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Není p'ří}em'nlQ připomÍ'na,ti si udlál~'OI:;ti le života 3t.uŮ'e,l1ts:k!~:h()~ 
'lder.é mu nebyly, přfliš Iklu cti a sláJvě. Ale miálm ... li \Se 1Jm~nitl 
o vlniku Č. A. S. JJP,riá!vln~k" v Brně, jsem ifilUd('ln pIO'číti 'Oním ziná
m'ým .usnei's :eifl~:m A. é. S. "ZIOlty" v Brlně. Jest tomu :nlědol ' Plře.s 
r'o1k;, CIQ l5Jtalr;olstUv lÝ vý:blor tlQlhlnto SpiOl'klU a Ip!o něml ne vjaeč1enná 
valná ,h!I10Im!a.ldlaJ 'Sle IllsflIe's'la, že či'ninÝlffiI čl,enjem' "Zory" m'Ůže býti 
jle1n a/kaldem:ilk~t!echlni'k. Ch~t,ěI:i iSIÍ pom/Q1cl p!ř~d ne'b:ezpecrm Plříchi~.du 
ptos'luc'h;a ,čů novýoh

' 
vY,Slolk}'ich 'škol v Bt1ně ~flO! společe:nské po .. 

staveni te'Clhlnikléll, 'a - ploh'ř'bi1i "Zoinu" . 
.rl. v tétlO idloiblě l}J'nálv'nícli pr1áVlě kloln.a':i poslední porady ku zn~ 

zení IklI1aj.iJnJsk1élhb splOcrku p,r,ávníkrů v Brině. Po vz:ájle.m:né dloho dě 
.g 'kloL Im'ekl)iik:y" 1JemědJělci a \"eterináři uSltadl .se n,e krajinsk)"r spo,:ek 
p11áv.nílklů, laJe iSRjO~ek vš,ech' 'lyISlOI~OIŠko~sk lýchl plosluchačú v Brn ě. 
KlOL JUDr. Kor.ec., JUDr. V!o!h1noot, Něm1e'c a ně'k\o:l~k jiný.ch' uj.alo 
'S'e 'borU VIC plrlá!qe Ia; 1.a:n edlouhiol 'b y 1 z'álk~la;ď p~o 10 želn . . P řle dsedbu: 
zVloQeln kiot JUDr. V'olhin!Olut. Pr.á,ee Z,ř~ZIQlv.áJni'm vysokých " ško~ 
v Brině přJb'ýMalo. ZvI.áštěsodál: n.í refere1n t měl pH~1'01. Na 600 
ÍJnfu[1mla~ních' diopislťt b:Y~IO' vy,říz0no a p~'-o ty" klteří o''soblně · piři
jíruěH Idb Brn:a: p~lni obav la~ Is.tl3Jnolsltj 10 b1yt a stravu, b yla tříZ~'1 aJ 
1,n'flOtt1m!a~ďn,í kiaJncell,á,ř', Ikldle ISle dle:l1Jlliě úř,a.d!o'vaJl'ol. Co hylO' 3tarostl, 
talklťočovlá'ní, 'deputací, úČ\alstí .llla klolmilSÍch' a v'šed<!a ta práoe spp
ÓÍv'alla Inla. b'e!dir,echi li1Iělklo~ď~a 1id~, .l(teř'Í Oblětlolvali" p'rázdJniny a ZIU
s.taH v Brně, aby hfáijiloc nlaiš,e 'stu(lie!nhlklé, záJj'my, o :něž s'e tak l~á:lo 

J BrnlO' zajimá. 
VYSJoll& 'šíkoly v Br'ne byly :o'tevř'e!ny, na! fakultáchf utvol'dl~ 

·s.e 'slamlosta,tné sR'oJ'ky, k!d!y,ž se é. A. S. jednolMas'ně llS'nesl, že kl
kfultní 1s.!fJIo~ky maj.í blÝiti jedlnolH(y úp~ně sam1olstlélltlné. 

Nle SlPlo ,l:elk~ který za. taJk knáťkbu dlolb1u vy;kbnal g,igantsrkioLl 
pHmlQ p[jáai" neměl ISle rozejiti. 75 0/0 vJšledh' "lejnu b'y1i pr,éÍJV1níd a 
tl 5Je ,I1O·zh!old1li :Sle lSlolUIMa:selmt v:šech' osta'tnlÍdh: 10Ia' sÚŽlenÍ C. "A. S. 'n a 
.sploll,elk' fiakultni a s[oe pl~aJy1nicky 15 dloldlaltki~ml v 'názvu "Pr,ávrník" . 
TiO jle!st piťV:UtÍ Hst 'hls'tlQlr~e Inla;š·ehb spolku. PO' oldohb1du kol. Dr . 
V1o'h'nlOuta) jelnž př:e's ' t loi, Ž1e d'ná:ba ruJmlěledklá hlo ~le zajimá,zu
:stalI ml'šim' uměl'eckyjm r;eferentem~ zylo~ejn plře:dls'edlou é. A. S 
"Pi1áV101ík", ny;ní již falkult,níhb 'spl:J:lku na P.lr,ávniek'é fakultě Ma
sarylklovy univer!sity v Bl101ě 'klol!. O. HIOltjáčeJk, jledJnatellemi IlOOt 
Em~I Pavelkla. 

Úk\o~y či'SŤIě ~ta,voVslré .uroDlvla1ly směr spolkbvé pO!iitiky. Plet~ . 
'k~elrý: v 'k:ažldlém sm:ěru ,se zldla!ř.il, byl, ř1ekl b1yc'h', p':rv'ním' a:e vetnu 
j,lstým, uv,eldl~nim ,al ZÍslklálním b!r11llělnlslklé spo'llečn:o'Sti, plřed'náJš,lm pnolf 
JUDrI8. K. Engli·še 'll'a -ťhfemla "Stáltn.Í lSpr,~VK1: mlěny" prvním p~v
:ným k!rokem lna pioli vědeckO'vzdiělav;acim. 
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Za:řízena 'čítáJt1n la, studovna a úřle~dlní m1ístno'3t spjOrk~u v' bu
dově p~I~\'ntidklé flaJkWty~ SJP.lOl1up,raoolv,álnp' na, r'eorrgaJnisaci stude(I1t
stv:a, ' !fl" řeŠ:ellií ,oli:lázek' ~odáilních~ lorg13íni's~vlálnJOI vydláJvláiní litho
?,r,afii, založen kroužek p:ř;átd ialngličiJny, S!p'Ortovců, š~dhi.stú. -
zklr,titka, mlálme př:edl s,ebloo program, dl Ia, ~Zlotr - pra'žs'ký; Vše'h'r'd'. 

Literatura. 

Dvě kmiky ro repjUlblice vyšllY v "O.bčall1sk,é knl,hovně" ('Čís 1. a 2.) . 
A uto r, 'prof,esor brněnské univ'ersi-ty dr. Bohumill B a x a, roj-ednává 
" nich pod Hí-my "Repub'lika" a ,.Fo-rmy repuĎI;dkYI" o základních 'l){)-' 
jmech .a dTUlZkb republik Způsobem velmi pop'u~!ár,ním, jak toho vy
žaduJe určení sbírky, v níž vy§l:y. Leckde vadí p'ři četbě nl~určito9t 
výrazu, !patrný spěch v p'ráci a kon,ečnlě i neujasně,n,é stanovisko spi
sovatelovo, Í'enž se nerozhoduje Ipro žádný typ republiky a :ponechává 
rozhodnutí nedobře informovanému čtenáři. HJavn!ě z tohoto di'tVIQdu 
bohuže~ jest to Iproti knize t:éhož autora "Stá,t" (Pr., Vilímek, "Za 
vzděl. H, sv. 95." 12°, str. 48, Kč. - .60) - krok n$pět. :1:.ato kn~žk:a~ 
třeba 'O r,epltJ.bJioe po-jednává úžeji než nynější dVlě Ibrožurky~ podáv4-
populárním slohem mnohem' více. Ani genese našeho státu není v 'klnížce 
"Republika" blíže ob1 asněna. Budiž při té přUe.žitosti upozor'J1,ěno .. na 
dílko univ. ,'profesora z Krakova Rostworowsk,ého "Jak v naší dtobě 
vzniká stát?" (Sborník "Pa1prsky", čís. 1., 120, str. 16, vyd. BUIJ1ata,. 
Bojkovice, Morava, poštou 30 hal.), v n,ěmž Rostworowski zmaanenitě 
a !přece struc'ně probral historický vývoj j.ednoUivých útvarů státních 
a tal<řka věštecky již roku, 1917 naznačiJ budoucí vývoJ reskosloVJell-
sk,ého státu. Čao 

Mezinálrodn'Í styky Ikrál,ůČ'eských V Ipiřičh1fě Slezska. Pod!'e 'před
nášky v Právnické }ednotě na!psal dr. M. S t i 'e b 'e r. Zvláštní otisk 
z 'časopisu, "Právník", rlOe. L VIII ~, seš, 12.) str. 13, 80• M,ezinárodtJ1Í 
styky králií českých v :přílČině Slemka jsou dvojího druhu. }ednak ty, 
jež kr.átl.ové čeští měli 8'e sO;UiverennÍmi knížaty lpo~skýml, jednak on)' , 
v něž vcház,eJi králové č-ešti, páni Slezska, s panovníky jiných zemí. 
První by,ly až do kr,álů Jana Luoemburského a Karb I~., kteří uvedli 
Sl,ezsko 'Pod sv,é 'panstvÍ. Od té doby vcház:ejí panoV'níd č.eští ve ~ty.ky. 
-s Ipanovníky cizích států, hJavně 'PlOaskými. H~'avním ,př'edmHem' smhlv 
česko-poJských hyla ú'Prava hrél!nic, otáJzka pravomoci sOludní nad 'pro
YiniJd za hranice ,uprchnuvší atd. I s jinými p.anov,níky kr,áJ!oVlé, če&ti 
uzavírali mezl!l1árodní smlouvy o SIIezsku, jako s markra'bstvím' branI 
borským, s kráJleni uher,ským Matiášem. - Hlavní důraz cellé !práce 
jest polož,en na druhou l<apHolu, kde SUleber VYlUčuje mezinárodní 
poměr Slezska za válek s 'pruským král,em Friedrichem II. Vy~suj<: , 
na čem se zakládaly nároky fri,edrkha II. na S~,ezsko a hlavní usta
novení mírových smtll,V 'po vá~kách Iprusko-r,akouských s kráJem pru
ským uzavřených. Zmiňuje s'e o vědeckém boji, který vrl sveden se 
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