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] ,a]( t~t,o kalamitě 'od/plOmlOd? Něj,a:k,á chr,estomaHe, výhor, čítanka, 
po pořÍplaidlě' snad ,prodI'e Jdr'ečklOva ,,,Svodu z,ákolllú slo'vanských" 'proJekto
vaná a r,edjg'O'vaná ,neod'pomiŮ'ž'e. Může ,snad postačiti pro škollní (semi
nární?) 'óetbu, InikoUv vš~a:k 'pro v:ěideckrou Ip'rádÍl. Takovét'O chrestomatie 
nesnesou ,edičníh'O ,aparátu, ;a t'O i IkdlYž Iporolilnemle zásadní námitky 
proti vŠ!em chrestom:at:iím bez Ifozdídu, ž,e toUž zn,ásillí.ujú správný' /Úsudek 
Hoenářův :pfed'ldád:ajíce mu pOUZle to, CIO ,a jak u,z,nal rledaktlo,r výbor':J/. 
P:otř,ebujieme zajisté vydání IÚlpl'ných, s rp'o'známklami, rúz'll'ýmil čteními. 
Musí býti 'Vle výiblěru iprnávníc'h rpratmlen-ů Inej-en p,nha.~žlenlQl ku pramelnům: 
význam'n'ým Ipna Ipr,áv'O v'eřlej :né (akty, pomlcké ,atd.) a, soukr:omé, 'llýhf'Ž' 
i k dokumentům lp'rrO na'š!e Isoc:i.állnÍ 'hnutí" o }ehlQlž lťisto lrii zaJisté v ny
nější d,o!bě bude z,á1lem co největší. 

Než doba k vydávání In'e,nÍ IpřílZniva. l\J.esnes.itle~il1é p'oméry drahot-ni' 
nar poH tiskár1elnském vyllOučiliy ,soukromého vyrdavateJle sklOro úpi~né a, 
firm!)' 'Pro obchodní j:ilné zálj'my. v1ě'tš:i1nlQu z talkovéhot'O piordlnikání. Ne
stane.:li sle olborat Ik lep'šímru, i naklladateJlské korlploraoe p'ř:estanou vlě
deck,ou IIHer,atur,u vydávati. A ta1k [břoť'l11enO starlOstí Ipř1esulnes'e na 'stát, 
který r·ozř.eW ,st.r.an ,ed:ioe Mstoridkých' Iplr,amre,nlŮl krJlSd, zříz'ením ústavu 
dlěj lezPlYtnému, joemuž by:l,a, lP'řilk'á.zéÍina i iplramenná edJice. I t 'ento úkol 
oeká řleš'enÍ oOib'ec Iprávnidkou, r'esplekttv1e stát :a dlouf:áme, žje jeho ř 'e-r 
šlenÍ sta'llle s,e 'V širší,m rámci, čťrnž Isiplln~ Is,e :i jiné tužby naš,e. Ale 
o tom ,až ipříŠt.ě. č'a., 

Staré slplolk:ové Zlplr,áiv,y,. Ř,e-ditreLství 'kni,hlovIflY oerslk ,iho Mu'S'ea (Prahla 
rL, 1700) žádá 00' staré s'pioako~é zlprávy. S. č. P. "Vš'ehrrd". Jedná, lS'e 
o dOlpn,ně'llÍ .Z1pr.áv z Id ;p:řleld1 1912. Poněv:adž 'S'PloJ,ek nemá d'up~.ikátŮ:. 
žádá 'koll egy 10 liarska:vé zas~ání j:ich lna ,alct:nersu Čoe,srkéh'O Mus'ea Inehoo 
sp,o~ku. 

ústav. 'k't,erý 111IeJví, j:a)k' se j!miernu~e, jlest 'právnická fakulta uJ1iver!slÍty, 
Karl,nvy. M,y,slí t'otiž;, 'žle joejí ;náz,ev lest: "Č'eská fakulta právlllická" :al 
neví 'platrrnlěo ustanov'eni § 1. záklo'ua ,ze dne 19. února 'i 920 sh. z. a: 
nař. čís. 135" jim'ž byl'o bývalé lČ'eské uniV'ensité navráceno jméno: 
"Univlersita KarlloNa". Neex'i!Stuj1e tudíž č le 's: 'k á fa,k;ulta 'PTáv'llicl}{á. Pevně' 
oryš1eml do uf ámre, že ig'Olorande 'n1eibydla zavli:nlěil1a úřardlem, 'llýibr'ž' laký,!"'", 
nlk'em. 

Oplě:t I]mlbo,v,ny. Stará ;boo/'ťist s'e hiIá,sí ZlnlO<Vu. V univers'itní k:nihovně 
s-e nic Ill'ezmlělnilo. }ej í t.ěžklOpádnost a nemlo!houdno,st }est každém u, kdo 
jen troOchu choe Ipra,cov,at, dnsta,teč:něl zn,lffi1a. A srlOvnejte ,s' ní knihiovnu 
mus'e}ní, knihovnu , }ež dobro-vJOJ,ně lotvírá se veř'ejnro lsti.. Zde ja:sné. lpino
stranné místnosti s krásně: umístěnlOu IpřLnuč'klOlu v ,amerických skří:ních" 
proti uni1v1ers,it'níčíf.ár,n:ě. lpioš.mlour.né, prriné rušul,é:hro ,00eklli d,:t, se za;prásenou 
příručk,ou, Í'ejíž knihy ~ Ieckde :nelZie !plno Ip!rla;c!h' la fIOZlelďralnost 6sti. ]dete-il.i 
k,e k,atalol9lům" odbuldlou v,ás lna druhý dlen, kdYI ml: Hstk,u, ~nema,jí toti:ž: 
žádanek j,ako v Musleu) - 'm'ů!žlete !býti j'i'st - sle vám 'O'pj'eví, k1dyž lne 
dv'ě, tož jistě as'prolí. j1edna nu~.a. A v Musleu úřlediník při 'katalo,g;u' :ihned 
vám sLgnaturu vyMedá 'a slill:hla, Istlej lnl~ rycMe k lnihu z de1pOlt p,ř.inles,e. 
Nemusítle č'ekati dO' druhého dne. A v Musle!Ur vš'e to oihs,tarají Jedlen, 
dv,a sluho,vé a v uni.versitní, l<id!o'ž m/ůžle Islpio lčÍtat? Uni,v,er'Sitn~ a. veř1ej,ná 
kniho\nna Jest IOt'evřena od 9-1 la 4-7 a musej'llí ord: 8-1 a 3-7. Tak' 
j,edná knihovna soukrlOmá, kt1erá s.e s,naží ,st"u,e s 'e zdokonaliti: 'P'riolti 
knihovně státnÍ. ' 

Spolkové zprávy CD 

Zprr,ávla ~ito·granc:ká o pirázdn~:nlác!h VYiŠ;ho: Mi ři č k a, Tr'estnÍ ří
z,ení, S ti le lb e r, Dě1ilny. 'V'eř:ej lné1ho Iplrávia ve sHed:ní Evropě, ďíil 1." 
Krč má ř, K'n~hloJVIní, Kr 'Č 'm ,á ř:, Zásta,v!ní

" 
M a s t n ý, M'ez. formáln1 

právo, díl II. ~p,ro poslucbla;óe 'ddpL a kon s ulil. k:U/rls:Ů). SpolIlek přija~ dio, 
'prode}e W e n li g, Příručk,éL k oiblchodnímu iprráv;u seš. 2. a 3.; tisklne s'e 
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Obchodní po'Hika. Chystá 's·e: M IL ř i č'k ,a, Tr'estní práv.o, hmotné, část 
v'šleo!blecná, G rub e r, Zem:ědě,!'s'ká IpolHika, část 1., G r u h ,e r, Nov.ějŠí 
thetOde 'Peněz; spo,lek 'P'řiJme do rprolde}e K ;a !p.r ,a s, PráV1ní děj'ilny zemí 
}wruny oe.ské, kt'eré !budou ohsahovati ,Iátk:u I. a II. dílu r.ozehraJnéhol. 
Kr.omlě. toho nut,no ,studovan:1 III. :d!íJ vydaný "Unií", jež lz'e do'StaH lve 
"Vš,ehrdu" za 'sníž'enou oenu. Sp,olek přijal téŽ' dh plnD:dejle Dr. D o ml j, 
n i 'k: S Ip r ,á V'l1 í IP r á v o,část zvJlálštní od Č. A. S. Pr:i",nílk v Brně. 

Sp'r:áva pflesidiá~ní. Vz'Medleml k r ,es:ig:n.aci tfl lělk,o~ika č[len,ů :Slprávního 
výboru 'byl:O nut,n:o pro 2lbýv,ající 'ČI:lJst spráV1níiho noku pf,Ovés.ti 'některé 
~ffilě:n'Y v,e 's~ lolžle'l1í stpr,áV1níiho vý!b,oru. Na výhonové schiů:zd dne 23. září 
!byl sta,n:ovle:n jledlnateliem ;dlosa:vadní I. knihlOvník klOt Š,ejhar, 'stprávcem 
čítárny a dtO/mu tdIo,savadní rpořaJdat,e1 vyc'házlek klOl. Jirsa, pořadat,e,lem 
vycházek kol. Příkop, na místo druhého litograftsty IpiovlOl:á'n pOlsJ,erlInÍ 
'!,áhra,d,ník koJ. Kr,am:ář. Prvního !knjhlOlVlníka hude za:sttťpiovéliti Dr. Fr, 

'Cada, revisor knihovny a zastupování místostarosty převzal účetní kol. 
-Novák. Pr,eslidium SlptoJ'kU úřaJdiuj le dennlě mimo slolhotu 'odl 11-:12 hlOd. 
dopoledne, 

Zpif.álVta k~ni'boVlI1'í. Do 'knihoV'ny" j'a'k'mlil~ le dojdou z vazby, budrou' za.
ř,azen'Y, nové Iklnihy. Lhůta mlě,síční hude Ipřesně dlodržovlána. POlněvadž 
pod[,e oznámení dlět'k,anstvÍ Ilze jistě piočftati IS vy~<:Qtizen~m; Akademie na 
Smietan.ovlč /náměstí v :nej:blliž'ším 'měsici~ :by,J,o uči:něno rIOz'hodnuH, že 
kniho'\nna ,nY'něj'ší 'bude zce,lena s Ikni:hov,nou tamlnějlšL Bude ' však za
pOIHe'bí z:naJčné práce ~ 'r:evise, j'a'kož ,i InlO vý Chl ikatat1101giú il signatur. TIO 
vyžád<i si .delší ddby, IplO 'kt'enou :nebudviu 'knihy ipiŮjóovány. Bl~žší IOlZ'námi 
se vývlě's'ka,mi !po Ip'ří'P'adě d iennímli. ~,ilsty. Kv~eglOvé, kteH by se chtr21i 
súčastniti 'k/nli:holv:nický'dh' 'prací 'a nab'ý'ŤIi tak knihioV'nické plfaX'e, IllIechť 
s,e h1.ásí za čLeny knihov:ní Ikoml'sle. Dr. Čáda, v za:stoupenf knihio,vnika. 

OéJlbO'f, kt,erý sdruží vŠlechnYl 'ČIlle:ny, 'kt.eří absolv.ovali a jSlOU /nyní 
v Ipraxi, zahájí činnost ko:noem' říj:na. Př,edporad:y, Jsou }if zah'á}eny a 
Jejich vý.s1ledkem lbudOlu [p:evné smlě,rni,de lnového od/boru, jeŽ' 'b:.tJdolll 
Ipř,etdalO 'ž'eny 'H,a ustavující .schůzi 'k ld:elbaM a k lo'neónému. sch'v,állleni. Za
jisté, 'ž,e vytvoří v n.a,šlem' s'polku Is1:ř,edi'Sklo splo lleČlné práce kol'egU se 
st.ejnými tužb:aJmt Př:ihJIá:š!kly. Iprozatímní !pIřijimaj,t se 'na adr'esu spolku. 

Z!p\~~Vla 3:oc:iá~ni 'k!o/miSte,. Kvm~sle úř,adujíc 'P'ravi.ctle~ně opět od 1. 
října., u'pozorňu}e, ahy všichni, ko:,e;gové a kOII'egyné oibradel!,i. s,e s dotazy 
ústními :i 'pís,emlným:i 'P0u~e k j,ejíim úř.aduj~CÍ'm čJ.enlŮm Cl! nezaM~ovatli 
tím: k,a:noeil,ářle fa:kulty.. D.áJ.,e U'pOZ'orIlujeme,ž·e lbezp'fIOstředlně! ohn,áš,ený 
pf,Ot'est lústní lna d:ěkans,tví Istra:n ,z.výšlení tax budeme dŮ:s.!ledJně hájW 
a 'po}ednáme též 10 této zákžito'sti lna vallné 'hnom:ad;ě: ; dá~e }est v zájmu 
vŠlech, 'aby óeni vyhlá:šiku 'k·o:miJs·e o ná'prav,ě. byto,vé kdse. Jednání 
.o Ip'etwl!ej pflO říj ,en (2 k'g.) je v ;p:wudu. St u.diJní do,vol'e:né mlOžno ž,á
da1:i na rOlk "1920-21 td11e dosav<lidiníc'h f.orm'a.Jit. K óetným dotazům sd,ě,
lu}em1e, ,ž,e :podle intlerpr,eta-oe vlltádlnfho 'nařízení o změl11ě r ,igorlOsrúho 
ř,ádu Iprávo s,právní n;ez;kouší s'e .u státověd'. r~gfofiO,sa. těCh, kdož mají 
'albtsolutlOni'um nej lpozděJi v let. sem!. 1919-'20, ať ISli tito vyzvednou kdy
kol'iv. KoneČintě 'ž.á'Ciáme všechny ko.legy-vojíny., kt,eří trlpru zd[lOuha,'V'ým 
vyHz,o'váním 'Svých 'žádostí o IpiOvlo~'en~ Isu!bsHstle.u:čnÍ(c'h' příspěvků, aby 
i'hne:d sidlěl!lili ipíslem:ně :své j'méno" Ibyd[iště :S vyllí'č,enílffil 'P'ř.Ílpadu, kol. 
Hofbauerovi (Praha IV., MClJsa'r;y,ko,va klOl,ej 180), }ednat,eli naší komise. 
Byl Ipodán druhý, dů,ra.zlný pr.oÍ'e'St IprlOt~zvýšleiní zkuš,eibních tax a na-
vrž,ena ffilodlifitkaoe onohlO výnosu. Předseda. 

Kome~~, 'k'tlerý rlQ'2iUjIT~l IÚič1etnictv,i, ,a m lá trodhu dobré vůle ach't,ě1 by 
Ipr,aoovati Vle 'S'polku, ať s'e ip'ř,i'hlá,s.í lm~. rÚi6etnímu ve vý:borovnlě. 

R:edall\lčni 'SldleGIelní. Přišt1 /čísLol V'yjde 16. ldlstolpadu 1920. Všec'hlny Ipří
s'plěvky, r,edaJční výtis'ky, lbuďtle'Ž' za;siíMlny, lna adlflesu: S. C. P. Všehrd, 
Pra:ha 1., Ovocný trh' 3. 

Majlitd ,a 'VlYoa:va;tlel S. C. P. VŠlehrd'. R,edaJktof R. Rauscher. 
Tď.skiem Storkán ,a s'pod. v Žj'ž'klOv/ěp Husova 68. 


