad'em Stud. 'olrg. Nár. Deml. Cena 80 hal. 
Stran 14. Knihov,na Studentské. Ů'rgranisace MI. gen. N ,i ,r. Dem. sv. I. -
Př,edn.iška pronesená ~dne 3. hstlOiPladu 1912 v 'p'pednášklov1ém c.,yklu .pr o 
mladé akademiky, 'poř,ldané'm Stu:dentskolu lorganisaci Č!e ské strany po
krokové, má Ipno nás dodnes nemalý výzlnam. Vynikající pa,edag,og 'mluví 
ot'evř.en~ a Iuprumně k 'česk:é'ffi!u Istudentstvu. ,Nióeho 'netají. N a,opak 
Ipřdmo ukazujle stinné strá,nky živo,ta a odkrývá hrozící , nehez:p~·čí. 
SV'o.u ř,e'č:í nab,iidlá mla:d~ lidi k myš~leJ1í a samlOl3 tatným úsudkům. Ač 
\Uznává, žle př'echod z,e st:l~etdnú na vyslOk,olU školu jle hlavně: venkovským; 
studentům - ocitnuvŠlÍm se vle zoela jin,ém pnostř'edí - v~cí obJtíž
:n'OH, ukazujle na d'VlOjitý cíl našich vysokých škol: vlědeckou prá·ci a)' 
IpřlÍip'ravtU k praktickému žiV'o,tu a vyvJO'Zujle, žle u každého a v každém! 
oboru není tomu tak. NoválČ'kům m 'nlOhé usnadní styk se star šími. vý
znamná jle Iradia, kt,erolUI náš 'p'resident klade na p1rvn:í ,místo: N avště'
" ,ovat hned od PQičá:tku~ plř,edn.á;š'k!y~ , a tlO i tehdy, byl-Ii jimi :posluchač 
sklamán. Studovati nejlen z lit. př,edln.iš'ek:, aa'e hlavně: z knih. "Jak! 
t~ . vYlpatdá v hlav\ě 'člověka, ktlerý za ' 4 Mta' knihy skutečně' nem..2~ 
V moe joen I'ej,str a 1" Doporučujle displutace, neb 'přednálšky , kOlllegů 
v oďb. student. s'polcích. HLavní důraz k[ade, na živý styk s pifofe
slOry. Uk az,ujle , ž,e někdy 'půl hodiny rozmluvy :S plnof.esor,em' 'poskytne 
mladému praoovnlÍku víc, než p,ř,ednášky za Ipůl semestru. Mno.hému 
s'e snad zd,i podivným, že autlO,r dop'oručuje vysokými studentům šk:o
láctvi, jak !Sám říká. RoziUlmlÍ tím vledl,e 'P'ravide1.né, návšt,ěvy p.fedná
šek hlavně kobqluJa, a to i tehdy" kdy j.ich nenlÍ 'pro p'raktický účel 
Ipotř,eba. V každlé zko:u,šce j,e mu oOlsi školáckého, al,e nicméně je 
povinností každého, aby sv,é řáidněJ a 00 ,nejd'řívle vykonal. Nejen pro 
j'ejich c'hJ.e'bový význa;m, ale lU,r6tý dll m:,i každý s~ledo.yat. "Dobrými 
Ip'raktiky budet'e, 'hudet'e-If, mít.i dobrlOlU thelorili"" praví k na'ší mlá;" 
ďteži, kt,ed dnes bohužd v 'hromadném podoeňlOválli theorie v,idí .'něco 
amerikánského. - Odkýv,á nejednu slabinu naš'eho života. Ukazuje na 
~mutný zj'ev, v . Ce ch á,c'h obvyklý~ ž,e lid,éJ 'hy 's'e nejraději rodiU jjž 
:s 'P,ensijnÍm archem. Varuje studentstvo prřled zhyteč'O'ýII1l vysedáním 
v hostinCÍch a kavá,rnáCh. N ahádá k t,ěIo'cviku:, s'portu - "slunko a 
vzduch potřlebu;'et'e, ne f ,erdinalndku" - slušné' zálbav,ě a také sp'olka,. 
ř 'ení. Nestaví s·e pflOti 'Ú!č'asti studentstva v politických strélJnách. Nat
opak 1 Mu.sí však b~t k tomu plotř,e'bné theoretické vz.d:ěláiní. 

Kniha Masaryk,olva mél,a, 'by 'Při;~t dlo, r ,ulky ne}en v'š'eml abiturien'
tům, al,e oj, mnohým ,staršiÍm a:kademik,ům. Studentská, olfga[lisaoe Ná
/fodní Demokrade vykonala IUm!oŽ'llIěinÍm druhého vydá,ní, práci j ,istě zá-
službou. S'ejhar .. 

Fr.. MIOIdr,álčieik: Nailu!k,a a Ip'OHtic'kJé z,ásadlY 'pio,kro(klo'\',éh:o' 'socialismu., 
. Néthůž,eme .o knizle r'efenova,ti jako o d;íJ,e vě:d.eck:élI11t. Jest to bmžura 
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sjpíše , a,gibč'ní - plo:puL~rní - ~ . ttO, v,ě,domě .. M~žem:e v ří~i - ú.vš'em 
ž'e ablstrahuj'eme ,?de vs~eho Ipohtlc~lelho. ~stra'Olctvi1 ~ ~~ ~ to )edn,a 
z bnožlur Ipolsllednllch" dnu -:- kkne! nejLerple .lpolpru[a,nSUjl y,edec~e. za
sady. P)3lt:í ,t.o ~lav,OIe. 10 'Oddl~le JL, kde kompl~kmr ,:nel t~,e~ne plohtIc~o
hospiodarsk,~ (~,edecky Is'esta,ve~~ v Sam<?6'J2Irav,~" ,~praoe) . JS~u p:oprulanso
vány tak, z,e JSou vskutku Ipnstupny 1 Ictenan bez ) ak,elkohv theor,e-
tické pnůplravy. ' -a. 

Oolk1umell1fty nalšlebiJ 100,svobrolzle!nl... il1 ' s lplOř,á,d 'al Cyriltl M,erhíolUt 
Praha - 1919 - B. K,QlČií - 16° - iStr. 234 - K 71.20. - ,'JPrá:vn. aj 

p olit. ťř,íručlky" ISV', ,, 4. - C. M'e~houtv.uv,e'ř.ejniľ j ,e~těr za."d.ob~ na,
~ 'eho utisku v t'Omtrez naklarlaklsh~l ",Tn IproJ,evy naroda 'Cleskeho"~ 
jakožto doklady k broji o na'ši 'samostatnost. NynJ 'pak vydává tuto 
k nJžku" ]Ielst to první ,u ná:3 IplOkus o Ipordo'bn,ou edici, a .pr.oto mu
~lÍme shovívavlč' ,1p'ř,ehllédln'O IUlti },e Ckt,e r,á' lerrata" a těšiti se nadějí, že} 
)5le Inám brzy dostane kritic'kléiho vydán:í pramenlů k histo,riJ naš'eho 
olsvobozlenÍ. }e'st jen ~i,tlOvati, j1ednak ž'e Inebyly dá:ny do vlO~ného 'pro
dleje "Di'PJ.omatické dokumenty IQ. ,óeskOlsliQ\Tiensk.ém státu" - Paris-' 
1918. - lm'primé slaVie 182., RUle dlu Fau'bonig Saint - Martin. -
160 - rstr. 56.) a j,edlnak ž'e lI1akladateilstvlÍ ,M,erh'Oiut.ových' dokumentů 
'vlěnovallO tak m:i:l/o Ipl ~čle a l~a['O mlUl tak b~dn,ou úplravu. 

NAŠE SEMhNÁŘE.*} 
Slemlirnálř Iplrlo,f.. S ti elblr a 'Z, Idl~lllin Iplr,áv 31 :něm!e clkiélbo, I'e slp'. z' dlě'j;~Jn 

'vleř1ejll1léhro IjlIIT,2Ma! v'e st:řieldna EVT'iJ'plě. Prof. Sbeb::r koná sviŮj semi
nář v IletnÍm !S,em1estru. Prolbír-i vždy někt,er.ou zaj'ímavou drQSU~ n 'e ' ř e
S le n 'O 'UJ otázku z '}JIrávnlÍ,ch dlě'fiin, a ,sioe buď z prráva vdejn,ého neb 
sOluknomého. Probír,ány !b~ly na 'př. ,~ Říšské deplutaoe v Německu", 
Ineb "Púsdbremí Ič<e's'kl é!hio živl!UI na SpráN'll říše německ.é , za Lucembur
ků." OČ'astníkům !slemlj:n:i,ř,e Ipřip;adlne ,ú:kol doslplěti k vyřd,elní daného, 
,úk,ollu. LMka jle-st 'riQ,zdrNena meZÍ' úč'a:stmíky tíml z'ptŮs,obem, ž'e každé,
mu jlest svrHena rurčit<Íi "ka!pito-la" oellét práoe. Každý sb[rá nejlprve 
'lit,eraturu a vyh1erd!álVá z daných 'pramenů ip'rávy o u1Qž,ené.mr j'emu 
i -nstit'utu. ByLo ul'Ož1eniO na Ipř. Iplř,i t ,ematu uvede.ném zde na druhém 
mí'st, ě j1edlnromu hl,edati zmínky fO .lč1eských', úředn1dch v ř'í'ši, druhémUj 
v krállOlvsklé ka,l1oeláři, ťř'etJm;ul I() 'kráJl. radě atd. No:várčk,ůml v s,em~i..\ 
;n ář i p'řikázán jlest jren j1edln1ortJivý p lramen, v kt'er,ém hledají zmínky 
l()J tom kt,erém institutu. Při spollerclné schůzce p lak rplř'edháJš,ej 'í jednotlivci' 
ISvloj'e Pl() zn atky.. Prozna'tky tyto Is1.uICIUjlÍ s,e ku konci v ce1lekr a dlOl~ 
s plÍ vá s'e k resumé.: M,etoda tato má sv,oj.e ur'č'ité př'ednosti . Poslu}
cha'či 'OIejlen ,se s'eznamujlÍ Ip ř í ml rDi s 'pirameny 'právními (s Hstilnami. 
'P'rávnJmi knihami, PIO IpL , nabývají i, j,i:nÝ'ch d,ipllOlmatických plO'znatků 
na 'př. 'sfragistických), nýbrž ,ulči sle i samostatn1é kritice pramenÍl" 
uváděni jsouce k syst,ematických pracím, 'k :nimž síly za'ČI.it,ečníka v 'čas
tých 'přlÍ'Pa:dJec'h 'l1Iest a'Č'Í. Sprol,ečným :shrnutím: 1,.1.tky pak dosp,ivá se 
k nmým po zn atklůmi , 'často nreč'ekaným" Čiímž zÍlsk,iJvá IPlráoe v s,emil-
ďnáři i na 'SVIé: zajímaVlo,sU. Rr. 

Seminář 'p'fo-f. Miři,Cll{y z tr,estnÍho rpldva.. j,edlními z n,ejl,elpších :se
' mináfů na rnaši faku:ltrě! j1est s,emiÍlnáf prof. Miř,ilcky. Po,sl.uchaói jsou 
zde s'eznamevání s,e složitýmli otázkami P lráva tr,estního, k nimž nelze 
přihlédnouti piN 'př,edn.l,šce. Každému dostane :s,e jilný úkOll. Na pf. bY'ly 
IproblÍrány úlpa:d'kov,é. delikty. Prof. Mihč'ka 'PiHkázal každémul j-edno
tlivý druh jich, na-stlÍnU 'postu'PI Ipř1 práIoi a uda~ lH,eraturu i prameny. 
V prvých hodinách Slemin.iř,e 'PlflolblÍrány byly kratší ~lánky a s:pisy, 
z tnetstnlÍhro 'práva (Kaaab), a'bly plO's[lucha!č'i zatím prřikáztano,u látku 
mo-hli z'p lracovati. V .OIej'bližšíeh hodinách práoe jedOlo1H.vců s,e př'edná
š:ely akriti.srOvaly. T,ím plOlsJ;uch'alč:i nej'etll pronilkali sama do sl,ožitých! 
otázlek hestnlÍho 'práVla" , Inýbrž třílbri.1i ,i IsamostatnolUJ kri'triku. -er. 

*) Na tomto m[st'ě brUldlOiU U\neř,ej 'nlělny 'ref.erá:ty zle všech seminářů, 
Ipoklud se 'konaly v Ir'Oioe mi!I1.ul!élffil 'll'ebr ko'na# v roce l'etošním: ad in-

5'Oirm a:ndium ke l ,egfŮ im.l.adš[ c'h~ 
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