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Vzm!3ic'h semiOiálfll1JÁc'h cvic.elnm. Zd.á se, Zle s'e p,řece spa'ní hližlby tě)ch 
kdož S1 př·áH, ab:y semÍ'íl,á'rnÍ ev~'Č:ení sta[,a s,e ~)lrvními po ·čátky V\ědecké 
prá.ce na naší !un.i'vrersHlě. A také se zdá, snudrě. (plOdJ.e st~l'e vzrůstajícího 
účastrenstvL 'ž'e i zájem o 1l1Iě rroste. OvS'cm Ib:upe tretba probiti se 
trlpkými rpočátky jak seminadstůmo tak zv'Láště prof'esorům je yedoucím. 
At.e s1lliibiný Iplolclártrek jlest iUlci.l1i~n. Přredlem' doufám:e, že Ztl1l[zi semi
náře. které klO'nán[Yí !byJ,y, j1en 1310 jre.den blěh. S'p~še práci tutbiJ}eQy \než 
k iJ1j! pOvzb,UZlOvaly" ,l1Ie!boť " '~nátké jrejich' lhůtě Ipravidte,]ně. práce nre
brrJy :uko~če'l1Y !1 -'p'a~ :n !l"t ne, u~p' ada,y, v zaeO'l!1'enuti. vTo napravleno jesí 
Jiz hm, :pe .ls'emJlnal:m cVlOeJ1ll Ga'k nam sd~IUUre ~a pf. Jprrof. H e n n ·e r) 
budolU prerm'a'l1Ientm !PO 'Oba sreffilestr~r ' ZatlJmt vsak nutno" ,,aby v též';: 
hodi;nle byai :uv:ádě:ni i za,č,át.eónki v metodiiku vědecké práce a z,á
ro'vreň, .lby, .pradOv,aH i Ipokrorci1:ejšÍ'. To jre'st ovšem pocált,ek, jenŽ' m:us.í 
záhy 'býti. :nahlraž:en zaveden~m :pr r o s ,e mla n á ř Ů, do nichž !by mt'.tsi\ 
vstolUp'i,ti každý, kdo v tná.slredujídm s'emlestru chce ;pradovatd v sr~mi
nář.i. Leckde to sioe tbrllidre vdma Mžko 'PlfiOvésti, někde vllastně jest 
dosud prrotsemi'nář :nem1ožný, Ipolliěvadž l1ie,ní v,edoucich sil. Že však .tyto 
pr,ols,emli,nář,e jsou inezbytny, jrest jisto. Osnovou j ,ej~ch bude }ednak' eviceni 
tá1ky přednášené, jrednakctení ~J'ramenů a Y plOsHbnnÍm a státo ,vtědeckém 
oddíle TepeHtorium a !prakHkum. - Jinou, a to veJími 'bo}estnou str:íJn
koUl našich sel11lin:ířů Jest úrp'llný l1Iedostatek míistnolsti. Právnická faklJJlta 
nrelTIiá, ani řárdlné lP!raoo:vny~ aJn.i studoV!ny s čítár'lliolU, kd,e by hy~y vy
loženy prřlednL Iprrá,vinic'ké ča'slOpisy. Zatilim' 00 sle tÍ'snlme v Í<emných l~líst
nlo'Strech v zastr.č'ené ,ulki s kotci, v biudovlě. 'S úzkým'i dhodbamti, Ikt,er,á. 
lbiJ'la iU~ná<na i 'rak.ouským erár·em za "tnevhodnou" (a to ji zachráni.:lQ 
od rlekv~siae),rIOztahuje s'e v Ina'šich S vlě.tlý ch, vzdušnýdh' místnlOstecb 
na Trep'f·eslentarčním p1ÍsN~ Iproti pa.rlamentu: "Vojrenský domov". Co jest 
to ,prroti vlědrec'kémlu :studiu? HlOliá z'blYt'eól1!ost) jren když vojáci se bavj 
pod záŠtitlOilli tř'epdavého p·raporku s óerveným trojúhelnikem', vřfska
vým' grramofra.nem a mLhotavýiJn' 'biografdn. A vtěda? Zdraví stuldentů? 
V tlOm jsme si zůsta:lri IS Rako.ulskrem1 si-ejlni ,a nic tu .nezmoh[~r plfO
t,esty studerntstva, prnof,eslO1'ů ani ministrerstv,a školství. .- Seminárn.í 
knihovna j'est lp'o'Ujhré tOtrsO a jej.í druhá část rozchváoelna by,la již za 
vá:lky. D~l()l1h:o 'urž nebude možno shp'ěti onen nesn,esitel]ný stav . . ' 

Spolkové zprávy. 
Zplf,áJvla soclálni !kiomise. UpozlOrňuj 'eme k!otltegy, ldreří požádali ko

mÍlsi konesp.. lístkem 10 zaji:štění trermílnů k j:uJdicitán:ní a stártoV1ědecké 
zk~tulŠce (l\"igo1',.) . a . o:bd_r'ž,~Ji jivž, dlefi!1.i:t.irVlní a~ls~11utodun::, aby, ihJned JPlo'
dah. k llivredenym Z klOIu,s kraml IzadOrStl a v tle:chto UdaJl d'0hu ZklOušky 
s~,?d~o.u , s !~~t,errvalje,m', Inazn,ač~eným v ,Ik:'0r~es'Pr . ~~stku. ?statnf za:Ž'ád~j~ 
tet Ihned dieka:n.stvl 10 vlYldalm Ij)lfIOlZatI'mimho ab'sro ,l lu~'0.na (s,e za1počte
n.íim 's ,em1estlfů) a lpak novlnre1ž 10 lp'řLpiu,št,ě!nlÍ 'k zm~něným zkoušk'ám!! 
Vš,echny ž:ádlo'stL, ktreré Ibtudou podány ku zkouškám do 20. óerrVlna 
budou mírtj př,ednlOst př,ed 'Ostatními, takžle vedJrejších i,Qtervend ko~ 
Le.gu není He1ha. Zktu,š'e'brnÍ term1íny k hi,stor~cklO.Jp'rrávn~ zkoušce budou 
as,i koncem ČrerV'na. KOIl:e.:QiO·vé" vojílni 'b'tljdIOIu, již zkouš,eni z tlech 1P'Ťed 
mětů, jako Orstatrní; rrov:uež se zkolu,lŠi "Děj'~nYr tPlrlá'v,a vie stř'ed'ní 'Evr'Otpé. 
HistoiYidklOp'1',áv:ní rig'Or'Os'u:m mohou všichni sJtO'Ž'i'ti, kldlolž vLY~Orna1i hitSt. 
,pl\",.á,v.ní ZktOIUlŠku ,s IprflOs,plěehíem' rdo~rÝ'm. Přte.ďrn,áškYt v l.etnrm s'emestru 
končí asi Idlnem 3. óetr'vieln!de, zklolUlšIL se a'ž. do 24. ·července. - PlQ.d
kladem plo'rad zah'át}elných 'S milnistlerstv'e'l11 Národní 'Otbrrany j1est ge
fire!fráJní pm.dlloužre'ní studentské dmnolliené ročníků 1894-97, až do ri;nd:ivi
duáJ1lní dremo'b'iJljsace; vÝSi~ed.ek' akcesděil~m:e ·pří.leŽlitostně. Komise dě-
kuje všem', ktleři se IPrři.či'nUi '0 dotpllI1ie:n'L j,ej.ího ČlI.enstva. Jednatel. 
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~PlIiáJv,a rt'o:grafick,á. V:Yš,llO: G r u:b ,r r: Z,effilěděJ1ská 'Pou~tika. č,ást 
11., Ústava r lep'\tLbH'k~1 Č ,esk 10 sil 10 v le \n Iské, z,ákony a luařÍZlenf 
z IOĎ\O,r\U! [p,rláiva ústaVin~h03 Oeln,a, .\lJlrIQ CIl,e,uy; j le 11 10 Kč., p r 10 ln 'e č./ll'e ln y. 
18 Kč. KadJ 1ec., QěJ~nLY, vleř. Ipráva Vje stř,edni EvrlO'Plě~ seš. 21. a 3.--': 
Chystá' s'e: M ,i řič !k aj T;r,estnÍ řLz,ení; K T Č m ,á ř, Zástavní., Krč m :á iř~ 
Knihovní; S ti e b 'e f, D,ějl'l1y, Vleř. !plr,á,v,a ve 'střeďní Evro-plě, G r tu b 'e r, . 
ObchJO.dlní p'od~Uka. - P :ro 1č~ len[)'i Sd .'r :už 'e lni !p' o 's:l, 'Uc.hačů d!
'PId 10 m ,at i cl< Ý cha k:o In ;s :Ulil ,á 'rn fc !h ku .r s Ů bud le vy,d áuo fpo
dd le sm\llOuv[)', ,UZavř le ,né mez,i jm 1e 'n lOv,a lným 'splioftk"em' ",For
m lá 'l lní m ,eziutárold lnÍ práNo" 'Sle sVIO[ lení trJ1l 'pl. Vl y, s~ance dra. 
Ma 'st.néh o. - Od sp' :01ik lu, PIr (áv 1níik v Bnn lě Ip řija t o d'O })'1'Ů
d 'ej le.dr. E ,ngJ.iš, P 'enlz ,e,ce in ,a je n K č. 5.50 (místo 12 Kč. ) . 
- Sip' lod le 'k vjY.d ,á: piro A. S. P:T,á vnik: T nest ,ní právo PTOf. 
KaUaba" j le 'ž ib \u id'e s le t ié 'ž ipI'I'od lálvati: 'Čle,nům našim'. SlpO-
1Jeik Ipř,ija1 dia, Iplrodej,e celý ,n,ákaad: O r luh e r, Dopra,Vlní 'PIOJHi,ka a do 
komilsle: K a 'P 'r a s, PT'á.vní d!ě~řny, z'emí k.oru;ny Čtesk'é, díl III. :5. 1. 

ZplIiáiva Ip/olř.ad'arteJI'e ,rPřiednáJŠJek a vy,ch,árt:,ek. V Ý 'b 'O r s p'O [ k IlJI 
u 'sn lesl s 'e ina vý \bo ro;vé Is , chů:Zii v y \p,,saH k'Onkurs na, Ip' ř ,ed_ 
II ,á š k li Z 10 hlO T II v lě d P' T já Iv il1 í C hl a stá t in í c 'h. Pr,áce, 'o pia Hen é 
heslem' "plOdati je anouym:n:~ se jménem a!ut'o:r'Ovým: v uzavřené o!blá[ce 
do 15. října 1920 do vý!bOf'OVlnYI s,ploJkIUI. Z'vMšt,n~ komits,e pos,oudí práce 
a ludělí tr,em ,flieja:e,pšÍJ1T11 ipiracím ceny, (I. ce,na. 100 Kč., II. d_ena 50 Kč., 
111. oena 30 Kč.). T'en, j,em1ulž Ibude cena udi ě,l,ena, :bude zavlálZitÍJn, před
nésti sVIO~d iplrlá;oi lna člle!l1ské ,schůzi. VýibOT mlíní tím'to ZplŮsoiheml Ine,je.n 
pov2.'bluclli'ti Ziá~ ,em ko~egů 10 Ipř,ednášky, ,nýbr'ž i plQ.skytmolllti klOd,e.gúm 
přÍlle,ž'i,t,o lst ve cVIÍ'Člelflíi řečnjctVlÍ., 10 ln:ěJž llIálllO }e dbáno" ač lplrlO p'r.áv,ni!kar 
}est velmi dŮ[ležito. ' 

iBlb~~ra'tiica<y: IOdblo,r "Všleh'rd!u" kOlnaJ dne 30. dubina" ·t. r. vf· 
mlČni schůzi~ il1.a ln]ž zv'OJ'en za 'P,ř,edlsedlll kot dr. Fr. Čáda, za m:í
stolp'ř,edsedu klOl. Klettn,er, Za jednate['e klOL dr. J~r. Ko~áHk', 'Slpr.ávceml 
kata,llOglll ko~. R. Rauscher a za zapisovatde klOt B. Sejhar. .Ko:nst:a
tov,áno. 'ž,e systém kataliog1u }est ú'Pd'fllě vy'pradoN1áJn a tudíž ·IIZ,e ho již 
ny,ní' !poskytnouti k volnému uŽIÍv,ání čl,enům b,Vš'ehrd;uH

• Dals.j; ustan.ovlelni 
o iplO;U'žív,ání katal'Ogu budou učinělna v ll1iealb~lžší schůzi. Usnes,eno Ipo
žádati IP. IprlO'f,eslOry ř'editei.e seminářů, ahy zaipůjlči~i k r'Ozepsání [Ii,te
ratm,)'. :semiln,árních Iprací IpflO katalolQ. Da~ší pr,áoe 'Organisována půd:li(' 
()d.b.orů, a tlO: .odbor f,iJlosa.ficko-s,ocio!::ctQick,o-histork!ký (3, 30, 348, 349, 
37, 39, 92) IPlOIs.Hiv,flle Iprláv:ní (340-345, 347), ,n,ánodohlOspodářsko-korn,er
ciá'lnÍ (31, 33, 346. 36,.38) a odibolr ústavlI1iě-s'pr,áVini a v,ědecko'pollHický 
(32, 35). Katalog 'mO'Žil11O 'Si IPlrlOhilédlnlOluiti v iplá,tte!l<: IOd 5-6 hod., kdy 
úřadující k'oJ,ega plOdá i v,ešk,eré ,inf.ormaoe. 

Rledla'kJC!ni sd!ěle/l1lÍ: Pří'ští (10. iplOslledini) Čís.ř.o vlYlidle 1. 6ervence. K 0-
] 'e,gov ,é, kt leří ;c'htlějÍl. ,albw, jim lby[1O [P,(o"s;! 'fi ;,no, Inechť ů/dre
V Z id aj í v le v Ý Ib lo',r 10 v ln lě Isvo 'j li ad re s lu, ·S p!!o['[u !S 10 hl a'a~ zn ,á,m': 
k o jtlí ú ř. Č ~ le·'n IU. Veškleré _ PŤJÍSiPlě'vkLY', idotazy a ned. výtisky, buďt'á 
zasíMil1:y, na adr. S. Č. P. ,.ViŠ,ehnd", 'prahla 1., Karoltn:ultn'. 

\I 8. 'Č~sle časolplÍ<s,'ll1 v~lOudiilia ISle Vle čIliánku klOl. Le:plař,e 'ehy/ba, která 
b(yJ 'mloMa c1:lťinl ářle d:bslQ'r['entovatd, a proto ipriOls~mle, · alby si ji čtenář' 
lalsk a Vlě lOiplf1a,vill': . ' 

Na ·str. 115, 11. ř. z,e: robIla mlál zníti: P:očd 'Ol'enů z.astilllPdtdstva 
blUdle 'se tplOhybovati ;k1O[e:ml čis[a 40; budou voleni,' <lIvSak vMIda! má 
ptflálVIO v z.ájm!Ui v\yJlOlUóenl IpoH'i:iky lIlalnejvýš třetinu Ji chl jlJl1IenovatL (Pla,ti 
pO:U1Ze Piro S1ovlenskio a db r. 1940). VIOI,eln a jmleln.QIV\áln ... 

Na 'Str. 115, 8. řlá!dle~' :Z'e zdioi'a má Ibýtd v závorde místlO (plOoolbll1lě 
i lUl olklresniho výborlU) ,sprlá'ytnlě ~p[,atí pouz'e pro Slů:viell1'sklOr a to dio 
c. 1940). ' 

Majit'e1 avydavatcl Spo~'ek' Oeských PT,ávník!Ů nVšehlrdH. I Z'a redakci 
odpOvídá R. Ra:uscher. - K'l1ih't. štorkán a ]ar'dŠ v ližk'Ově, Ht~v.a 68. 


