
plřev'ádlěn býti mláJ 'tr,estanec pOlfllelnálhilu kitU sVlOlblodě, vzb'Uzov:á:n:a 
a IUtvrz:olvárna v něm dlŮ'vlěrlal ve v~stnÍ sífly v biO'j[ p~oti poikluh 
šlen.Í:m~ jle'ž snad ha. Ina IsvobodJě hudolU' 6ekla,tL 

A v šKlk'ani ' ta Inejldlům yslluě j š ÍI Ú[.>lra va v ýiklOlnul trlels,tuJ a' pro
puštěnÍ' na svobodu Inepromrů~e lnic, budle-Ji 'kl1Jí!d dleliqUieillt nucen 
sám si 'Sháll1lěti prád beivýs~eďlliě, lold)s,trk!olvá)n Jsal obelClnolU; lIte -, 
d:Ův.ěr:o'u z,amlěstnKlvlaJtelŮ. Dobrá vůlle' v něm zlm'ě'ni se: v l1eJsJg,nol., 
NanlolSt, tuplOSt a slÍ!aro,u z!10č~n!n!0Ist. Zde 'k10 1nč'Í Iél lSi plOvlnnolst státu 
ta . otvÍlrá se pr01e' slociá!lnÍI či:nlnolSti k'až1dé:hlo, jež budlel-tím úsplěšl-
ně j'š Í, bude -lď 10lr g ainJls!Oov á:nKl, hudou -.Ji zla!ld áld:álllla sdlrtUlŽIeJI1IÍI prol 
jolch'r,an;u a pordplOtftU prnopuštěný,ch' tresba:nru a' PlojlnOIU'..J~ jJllIé 

.r?plo~ik'y Stoldálnrě Črilnlllié tento, bod' ve: ISvlM p'rlogr.arml. 

K bráně spasení. 
(FEUILLETON.) 

U 'berní spr,ávy 'v Pr.az,e .ChloidH iOkt úř,eldinílk 'a k' úřerd'nílklul mcrlaklý, 
<muž, představ:olval se jla:kio 'll1O'vÝI ko'l'eg,a. Uk[án,ě,l S'e :ne:Jistiě" v rrblz., 
.padc'h' zabr,učetl sv,é jméno. 

NOlv á kiorn ceptn i s í!lla? - pltal se st1alr ý, ofi oi,áJ, 
Ještě ne klo1noeprníJ ,a'};e jiakiOo 'klo:ncep't,n,í'. 
A tak' vy j eš'tě s tud!uj etle' ? 

- A'llIOt. 

MI,atdíčekl rycMe :oJdprolvíldal :a hlnle!d se v'zldiálil. 
- Zas j'eden v 'ka:noe!!áři bude mÍlti 'n;a mys:i studiu:ml a idjojma 

kaillC'eaář - plo!vzdec'hl si oficiáJ - úřaď la'ni v,ěda ' :mlnlo'lhlo; Inlel• 
získá - - , -. 

lVUatdíček sedí 'nad: la:k'ty. Pře'mýšJÍ:. Ten čas, Clol tu s ,eid!~, 'mlo'hi 
S tu-dolv a ti. 00 by Všec'h'no: ,urdě'lal? Práde v k!anc'elátř:i jest mu bře'· 
lme'nem v živ:Ojtn:Ílm' Plostupu, dlo~: ílti k: brá,ně sVÝlc'h' slua,h' -- dOlkon.
čiti studia. 

DOlma j.e sc'hyle'n !nadi p-řed'nášk1am1. N e'můŽle z'ab!ořiti ~e ldiol 
N,ědy. Je u1nraven. Hlledií cdýj dem a čá':;t Inloloi ' mla: bíJo,Ul pfodhiu; 
prapíni) Íto,ČÍo s e mu :hUra vla, Sle v ř'e' ISle h'rdl,o', prř'etd locrma v,ý;s ~U:1 
!Pll j'e mill š'e ď ce'llélhlol ži V'O t,a. 

Den p[;~ne Plol d~ti. Odl ,učiva jl~ In'á'š' 'hírd~In,a stále IOrdpulzov:á;n, 
mlrzÍ 'S,e nla sebe, vzplolm1ílná Inra iSv.é klodlegy, jlajk proiklračlllJ~,. biouljlel 

. se vý'čiťk:armi a - c·hřlaidn:e. 
-. T,alkIOIVÝ,Ch' histolre:k m'ám!e :ďne:s na iilsl~de. On:e1hdy hla! va,lll11éi 

Ih:rI01m;adě v'šehrdts'k'é za vz:o~ vytý:če'n byl ,am;elrika'llism~ ,ihu.ádlež 
lt.am za 10lce,anem ne:lle/k'á s,e j 'ak:ékb1iv prá,oe, aby sa:mlélr lV ydělala 
si "na ŽJiv1ohytÍ) a při tom· stlUdujle. Při dla1:šr dleba'bě S!C'zln.aJo ~'e', 
'ŽJe .u In'á'S j1e tlolmu - bo-h'užé1 -, ta!k:é tak. Plno prr,éÍJvnÍlklů Ikrč~ 
se někde za psací:m ls:t1olr.kem: Ve V!e'řejlných' i sioruik!rolmýC'h! 'kla/ll.
creMřílc'h ra z niC'h s'klolrlo Inikdlo: lll'epr.aCluj1e v;e sVlém ohorul -J laJn:i 

l>y t iolhlo :ned:oved1 ~ Iněj:alkio:u písařs'k!ollll pr;alo~ .slel "Q~,amO!Slťati 
. ň.uJeu . - . 
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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--


