
n o s t n a tom, aby z:i s a rl y ' j 'e h ,o str a n y, i)b vl Y s k 1.J, t 'e<:' ',ll t~. 
P' r a v d i v é, a hy IP r a vd a j ,e h o str a n y Ib:y:l a j ,e d i'O o u. p'ro tož,e 111 á 
Z to' ho hmotný 'O 'eh ,o jiný proslpiěch. DruholU složku p'Sycho-
10'g'i'e stranika tvoří .I.á s k a 'k ,e IS tra ITl tě, úd nÍlž ,oóekává, že jedi,ná 
dov,ede spl'niti }ehlO ideály 10 org',anisaci ,slpol;leČlno,sti a národa. 

Pokud Jde o znaky psychologfi,e Istra.ny, zjli.šťu}e avtor tytlO: " Pře
óevšÍm. ž'e strana }est aDSIO[lutist1cká a despotická, což ji činí ne
listulprnou, i1,esnáš'eUvlOu a. farnatkkou. Z tě chtO' p!osl 'eďních va,astno,s tí 
poldtické strany pJyne j.eji neob1,ektivinost v 'pt09uzovlání ji.ných, úžasn~ 
r ychlé zaplO mÍ,nJ.!IÍ vad a srpatných <čÍlnů' odpůr oo vých, jakmiJ~,e t'ento 
stranrě se z jakýchklQJ,i drtlV ,o,dů přubMží.. Dá/k .neulpřímnost a pokrytechí-. 
Vada stra 1ictvi. spolČÍv i i v tom, ž'e straníky odnauču}e střizJ.ivému a 
samo,st atn,ému m'y"šilť'ní. J akmne I§tr ana plHlvlliastní si n'ectno,st néXprost é 
neo1bj,ektivnosti, kterou, provozu}e lpak i vlěd!om~ p'řechází k,e lži, !damu 
a 'podvodu. až str;:wa 'Přijme zásadu machinveHsmu za svou a prov,ede 
~i l i v praxi: žádný Ipro'stř'edek jí ,není §ptatt.ný v boji o hlasy, 10 plOčet 
a nezastaví s,e ani p'řred obiě-továnÍm llidí. Tato 'psycho:ogie špatné: demo
krade a špatného strai1,ici:ví }e 'př,edevšim p'sychoJogií jejího t i: s k ,u, 
Jenž }est zľcadJ'em cel.éo stran)'. 

V p:oSlllední 'č ásti ,probrány Jsou. neblahé: 'náslledky stranickéhv ducha. 
J.est to s'es Ulf0v,ě :1Í v,e'řej.ného mÍJnení, tisku iI jednotlivců, n'ejhrub'ší 
vls,obnÍ so.hedv.í ,a cynismus u straníků, kt,erý' diove,de ubÍJjeU skui:.eČiné 
ta:ilenty a vyi1ikající duchy. Nejtěžším násl,edkem 'špatn1ého strani.ct"í 
lest mravní a poJitická dek adlei1 ce, v níž :umírá idealismus InárodnL 
Uv,edenými nrectnlO'stmi stra~nictvÍ rozdwbuje 'Se národ na ,nesoudržné 
atomy .. které mezi .s,ebou v'ed'ou JJellu'm ,tnter 'omnes, amž rozmrh:á !se 
nejcennější lenergie námda. kterlé. mo,Mo b;ýti používáno ' k podnikům 

. oe~onáTodním. Oůsl ed·ek z cellkov,é, povahy dnešního stranictví p lyno,ud ' 
}est t ,en. ž'e ,elita n álrod'a jest tlač,cna z;e stran a 'pr.oH stranám. 

PříčiOlOIU vš'eho jest maLí mravní a politická ,ú roveň národa. S touto 
stává se demokracie šp'atnou demokracii,. A'by se docíJilIQ pravé, d;emo
krade. k t'Om'Ut }est ťňe'ha vycho'v,ávati demokratické. vrÚdce a massy. 

Spis,ek d ra Beneše není sice aiter,ární novinkou, máme-li na zřetťi1t 
}eho obsáhl1ý spi,SI "Stra'nictví" 'p:ř,ed v.ilko1.t vydaný, avšak jako lidová 
pubJiikaoe vážným rč ,Íinem za :p'l"'ohl,ou\hením politického vzd.!ělánÍ n~jširších 
vrstev. BIQJhatost rpo lstř,ehů a zdůrazňování psychollOgických 'elementů 
stranictví obnažu.j1e z á;kladlnu dnešního stranictVÍ, kter;é; tak konsoJidad 
lI1aš,eho státu zdržuj-e. Spis'ek dra Bene'š'ť chce 'právlě. yyburcovaU širší 
v1e'i",ejnost z pwtin.árodního stram:ktvÍ a kdyby toho .bylo dosaž'eflo, 
múž'e býti a'utor slpisku siplokojen. Sphek dOlporll'čuje činnost autorova 
v zahrani'čí , a jeho jmé;no, Í akž'e netř,eba zvláště v}"bí.zeU k lehů sbdiu. 

DT. Boh'umiJ Ku(:,era. 

Zprávy. 

Rdorm:a tnesÍlní:hio ť:á:diUi. Záko,n Zle dne 18. rprosince 1919, ,Č. 1 
sb. z. a n .. 'kt,erým s'e mělnÍ !flrelder,á U'sbnov'ení trestníhlO řádiu z 23. 
kv~tna 1873, 'č. 119 ř. z. 

Kdo Čleka~, ž,e dojde k vydání nového trestního řádu, neho aSp!o,ň 
k ifdormě oelých Ipartií, blutdíe zkl.amáin. 1 zde nasi:olllPlena cesta l11e
patrných op r av, .kterél týkají s'e ustanov'ení různých paragrafů, tres:
ního řádu: élJ mají za .úČtel vyhovJěti ,n,ejvíoe tisnícím ,nedostatkům', ne 
sn<:lJdl Vre struktuř'e oelléiho tr,estního ř. árdu, nýbrž ,riedostatklum, IplynoLi- . 
dm ,Zle státního !p,fevrat:.L a, oellét J lnešní si:tuace. 
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Pr.áYo abolice (§ 2.) a Iprávo udílení miC'osti (§ <111.J přešlo 'na 
l)fCsidenta repuhldiky. K § 411. připojeno však nov,é usbnovení, !že 
~lresident rcpub1<i!ky, nehlo· ·ka:ždli insta·nce v po,řadu vyšší, má při Zc_
(}o.skch za mH,ost\ neb'O za aboMci" Ipr,áNo naříditi, _ že žádo,st nesmí 
býti \' nižší instanci zamít'nluta. (Instanoe Ipro žádosti za mBost sta 
I1O\',en)': soud, lderý rozhodl v 1. instanci - shorový soud II. it:
stane!: - ministr s.praverd~nlOsti; pro a holi ci státnÍ. z él stu,piŤ-el: :s tvo -
ministr sprav,edlnolSti.) Vedl,e toho se p ,onechá.vá v půatnosti nemožnúst 
stížnosti pTOti. z am ítnutí žádosti za mtl·ost kt,erouk,oIiv i!nstand. Nn
\ 'ýI11 ·ustailo\'enÍrn z .3sahu}e s'~ sLIně do sv·ohody ni'žších instandJ .neboť 
instance vyšší mi 'pouze \' tom přÍ<p'ad,ě zv,ě-děti o žádosti za mhllO.st; 
uzná-li nižší instél!I1oe d:tlv'Ody žádosH za dQ,stat,e~n,é: a př,edJožÍ žádost 
instanci: '.'yššL Bylo W, snad! }ednodušišÍ \_ IpHpustiti možnost stížnosH 
proti zamítnutí ž~d:O sti- za m1110 st k vyšší '~nstanct. § 411. ni:Í t,~:ž, 
nové! usta.no-v,enÍ 10 Hdost.ech za mEto,st tp-ř ís .htšníkiŮ státu 6esko,skwen
~k,ého. IOdsouzených Ipř,ed 28. říj.n'em 1918 -některým soudem ·pýva1.é 1ří:3e 
RaklOlu,sko-Uherské\ ~,ežídm mimo c-bvlOld' Českoslto,vlenské repuhliky. Při
sllu;šným j-est vždy ,souď Mhož druhu, jaký rozhodl . v iprvnÍ instwn·::'L 
;3 t o v Ip-rvé řadě soud domovsk,~ IOboe 'Od:;"Juzen oovy, v druhé řa'ciě 
soud· 'P()s~ ,edního znám ého bydliIŠtě, neměl-li ho v Československé re,pu
bU ce, z·cmský tr,estni 'Souď v Praze Ipro rozsud.ky smld,ů vídeňských, 
zemsk ý trestní so,u,d v Br- ně :pr.o vš,echny ostatní soudy, sedrie v Bf.1-
ľslav(> Ipro wrLldy zemí hývaJ.é ko r uny svatošMpá!f1 ské. Aby od p omo·ž'e':1o 
t.yJo tězko'p'ádnosti našich rGzsUlCi'k~ů, 'stano v,eny z nova !láležitosti Wl
sud!<:il sbortOvých soudů Ip'rvní ,instance a soudů tOkr·esních. Ve skuteé- · 
no'sti zachovéa starý stav, Ipou.z.e u f,Q,zsudk,ů ~borových ·s,oudu I. i.n
stance nemusí býti uVledena ani jmé,na tp'řhomných Č'l.eniŮ s'oudu, ani 
jména státního zástulp"c'e a tObhájce (§ 270.) u soudů okresních může 
býti \' TJ-ř"Ípadtě, ž'e ža}obce ,ustOt1!pU 'od obžaClO!by, .nebo -že ,otbž al.ováný 
s·e ip[n:ě !přiznal. s'e:pts,á:n;í prottOko~,u a rozsudku ,nahraženlO záznamem, 
jenž m ''Í aU,e v§echny náležitosti r,ozsu,dku až na to, že v otázce, llde
rým skutkem by.! ·obž ajm ra.ný uznán vitnným, mnUe býti tp'oukázá rl"J 
k tr'estnímu. .oznámení (§ 458.). Z di'l\r,odů z;ed r:odušenÍ u'pušténo v ip o.
fagrafu 472. od' !=ožadavku písemnosti 's'právy 6l,ena soudu od volacH:o. 
\' zhledem k tomn, ž·e na SltOvensku ·p~atí dosud trestní z ál<:,o_J uhersk ý, 
nařizuje l1.o'vý o.dstav,ec § 51., aby souď, rozho.du}e o · trestním Č'it!1ll, 
kt,erý ne by,} s'páchán v jteho 'ObVlOdu, uhl ustano-venÍ t restního řá:1u 
v jeho obvodu- ipl,atného, ailie tr'estuí 'čin Ipo s.oudiJ a trestal podle trest 
ních záko,n,ů, 'p[,atných v mí'sM ~Ipáchání .~ i nUt. Zruš,en § 395., je.u
nající O úmluvách stran s'e zástup-oem 10 .o.ctm~nu za z astoup'ení. § 406. 
dos tatltc: se .určité formulace ustanovením, že teprve -y příp'adé nesho~'y 
rhezi př·edno:sty obou 50_udit rozf,odute vyšš:í Lilistance ,a llstanovem "-toto 
\'řaděno al1aJlolg:icky tM do § 482. 

NO"l",é z fi,ění § 385. rurču}e ~1 1 oplatky tlumočníkům obdlOhně jabo 
znalcům. Snaha 'Po úspolř,e Jeví s'e v tDm, že s~ s'OIudiním úředníkům 
odep'u ,i ptO'P'lat·ek za výkoj] Uumočnický. UJ"lčitého zocní hez materiel 
~7.1 Ích zmiěn dostaIDo s'e §§ 6., 98., 143. a 175.; \' § 63. ·so'ud zruš·.}
vací nahraz,en nejvyšsim soudem. Z'načné, změny v obsazení !Soudll, 
ž,e totiž ShOi1'IOV,é s{),udy I. 1nstan·~e usnáŠ'ejí se ve shromálždtěních 'tří 
~,o,udců (normáa!l1tě S), 'fJil,atí iOilliko do 1. ledna 1921. , PDdnětem _k ·, 'těJl1to 
změnám nehyla tedy snaha Ipo z}ed'nodu,šenÍ, nýhrž spíše do·č asný 'll '> 
dostatek so'udC"lt. . - -ban. 

P'o;tllčeni o koHHW,á!rr1i Jžáidlos~i v'e vyhlášae vyda~fO ' mi:ntsterstvo fi
nancí. Kdo by m,~ chtlěl ro,zumět,. ·nechť ~. zél!otp ,atří zlprvu v,ešker,(l 
svazky Hšsk,ého z:íJwnníka as.i IOd [tet Sotých minulého ~toletí a riQ,V'J1J~ž 
!·alc .i "V,erord'n.ung:sbd,atty". Pak j.~stlě /pronikne mat<emaUckou z;á1hadu 
ds'Lic, hemžících s,e v:e Idvo,u s,l'OllpCÍ'-ch této vyh1átšky. - Zaznamenáváme 
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jako nlov).' doMa'd, jak se \'ýnosy pro nřejnost (a lé!p'e též al1i .pro 
podříZtenéúřady) :d:élati nenutí. J,est to zcela špatný \'.ý'1d.ad pn~jlího 
z:íkona Č. S. R., . a b.y,llo 'p,y si ' 'Přát~, aby páni tak'ovéto výnosy k on
c.i1f)ující, si uvědomili stanovisko ,čkn ář,ovo. 

Ke zfizerfltl :S'od'u~'ogickiéiffiJ s<emin.áiře dlra Fousrky. Letos ]<oJl'ečJ1,ě 
{ÍošJo k tomu, oč $Je tak dlouho usi~oval!O, ke zř Jzerrí sociodo:gického 
s emináře. Dříve, iponěvad'ž by.ly vš-eekIY' snahy marny, hyl nahražen 
zbí'sti stQooiiO~ 'oglicklolUl ,s,ékcí Svazu 'čs. studerrtstva .. což b :~:la instituoel 
soukromá. Po v.iloe byJ,a ohnov.ena, aihe by la učiněna nezávislou ,;jd 
S. Č. S . Výsl1edk'y tam dosažené vzhJledem k ·skromným prostředkům 
by,ly vtclmii Ipéknél. M~mo to b~yli'a p'T.aktická cvitčenÍ sociologická: Dra 
Foustky. Z nich lWJ1tečn;ě je zříZten semÍ'nář. Což zdáště. jest tř' eha 
vítati. jeHo hn.!J!:1e 'p'řístupen všem !p1osllucha;óům university, bez roz
d í!lJu . . mimo!ř,ádné i ipro techniky. Zvlášt,ě ,právníkům, .kteři s:nad příliš 
zapomínají na nejz.:Udadl1tější po'znání lidské. s pOt]'eč:nosti, to,píci se v ,de-
taUlech histo'rických disciplin múž'eilTIle semi,nář 100 nej~élp'e dop'or;učiti. 

Z. P. 

Spolkové zprávy .. 

Zpr.áva s'{}dá~11Ii Ikomhle. Na Ipudnět jmenova'l1,é komiSle sbor !pro 
s·ociálJní Ipéč~ vymohl Ipro přih~láš,ené kOI'egy měsÍ'ční p'říděl :ptdro:eje 
(2Ij2 kg:), jakož i týd,enní dávku uhlL Mřnist,erská rada r.o,zhodla \'Ie 
smysllu našich 'po,žadavkub aby byl vylj:Jirácen měsíční subsistenční pI-í
spěv,ek( 100 K Iměsíčně). Te-chnické provedení túhot·() resuJtátu [bude 
\f nejbLižší do!bě v,eřej lilé vyMášentO. - Dne 4. února sv:c}~ána a11k::ta 
správního výbo.r,u .a sodá.LnI k:omisle. Za účasti zástupců -p:rof. 'sboru 
stran ná,vrhu tČ1,ena N. S. Buříva,la ve stát.n·ě zřízenecké:m výboru, jejíž 
výslledk,em byJO !podáníp1.sttmného, kat·egDrické.ho protestu. pr.otl znúně
rémru návrhu, kterÝ'HIO hyl odeskin mi,rLtst'erstvům: školství a. náro,dnJ 
osv;ěty, vnitra. lp'r'eS'~diUi N. S. ·a kanoetLáři IP'r1esidenta . repuhliky,. Uf-'O
zorňu}eme ďá'lle, že Inťbud,eme těm klO:lteglŮm. kterým' testován byJ komisí 
il1,dex na 'počátku Z±l11Iníhio semestru a kteří 'se -o s\',6 ilndexy u komise 
d osud .neplřJha. ásili, t.estov:att na kOllci tohoto semestru. - Historicko
rr.ávní zklOušky státní 'budou v řádném termínu asi kolem 10. března 
i ro vojíny i nevojiiny (odldlelie.ně). ]te:lilkož se očekává vdiký pfočet :iá
uo-stí ku j,udide1ní státní zkoušce v l,etnims'emestru, v)rbci'zíme oQ l. r 

kIO'leg}T, kt.e'ří 'budlau mít absolutorium kiQiil0em tohoto zimního .s'em'es ~ Tu, 
aby si zavtčas Ipo vyzv'ednuH alb<soJ.ut·orkl poďali ž,::ídqst ku zmiJ1o.~.né 
zkouš oe. . .Jeďna'te::. 

jednatelova z pr,átva. S!pot!tek za~ožil na os1.av;u 70. narozenin (pires. 
Niasa:ryka nad. místo v ko.l,eji Masarykově pro tpr.ávn í kLY' v;·ěll1 tO v ,á ln í m 
-obno s u 10.000 Kč. O :udJělování místa rozhodovati bude správ. výtbor 
Všeh'lxtu. 

LitJO'graf. zplráva. Vy'š,lo: KaidJllec, Děj~ny, y,c'řejnl é:h.o plráva ,ne .siř-ední 
EVliOipě. Dr,tibter, .o Ďiantkácl1; tiskne .se Grulber, . Obchodní. Ipod1tiK.'1., 
Krčmář" .RtOtd1.n~é.. SpoJ,ek fpřijme do 1)lrodeJe: Gr.Uiber, PoJiti!k'a ';f'Q
j:.:Tavní. 

RédakiOOí s~. Příští číslo '{,yjde 1. dubna. Veškeríé: .přísphk)', 
dotazy a ,r'edalOOní výtisky, ,buď _ž zasiLá,nYi na adr,es'U: S. Č. P. 
,.Vš'ehTd", Praha 1., .ovocný trh 3. 

Majitel a vydavattcl SplOllek' 6eskýdť ip!r,ávníků "Všdťrd". Za r'eda.kci 
o:cLp;ovíd:i R. R<lJuscher. - Knih't. štork'án a J ar.oš v žižko ''Iě t H·us.ov:a: 68. 


