
na levici a pravici 'v politickém životě~ . » Politika není možná bez kompromisů v taktice. Ale takový 
kompromis se nesmí dotknouti myšlenkového základu. S ideami se neobchoduje. Z úst levého poli
tika nesmí nikdy zaznít věty, převzaté ze zbrojnice tábora »pravých«. Při koalicích je třeba dobře 
rozlišit věci společné od takových, kde ustoupit není možno. Lepší je poctivá oposice, než vláda, zís
kaná kompromisem? který kompromituje. Komunisté svým programem negace a rozvratu sami se vy
lučují. Zahraniční vedení se stará o to, aby nepřišli k rozumu. Ale ostatní členové levého směru hle
dejte těsnou spolupráci a nedělejte nic, čím by se rozbil a zeslabil tábor levých. Absolutní vláda pravice 
je strašná věc - líheň budoucích nebezpečí a zmatků. Právě 'proto se jednota levice nesmí rozbít. Ať 
v op osi ci nebo ve vládě - vždy musí mít význam síly nepřekonatelné« (str. 185). 

Čtenář najde v přÍtomné knize úvah mimo jiné, co soudí autor o církevním právu a dnešním 
jeho studiu, jak chápe problém autority, se zvláštním zájmem přečte si však zejména dvě výstižné 
úvahy o Ivlasarykovi: »Iv1asarykův nacionalismus činu« (str. 186-192) a »Masaryk« (str. 193-200), 
jež končí touto charakteristikou: »Realista a idealista; positivista s vírou v osobního boha; muž chlad
ného rozumu a vřelého srdce; filosof, učitel, politik; revolucionář, diplomat i hlava státu; humanista, 
jenž organisuje a do boje vyzývá armádu! Kdo může sloučit v harmonickou osobnost tak zřejmé proti
klady? Jen veliký člověk, jenž stojí vysoko nad prihrádkami našeho třídění; geniální hlava a převzácné 
srdce, duch, který nalezl své prostředí, svou dobu a svoje dílo« (str. 200). A. Klimt. 
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OPRAVA CHYB 

y části článku Postayenf. presidenta francouzské republiky 
podle Paměti PoincaréoYých uyeřejněné y druhém čísle 

Moderního státu. -

Str. 38, ř. 7. shora čti Clemenceauovu místo Clemen
ceauově. 

» 40, ř. 22. » » právnicky dosti místo práynicky 
značně. 

» 44, ř. 6. zdola » solidární místo solidárně. 
» 45, ř. 17. » » della místo de la. 
» 46, ř. 5. » » vidíme místo vidím. 
» 46, ř. 3. » » starosti místo požadavky. 

. » 48, ř. 2. shora » jí místo ji. 
» 48, ř. 1. zdola » (Dokončení) místo (Pokračováni). 

V),da'Vatelé: Dr. Jarosla'V Krejčí a Vilém Koudelka. Odp:JVědný redaktor Vilém Koudelka. Revue »Moderní stdt« vychází jednou měsíeně 
s výjimkou dvou prázdninových měsíců. Celoi'Oení předplatné v tuzemsku Kč 100'-. Jednotlivá eísla Ke 12'-, dvojeísla Ke 18'-. Pro 
cizozemsko zvyšuje se předplatné o poplatky poštovní na roeních Ke 115'-. Kdo si ponechá ukázkové eíslo. považuje se za odběratele. 
Odbírání časopisu přestává jen písemnou výpovědi. Pvuhé vrácení výtisk:J nestaeí. Novinová sazba povolena red. post a telegrafů 

Č, j. 85 .224(VIl.-28 . Toto eíslo vyslo v měsíci březnu 1932. Tiskem Státní tiskárny v Praze. 
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