
sl,edni str,ánka, Ipoj,edn,áva}ic:í tO části Vitorazska, Ipřipojené mÍiriem saint-o 
Q'ermainským k naší "r,epulbHoe, jsou lnové. Vydavatell'stvlÍ Rdchardé,l 
Hrdl'ilČky mát nvš'e'm z.á91,uhu:" ž,e oži\110 za!plad~é dů,lležHé pojednání a. I\ně
novalo mu pečlivou úpravu. Nedo'statky této pr,áoe, zavi.l1:ené h~lavnť 
j,ejím zastar.áním, lilIvko1iv snad s h~led~ska ViědteckéhlO, značně v~rov
na,la Ikr,átce 'př,ed tím vyda!I1á kníižka od ,~ng. A 'n t. K a a,b- á č e: V i t IO~ 
ra z s klO (Praha - Pošlu.mavské }edil1oty, Staroměstský odbor. - 1919. 
- 12<> - str. 44. - KČ'. 3.60), kter,á, více .než historie této iZ'cměl 
všímá si j efiho lidu. Kai!báč seznam:ujle nás podrohně s nár-odno'stnÍmJ 
poměry, Ipoukazuje na špatné sooiát1,nÍ 'Postav,eni otbyvaí-err a plodáv~ 
ihned 'P'e'čHvé ,návrh:y) jak [ad tamlc,jšÍ Ipovz,nésti i po stránoe osv-ětové. 
Čtouc'e }ehto výkladl)T, 'llleulblr,álnimie se olbdl~vu Inad Plevlnostíi a 'nezdoITillostí 
vl'tlOlrazských Čechu v boji ' za n.árod!nnst. I :po str,ánce m~stop[sné pH
nášÍi KaJlhá'č mnohlO nového, 'llvádiěj le mno,žstvJ starých sllovanských Jmen 
mÍ'stních. Z této Iplr,áoe dýšle vlc'r,UJ vlelilk'á ~,áska k této macr,é krajině 
toHk vytrtple,v'ši\, a Uz'e si }en Ipřáti, alby 'ajutor pilině dosáhl svým~ lS~ovy 
to,lI'ž'e'ného dl,e ''Povznésti hmotn,e i dušlevně maaé 'TIf"í,cen,é Vdtorazsko . 

ů.a. 
Knížky o' 2Í'nlěll1iálch hir-anic st;átníCh a národlnostniclb, napsal Iprof

J a'fl M a'c h á č 'e k. Prvni z ll1ich (Zmlě.ny hra:nic Oech a Zle mí, ,nále
ž'ejících r'e'P'U/bq~oe Č'eSkiQS~lOv,t1nské od Ipřídhodu Če,chova, str. 40 -
Kč. 1.-) }est jakýmsi 'P' ř'eha1edem M,tky~ zlp:raoova,né od prof. Kapr ase 
v k'llížoe ~,Č'eský stát", o níž Inef,erát iblY~ 'Pod~n v př,edeš[ém lČísll:e 
"Vš'ehrdu". Ovš'em' Machá~'e:k :P101al svúJ úkol zlpůs'Dblem spfš,e narath'
nim, kt,e.rý neOlplUlstLl ani v knÍžoe druhé o "Po,n,ěm'oovální Cech a Mo
ravy za Př,emysJovqŮi a Habslblur!ků" (str. 17 - Kč . . -.50). Tato druh~ 
knížka }est v,elmi str,ulČným Ipř,ehcr'edem dějin g:erm anisace, které ostatnť 
musejí !býti znáJm}T ka'ždém'liČleskému in*lig,entu. Obě brožurky vyšlliy 
" "Levné kni:hoV'n,ě Nálnoďa" (sv. 13. a ' 14.), jež tím sioe vy'konává zá
služnou drobnou pr,áci 'DSVlětovou, aale !bude dOlbř'e, kdlYiž auto,ři jejj 
omezí se na splediláa'lll otázky a 'ne'bludiou se olbirati tak' 'Obsáhlým5 
tématy, jako se staJIO, v tě.ch'to ďVOlllJ ibrožur,á.ch. Ča, 

Ka1mTI Kr'o ft a: 11. b'ř'ez'elll - 8.. dlulbleln 1848. - N as,e vzpo nlÍ'n k y, 
sv. v. - v Plfaz,e 1919. ~ stra,n 34. - Nákladem' B. KlOčilho, v PraZ!e,. 
Prof. Krofta vLYiďal tLsk,em' svoji ip'ř'ednášk:u" kt'erou mlěa l 17. bfezna 
1~18 na Ž!oHně o význam:u, 1b6eznový'ch udáJo'stf r. 1848. Stručně, a~le 
jasně př,edV'ádi nám autor rušlný žiVlot IplOMt~Cký v' lIJř,eznu 1848 v Pra2(e, 
olbzvlášté p'amátnlo,u schůz~ ve svatovádLa,vských ,tázníich ' dne 11. bř,eznay 
a výsl1ede'k }ejí, p:rvni 'pražskolUl peticli. císařd, její nepHzn.ivé vy,říZ'enj 
ve Vídnď, a kOlneč:nle' drllJhlou pražskou Iptetici a, druhý kabinetní; Jist 
z 8. duibna. odpovídající na lni. Sem' tam zakimritne se v K,TOftoviě k,nížoe 
n,ěkterá pOlstava, známá z r. 1848, jako 'na Ipř. dr. BraUin, ,.Fast'er, 
Trojan a .jilni. Kroftova. Ipř,edináSka nelpodává nám mll1oho nov é hOl, ah' 
hlavní }ejí význam zá~e'ž'Í 'V tiQIm~ ž,e 1b1Y111a 'koln,ána v dotble, kdy 'náš In,á
rod - na jař,e 1918 - poč,aa znoV/u Iplo dolbě Iperslekuce rpOlLůŤicky dý
chati, a kdy s,e oibj,evo,va1y 'f ,ůzné rplř,ed~,~ěsti liliové a radostJnějsf dolby, 
Tehdy bylo skUlteol1Jě. záSl1:užlným' dvLem piřHpiomlinati českému l~du poJli
tické snažení Inaš'e z ,r. 1848. - Úip'ra-va Ipěkn.á; na olbálce podolbizna 
p.. fastera IOd prof. R. P,u,cholda. Dr. R. H 

Zprávy. 
P'r,ávo na StávklU' a z,áN3/ZiI1é řiztell1Í T'O'ZhioidPí. V áJlk a ko'n á 

dáU,e své díillo. PiělŤ~~eté nióe.nF v:š'ech stat'ků hospodářských, 'ho
SlplOdářsky nelplr'OldruJktiV/níi práce v zájmu vo1,e,nském, kdy nad to 
vleliká ViHšina plfaoov:níků d~e[a v zákolplech', rúZ!né finanční Op'e
raoe vlád v,á!J>čicích, p'ová1ečnéÍi nechuť s'e zme.nšeným 'Počtem pra,covníkti" 
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'Mžké ž,fV1otní iplodm~nkJ'\" to všechno vrhá s\'é stíny na o,Dnovu hosiplo
dářského 'ž~vota. - Po oelém sVlHě j'est z,~e. Ry1chrlé zhohatn1utí Jedněch 
a ÚlpQlI1é o,žlebraóení druhých jest ve všech státech. Krise ve výrob? 
statků má, v záiplětí kdsi v fIO:Z1děJ'5ní }ejic'h. S'po[lečenský řád, jeJnž do
plOil1Ští tytlO IPoTI1lěry~ jtest častým př,edmlHem útokú., theor,~e Hčíoi jiný 
spollť'oenský řád, naJézají ochot1néhro slll~chu. Dělinická vrstva nrejvíce 
ozývá 'sle po oelém s\')ě't'ě" jsolljc Nštěna UhDU 'promI2tnŮ{. Její Mas je\s1t 
nejvíoe sJy,šleu, a'č 'nenf j<edrtný, jsa prodlpiOlrovlCÍln i pro'četností této vrstvy, 
i pOlnlevaďž má v ,tulkou siJll10u a mlOcnlOu z:braň ,jÍJž také často u Hv,i 
- stávku. 

]SIOIU stávky dvojího druhu: 1p1oJIi.tické a ' hos'podářské. Oboji 'm'ají 
zhoiutbný násl,edek pTo ceQ'ý žiL\not hospodářský. V dějinách hnutí děft
nLck'éhro IbIy\1d jsm;e zvykH iploč,uati l v;ětšinrolul se stcLvlkami hro's'prodářsk'ými, 
stávky 'Politické IbYlly výjimiklolu. Během dolb1Y" - jak vzr,ůstá záj,em Iděl
nictva o pioHtickoul moc v,e 'stát,ě - a ZV11áště n.)'lI1L, stává se stávkC,l 
1 zbraní politickou .a st-álle čast,ěji u'ž,jvanrou. Dnes maJiÍ sVlětové n'O
,ni,ny stállé 'rulbriky s nadp[s'eml "Stávky", anli není snad dne, aby tu 
či olnde nov,á' Inev,YiP'u,lda. 

Zholulbmé tyto zj'evy uuti k tomu, aiby se našla oesta, jak jtm za
brániti. - Vych'ázi s'e v,ětšdnlQlu ze stanoviska, žie dělník má prrá1vo n;' 
stávku - svoboda rozhíodováníi ,undiv'ci.ua --< a diě~ln~k t,oto právo sotva 
by 'si, dal vzíti. AJLe tvrdi se, žle stávka v ž:i'Vot'e hospodářském ~est 
totéž jaklO váaka v ;žiVlot,ě: m1ezilnánodlníim. A když již stMy, trnitou a 
d!llOluhiou cestou ostatně dospěly, k tomu, '~e. re3 ervujíce SIL práv,o 'na 
vá1ku, p10ldHzují s'e 'rozhodnuti ro'zhodčího s'Qludu, a to i závazném u, 
proč !by i v,e váloe hos'podářsrké - stá voe ---;- nedosp,e!lo se k plOdorbrným 
dů'Sl,edkům' ? }est to 'P'ř'ece jen 'požadavek zdravého ro zJUm u, když se 
žádá, alb,)r stávlky, strašné to zbrane,. bylo použit.o teprve tehdy, až 
vyčerpají sle vŠlech1ny Iprrostř,edlky mírné j'hmiž má jí 'být[ zahránreno. 

A }euom zkuš'enostíi s'e čIoVlěk uče Po v'e[kých v,á~kách přicházejlí 
návrhy na InUoenlOu arbitráž v ploměrech mezinárod'nich a uskutečňují 
se, v dolblě úžasného rozvratu hospodářského ozývají se h~asy 'PIO za-
v'edení 'so'Uidu 'rozhodčího př'ed stávlkam'i. -

. \f;e Fra'noili, stejně jako p'řled' Hm v A'nglrii, mlěni nedávno velikou 
stávkUJ ž'elezni'čnÍ, a \byl'o t,ežklo pOZinati; jaké 'povahy: zda hospodářskou 
či iPOI1iHcklO'U. Ač Inet'rva1a da:ouho, zlpů:soibH'a 'l1'esmír,né škody. Mimlo. to 
stávka na d1o[.ech' uihdných }est pociťována ještě tripcejL ' 

Voláni !pO nuoené arhitráři vyhov,ěla v'láďa tím, ž,e podwla na za
.čátkw rhř,ezna t. ,r. v,e S11Iěino\nně poslan.ecké ná\'rh zákona, ,,'o smírném 
vyrovná:v'ání hromadných' rozplorú ,pracovních". Návrh' nepotlaóu}e dN
n~klOva Iplr,áva na stávk'UJ, jenom oestu k ní trochu pr.odJIužujle: zavádí 
nucené řízelnf s m',Í 'r Č í; a teprv,e j<estIli1žfe 'torbo nepovedce k clU, 'I1á'vrb 
pnlstlll'p1ujle V -.; á S ad' le' rn a f ak'uJt aNMni ř 'Í 'z le 'll í r IQ1 z h' o ďč' í,1 lež jest 
al,e závazl1'o, }de~~i 10 'Podniky~ jež se Iprovozujíl v záj'mu veřej'ném, q 
jiJch1ž zastavlení zpu.sobillo 'b,y hezlp:ľlQstř,ední 'nehez'pečí pro bytí a zdraví 
olb[Yvatellstva, anebo IpItO hospodářský a ,spldl1e'čenský' ŽIi,\~Ot kraji,ny. ]SQlV 
to v čl. 17. IOSUIOViY taxatcvlně: vYplŮ'čMné: 1. 'Ž1eiJJeznice, tram1waye a: jiné 
veřlejné dlOplra",ní p1odn.iJk!)'i po zlemi, moři ne'b ~ode; 2. payn.árny a e!lek
{'rárnlY; 3. dlolly 'na fflátky top\né; 4. IpodniJky na opatřová!nÍJ v,ody, 'svletLa 
a síillY hybl11é; 5. ,nemloldnÍ'ce; 6. ~e mle'Stech s více než 25.000 obyy.: 
a) 'poh'ř1eblni ústaviY~ lb) za.ř~ení 'na rOIďV:ažlení smetí a sl:u.Žiby na od

·straňovlálni m'r'š~n zvíř'ecích' a jin'é 'Plráce v zájmiu ~eřejného zdraVbt
nictvL. -

M~l'enk'a tato klolllleČ1n!a nlenÍ 'no vlál. M'nohlOkr,át,e j,i/z byly podány V'ť 
FranClii IPlOdlOJ:mé :n'á'Vrhy" al1e nelby,Ly Ipro'saz'eny. Z,ástwpd. vrstvy d,ělJnické 
se trom1Ui ,plostaviJi lna od:pio:r. Bállil se znetižliH talmvého ustanovení na 
úklOll" dělnictva. Také pirroti IplQswed'nÍm:u !n,á,vrh:u, }en'ž' v čJl.áncíich 21-24 
máJ rp'řfun'é 'sa1nkde t 'r,estni, sylndik'aUlstirck'é sdr;ttlž'ení fraincouzsk'é (CGT, 
COlnféderatiio:n g'é:néral dll Trava:iilffie) z~ed~ b'DuHivý 'odpor. Pokud po
ďaří se iumíl}'nlěiným vrstvám francouzským piř'es vědčiti děl,nkk'é zástu1poe 
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o fplrilncip~dni správJ1'Osti říz,enÍ rozhodčího p'řled stávkami,u,káž,e bu-o 
dlO:ucnnst. 

Alle j l~st/ě myMenk~ lna zma:r
o 

inlepINjl~ie. v9:bjeví se p~0děj~ .'~, I~nad 
i v j~né fo;rm1ě, prostle, z toho duvodlUJ, z'e Zlvot hostplodílifSky l'ep pea-
IIÚsaci \Si tvyrn!U,tí. ' . , Nov.a:k. 

Sch,ůzle S~álÍlovlědie'clké sploie'čnrosti s ípřledln:ás,kolUj pJrof. ,Dra, Hory 
Ol 'jazy!kIOlv,ém z,ákooe. S ,pot,ěšlenim kOlnstatova~ jSlem~ J le toto< :pJO.ut,šlvé 
thema v[Yls1echao ' též mnoho Ipo5lliUrchačů z řad naš,ehlo studentstva, kt'eři 
s'ezna1i nresŤ'ralnnlOlu a v1ěcnlou 'kritiku tohoto z,ákorna, dd.orženou prakti
ckými zkluš'eulostmi fečnÍrka. V úvodu IbLYJlo Ip/Oukláz<ÍinlO ' s'pirávnlě" ~e jazy
kový zákon !byl }edno~l.t z plřÍČlin zánik,u bývalé monarchli'e, kterým' ovl,á
díÍlna lb[Y'la 'm1enš1nou n:ěmeťkolu v,ětšina 'sJ'ovansk,á, a žle nynL v našem 
stát,ě In,árordnÍm, ~1Ied:ov:edl zákonOrdiároe vrY1knou1i v novém: z,ákon.ě my~né 
př'esv;ědióení německé ffile'!1šiny~žle naše il",e1plu)bqika jest státeml, národnost. 
nLm. Slova, státní. otidť\lní" v'edo,UI k ;pochylbnlOstlemi

" zda jsou totolžná; 
mětl:o !Sle 'PlfutO :užíti ra:dě1i franoo'llzského výrazu ,,[,a :1alngue offideUe,", 
ačkn1iv IllIelbtyl:1O U,eba i z hLediska meZ)in.árodního sllOva "ofideJni" U!Zá
kOlnl1ti. § 4 téhlOž zákona, slov'em "Zlp:rav&-ď[a''.svádÍr k Urme~é klO,nstrukCJ 
výJimek, které čas'em se rozmnoží a ~P'Ůsorhi jazyrkové třenice. Řečník 
vlytkn,LII1 VlellJ~klo'll vadu § 2 záikona, 'že Jest v,1ádě prřikázálno podrob'né 
p1rov,edenÍ podmínek znarllosN "státního,. oficieJ1niho" jazyka 'll! úřadů 
r'eplUlb~lill<:y, . JInak zmÍlněný z álklo/n má cHelliné me~ery, a nedostatky, které 
jlEž dnes půsoJb~ roIbHž'e, ,a Iprot'O lest žádoucno, a'blY, plrov,ádlěd nařjz'enÍt 
kt,erých ~ně.kt'eré !paragraflY, vyžadují" znrělla Ipřesně a jasn~ . Před~ášejíci 
dovodil z \I'],astI11 ikuš'en'O:stJ, jako \bývalý; soud oe v'e smÍlše.n~m , územ~, 
jak šrovinis11ckYI znre'l1Žívá.n německými souďci § 13 josdinského ;Sloudního 
ř.ádu, kteří 'sllOvo ,.'landesiiibrrach" zalTI)ěnir:i slov,em "g'edchtsiihlich',', .ha 
dokonce i "glerichtsalbtedl1ungsi.i:bllich", a z,ároveň ;po;ukázalI, lna rozdft1 
mez,i 'němeCkým [lidem, který !bez ústUjpků záik'Oinných hude zisk,án jedině 
,dolblrým!i a kv:a1ifikp,vl~nÝlffii ČleskýmJi úřredJn~ktYf;a mtez~ vůdci toho/to aid:u, 
kt'erým SVlOllIi benevlollend v jazykovém oh/lreďu In~kdy se nezavděčíme. 
Kru konoi své IpřednáškYJ :zmíin'iv se řleč'n-íik, žle Ip~,atný zlákoln . jazykový 
n'eni v,e zn:ěmóeném území rp'mv,áděn Ipro Inredostatek org,ánů, ovJ,ádajíckh 
č<ešHnu. ape!.ovaU :na činHde vll:ádnÍJ, ab\y: zjednaLi 'svými úřeď:níikům lautu
ritu, ip'{).starali se, aibry zvhíšt:ě :nejZlodpovlědněj:ší stav, jSoudcovlsiký ;by~ 'soci
áJ'nlě i mo'ráUně zaji'ště'n, ,nelboť jren tak i1z:e 's'e ill3iditi". 'ž,c práVlnlcký 
dOlflOst ,s radosti v:sturpovati Iblude do 'státrnich s},u'žlelb. - Z navlázané 
de/bia'ŤrY po.zolnulhodmý j1e vý'rolk' Ip!. m1vn. rady RiQluh~čka!} který uv,áldí, Iž,e 
óeský slOludoovský živrel již ustupuje 'll lěm1eckému. V~áda musí bjti slpo'ko
j,ena, ,,'dio,sadí,,U chéf.em vle z'l1lěmČrenémi územ~ 'českého úředmka; s'OIll!d
oové jsouce prací rpř1etíŽienli, nemohou prostudovati ,nové z,á,konYI 3i Illa
řiz'ení, ,což odůvlOdňu:j ,e záV1ěr přlednáš'ky" žle ,se Ip['atlné zákony nemohlO'u 
prov,álděti. - K tom:u ipodotýkám a mlYlsUm, . 'že ,m~uvim jménem

' 
v,ešk'e

rého do ro;stu. :kt'erý ocitá s'e 'na Ip1ra'hiu volh:)'; 'životního 'poVlou,á1nÍr, že 
neml() ŽUlO vOlllÍlti rpovol:á1oÍl, IV! Inre.m:ž mlení Ipolsta,rá:n1O 10 'existelnčlnÍ minimiulm 
v ohlledu sochíillním a mravním. Dokud zod:po,vlěd;né kruhy, se neposta
rají ,o uzákonění zvJráštrn í 'Soudoovské IP'ra,gín'attky~ dokud nehude mod 
s,e so'udoe opříti 10 zákonem zanliČ,enou neodvislost

J 
dokud j,eho roz

sudek Iblude ;nevliJdJov,<ÍJn uJ~cí, dokud \bude j<e'dfnou z hllavlnich' po1d'mínek 
k dosaž'ení zkouš'ek rpd,acení tax a Inedocenlěna dJorbirlál vůJ.e a snaha Cro 
rostu, dokud milnist'erstva hmotně Inehud,ou tpod1por:ovati dorost pr,áv
ni&:ý (připomínám, 'Žlf 's ch v,állen.í ma,n. lradlY, vypMaeti sUbsist'enč'nÍ přÍ,
spěvky Ú1p~lně nemajret1ným vysokoško~skýml stuid!entům,vo}inům' leště 
nedošlo Za 12 mlěsků), Iblude se stud'enŤ'stvo úřadům vyhýbati a Medat; 
v }1ném olbo;rU/ zamiěstn:í:ni. - K vám 'vSa'k~ koLeg:ové, mrliUvlim~ ,a!byste 
sle Inedali Ipři voablě svého 'žlivrOtlll~ho dlle zMlkati růz;nýmri nabíd'kamj, 
v 'l1 ,ynější přechiodtni krr:ůsi, 'č&něným~ zle všlech~ strain

J 
ab;yst'e ~si ,~domild~ 

ka:m 'spěje nas'e sMtní slp:r,ávI3l, lS příští vlětšl~nou něll11leck'OiU která hlOr1iw;-' 
e,e snaží na.uč,itj se oeštiniě a tak dom:a t zal hrraniceml dok,ázat,t že 
vma jlf'st vJ.ádnoucÍ. Spcrlní-1i Vláda kard1nál.ni Ipo'ž'adav'kYI svých' státních. 
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· org.álnů, (UJkažme i. my, dobrou vúli ve státě p1ro lepší zítřek Inaší re
p untíky IplraaOlvati. - Pos1,éz,e jsem' ibyJ po'žádán z řady právnického 
donost,u, Ipřít,om:ného 'na shlOra uv,edené 'př,edn,ášce a mi\.er,ád tak učintm, 
albJ"ch lP'amll děka:nu 'naší fakulty u:pHm:n,ě \Poděkova,I za s'P'r,ávné vy
stihnutí IplříiČ.h\ ~p'fIO'Č dorost Ináš v.yhýbá s'e vOIIHi 'státní S!lužibu za své 
povol,álnÍ. ]Ue. Nár-ož'llÝ. 

No'vý lrig()lliOSln~ iíá/d. N aŤÍ,z'e:ni'm v1iádJ'i Zle dne 4. k~ě,tna 1920, čís. 
324 Sb. z. la n., ďOlZlnal dosavadni ,dg:'Owsníi řád podstatných zffi/ěn. 
Nejdmeži1:lě}ší jsoU' tyto: PIOsl!ucha'či, kt,eří vyko'na,Ll St,áJ11IÍ zkoušku ·hi
stodcko""p'rláv:ní s IpflOsp:ěchíem' alleslpoň dobrým, mlO h o tL -k 10 na t i r {
gOTlOs ltum historické [h lned 'PIO o ':né sťál t lnL zkoušce n'e1blO 
k d ll' k o 1 i iplo zd lě ji (§ 1.). Ustalnovletní tlOtlO Ina'lby~'o 'pl]atnosti ode dne . 
vyhláš,ení. Př'edm1ělty tytlO' ZkO'Ulš,íi sle te.pirve od [dníhto semestru stu
di,jního roklu 1920/21. (§ 12.) Při tom' vša'k usta ,nov ,eni d 'os ,a
vad 'll í h 'O ·s t a ,r é mo r i .9 o r o s ln í h ,o ř ,á Id IU o l lá t c 'e z k uš ,e lb ,n í ', !f. 
10 S J o Ž le n í z 'k iU S 'e lb n ~ c h 'k 'o 'mi i s í IP~ a t í ln a d"á II e v pří č' i n ,ě' :r([
~orosa histor ,ic'k lo -pr ,álv ,ního 'pro stu,d 'uj Lcí, kteří vyKo
n a 1 i h oj 's t. stá t. z k ,o Ul š 'k ,tl! Z d' o s a vad:fl í ch p ř le d m',ě t ů z k u -

.š ,ebních. (§ 13.) 
Pusl,u,chaó, ktdí vykonan.i v 8. s'emestrlu svých studii stM. zkoušku 

jltld~d?I'ní nelb státově,d,eckou s P'fIOSlp~ěchem' a!s,poň dobrým, mohou býti 
pHpiuštělní k Ir '~glorosu }e'št,ě v témž,e semestru z 'Olboru, z něhož vyko
naH 'státní ZkIOluiš'ku. Přledmlě(y, zůstávají ,při judiciállním l~iglOrosu tytéž. 

PN IpioJUickém 'figlOrosu zkouší, se v,edrr,e dosavadnkh dilSoVpililll iešt,ě 
na ,uka spll: láv!I1i a 'česklOsllOv ,eluské 'p ;r lávo sp'rávn' ~. Na'nz,ení 
tlOt'O 'na:býv:á. ipaatnosH t 'ep'rve 1Od' zimlního s,emestrlu studijního roku 
1921/22. Prlo stu,dující, kteří abso,lvovali studia prá 'vo- a 
s tátlov !ěd ,eck ,á II1 lejfp',ozd'ě ,j,i k'Onclem st ,udij ,ního r. 1919/20, 
zůs1: lá, vá višak starý r ,hg'Of los lní řád v p 'ŤÍ ,čin lě discÍ 'pli.!J1i 
st ,átlovéd,eckýéh' i \I1 la:d ,á~ le v lP,Qat[notL (§ 13.). 

R,~glolno,slni taxa či'l1l~ vš'e'oblecn, ě: J (pro o !pl a k o van é r i g o. ľ o s ,Uj m 
(dosud taxa (pIOlIOV,ič,ní) 120 Kč. 

PnomlačlnÍ taxa na všlech lU/n~Vlef'sitlkh Čleskoslovenských činí, 120 Kč. 
Nálš: ~a'Slo,plis t, ělši se značné IpiOZlO!rI11l0sti. Může nám býti za,dostiuči

nění:m }ebo 'ltzn:ání, vzp'o:m
'
enemle..llii, ž'e na Ip,r,ávní'ky by.lo vždy hleděno 

"s !patra" jaklo lna Iprosté dříiČle para;grafů" n'estarajicí se o to, 00 
se mtmlo Ině IdlěJ ,e. A 10 věd,ul tnn'! méně. Kdy~ž počal časop.is vychá-zdi, 
hy;lo poukazov/ino z j,us:tých straln lna mlaJlý záj,e'm' 'p'rávniků a studentů 
prý zvMš:ttě o jakoukoUv IOdlbo,rnlO'u óetbu a h~'a's'y, o'ptj'mistů poukazu
jící na Il1iepa'trlný zl101mlek tě,ch, kdnž nesnaží se 'proh10,ulbW svojte Istu
dium a l1i~m'ají zájinlu .o sta,vovs1<ou O'r~anisaci, za!nikly: v námitkách 
škarohlídů. Vimle ,sioe, 'Ž1e dosU/d znaóná' cást (aJsi 45 %) studentstva lna 
právnické fal<'u!1t,ě }est Ineor:~a'nisl()iv,á,néll a jslm(e 'SQ též védomi, žemnohlQ 
a:bsoJvlen'tů odchází, alni'ž Ibm IU/drž'elo s Inámi k'ont~lnuitu" a to ž,e jest 
p'ř~6~11I01U,. Ip!r:oč 'l1!etdaří Sie akoe, vylža,dujJ.oí InulÍn!ě sp'Ol.upr,áce koLegů, jsou
dch j:ilž v JPlrak'si ~na Ipř' . kloll1:cti'č1nl aj stavlD-vský o ,dlDor); avšaIk zmíme-, 
ž,e nelb[Y'110 :tilč~nlěino v tlOml směru pokusu a ri/eihyUIQ rovněž piojLtek. -
A př'eoe IplOtŤleblU'je nezlb'}'.tnlě stuďuJíd íplflCÍJvlník styku s kole'gy. v p,raks~, 
jež ovšlem' IO/plěit fplo'ZlI1aui: dJol1i.OI~t a Hmi i j,eho z,áilIDif, a touhy. 'Kdekoli-V. 
ono stplO}ení 1b'j',110 fplro ,vled1eno (Sfl{)lVri~ď na př. J<Jlu:b český:, hi,st,D-ľický', 
modleJrlníich fiiJolog'ů atd.)" všiUjde ,s'e tpIlnlě osv,ědČiQo. Čas'olpu:s "Višehrd" 
má Ibýti loním "molstlem" ,mlezi lplrávnikur, st,ud:uJic~mJ a 'právní.ky p'raktiky. 
A můž'e }ižnyní 'koln.statovati~, ž,e vledJ,e SIP'OhJ/p!radOvniků z řad 'stu
dentstva v;y\kazlu~le 11 slušný, tplOČlet a-utOIfŮ Ipr,á:V1nikŮ-prakHkŮo. Letos do-

ahua'e oiblfOvského čÍls~, a oldiblě/rat,enlŮ, s'koro .1400, . jímž s'e m:áIlokterá 
mésvč:ní IrleviU/e múžle (JJlo,chm'UIMtf. Na IpiřÍ'ští flOk }est p'roto v programu 
jeho rozšíř,enL ,l1!e'boť dJoufá!m~~ ž'e li kol€;1gtové letDs abso.lvovav'ší "Vše
hrdlU" Inezarpomlelno'U a IpŤi!spejí tal< k utužen.i naší stavovské orga
ni'sace. 
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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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