
kd!'e, jS'Ů'lI 'Čtyři vysoké' 'školy, nep,o'č1taje školy, střední a odborné a kcqe 
jie :středisko kulturního života cdé.hto ' stMu. 

V ja~é yýh!odtě jre proti nám na Ipř. Z á hře b, a·čk'c;:>iiv tamnelší 
t.\l,n:i,v,ersita j'e mnohem menSJ (po'čtem. Iposluchačů) i v,~~ckým vi,
z:namem než naše, a'c počet o,dborných a středních škol-' je daľck~' 
mienš.í a klllturnÍí živ,ot ne tak intensivnl jako \' Praze. 

Budova universitní knihovny je zal1zena zcela. mode:I1~. V,\'sta
v,ěína byla r. 1913. Náldad ' čťnin tenkd,te asi 31 ~ mi·Uo-/11.1 k'ortl'n. J)'J.l:(j5 ' 

má' kni·hovna asi -1-00.000 svazků nepo,čitaj'e \' to duiplildty. Vedle 
k;rrihovny j'e v ' blUdově také ·hi1;l·liog-rafkký ústav a z,emský :.trdti~ť . 
V ' knihovn, ě sam.é; j,e zř,Íz,e n 'rlOz,sáhlý I·útkový kata-log spořád:a" l ý', dJe. 
látky, "kt'erý umoznu}e k a ž id ém u ,ná\'Št~vníku rychlnu ,orienLtd4l. 
\' kn.ihovn.ť a v Ip-otřebil' § literatuře. Ne,r.J zde možno, aby :lěkdo b;V'1' 
04kaZ'OYán, hledá-li Ipotřebno.u knihu, 'Prolst, ~ ' "n e Jl í v k II i ho\' n ě" .. 
Dálie je 'pr'O 10beoensÍ\'o zNtena rozsáhl.áčitárna, která pojm~ n ~kI}Uk : 

set 'praoovroíkú. Maniip!ulace ipři vypůjpo\'á;nÍ je nimi rychl5.. Tak 'noľ~ , 

má~n~ trvá vy'půj'Č.e11lÍ knihy asi tři (!) m ,i n u t ~ ' , kdežto II l1ás :j"e.-' 
Hrella čekati den, di v a: l ' n I ~ ko 1 i k t Ý d n ')1, než s'e piodaří z ,knih'cwny 
něc~o <opatřiti! 

Pl'lof,eSÓr3ká 'čHárna je 'Opatfena "š'emi možnými vymože,lo::;tm·i 
l.Ijsnadňuj<ícími studium. K ní j'e přip'o,je.na Iflřírl.l'čni knIhovna oh:'lJhujid· 
sl,ovniky v§ech řečí, ei1cyldo.pedie, ipřehkdy a'td. 

CíHrna Č'asD'pisll 'má snaď deckr enoprské. .\', ~decké čas'opisy; pře-

h\ied~ně seř azen.é dLe ohon(. ' 
}e zřej'mo, jalk m.ůže býti \'ědeck;§, studium usnadněno p'odohl1O-Y, 

instituClÍ , A j'e Ipřimo. bolestnlO, 'p1ohIé:dJl'eme-li na na,šle \'eřejrié lClihO\'ny" 
ja:k u, nás se piodporujlÍ po:d,O:hlli~ snahy. Nemus'1m líOČiti. \'aci.\' naší IWol." , 
v'ersitní knihovny. Kaž,d~5mu, kdo ji uHvá, jsou zřejmy. Při tom si 
ani netr.ollfám 'm1U\'iti oQ kn,ihm'n;~ technické, která nedosb-č'uj:e ail~ 
\,Šleohecném'u vzdélá:n.Í technick2mu. J e,st to ' u nás c'fol-estná k'ápito.l'a" 
a z:ůstaJliť~ jist, ~ dk>.Lfhio. Vždyť rozsáhlá moderní knihov'na nemůž:e h'ýt~ 
vysta\'.ěna a 'so,rg.anisována j,eli tak přes noc. A iUI nás se nej.e\'Í \'ťtbe-c 

ani n.ejnep.atr ,nějši snahaplo te'pškh' pomiěr·ech'. Nevíme, jak lHo,UlhI()' 
j'eŠŤl~ lnůž'e trv.ati, ,než \ ' ů-lYec přijdlo(.l! mzhodujid činitelé, k n3:zo-ru, i, ~ 
'ďrieš'ni Iploměry nev)'hrovu~í a že b'Ude třehia \'ůh'ec něco 'p;odniknout,l~ 

Zd. P. " 
1/ 

Literatura a zprávy. 

OtéJt'n.1Ji~ez I'Au.triclje..Hongdel Le martyľte ,d1es Tchéoo,-S:'Ovaq,:ues a 
tt:a.vers ľhilSto:i-.r,e fp,a,r E 'ďv.a ,rd B e II e 'š plrivat docent ď'e sDctor~;g:~e, 

'a l:u;niversiti tclrequt,e -de Pl'awu'e /let s,ecr,étalre génléral du COlns,e1A' 
"na1ional tdť6coHsl:ovaque Idle Pa:ris. Paris 1916. Stran 71. 16°. Cen/a 
1 flf~ + 2Ó oľo ,majJOraHOOl i 'el11iporai1'e. ---.: VedJ!e ř~dy NáJf1k.ů \' dO,ho,cílových' ' 
č~S!ech, j'imiž iinf,olrm'Ův,aJ Dr., Ben'eš CÍzJnu, ·0 čechůs!iovádch a j,ejic-;n ' 
sllan'ách, ,na~al k t,~mu.ž ,účelu struČTIoQu kl1'ftžil<'u, \' nU pod he.31:em,: 
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~,D,étr,uizie.s , ľÁuhiche-Hongrie!" - "ZnJlČte Rak,ousko-Uhersko!" líó 
.Jiľistorii ,utr.pe.ni '6eskJoslovensk,ého ná:noda. Fra:noo.uzsk'é vydáni, jeh'ož 
\,; ýtřsk márne ," ruce, .vyšlo v nakl1aďate};shí ,}Oetagr.a!ve" , \fl Pař.íži 

ti I)';o{)e 1916; vedle něhb sep,sal Dr. Be~eš brožúru stejnéhol ,olhsahu 
Jazykem italským. Díl-o sv.ěd'ÓÍ 10 důkladnosti" pleč[iv,ost.i a' lásce, s jakou 
.náš zahrani'ční mil1i,str v,e, pr,o:spiěch v\ěCli rpracov,aI. Vy1pisu,j-e historij' ná
i-mi'a cesk'oslovenského a ,proná,ši těŽ'k,ou lobžaltOhu proti našim rod
věkým .nepř.:ítelům; Něm Clt mj, Maďar'ům' a Hahs'blurk;úm. Ukazuje na 
hluboce idealjstÍclwu a humání 'povahu OechúJ jichž veškerá 'Čin no.s t 
soustř'edi1a se "lTor~čnéf).'l hled.ini ideálů slpr aVledJl,no sti a huma;ůty ~a 
proti ní sta\:Í IpJá1ny flielp'řátel~ pftlnýchi tOIUthy, zničiti pokojný a :p~-a-. 
e;ovitý n:1PO'd. Celá historie vyp.lněna je boji; nen] v ní dohy, I(dyb,~
<:techov,6 nebyli z některé stra.ny iOhnožová'ni. Z,evrujbině probírá jled
ulCltlivl§ nepřát-de a vY'plOlč~tává,kdik heZ'p:rá'\'1 Z:půsdbili česldm".1 státu, 
kolikrát l:stiv.e, ,ukládaai !o j'eho :nebyti. Ukazuj1e" že d P a!adký, kdyb)~ 
ještě žil, IStál by v řadách' rč .eských Hy,olucionářů. Vyvrací j-ehlo známy 
výrok o významu. Ra.kouska Ipro nás pt01lkaZ'em! na jeho přiliŠ!n'ou diů

v/ěmt ve spravedlnost Němoů a demokratismus konstituč'OIÍ Hše i ina 
kulturní a hÚtsploďářský stav náš v roce' osma-čtyřicátém'. Osv.ětluJe 

vnitřní i vnějš:i politJiku maďarsk'ou v druhé plOlovki mďinulého sto-
letí, která }e nejlepMm ,důkazem, ž~ Maďaři nejs'o,u1 - ' jak s.naží sv~ 

dokázati ve Francii a ÁngHli - nánodem . jlItlač'ova.ným' , nýhrž ilárodem 
utla'Človatdů,~ hioršich, l1:et sami Němci. Vzpomíná také chování če
iS'kéfťo náirpda za "álky a dokládá je několika důkazy o hromadném 
ll,řehihá:n:í <:.eských pluků. Krutá _ persekuce vál,ečná našla v Oru Bene
šovi přísného a dohře zpray,en,ého soudce, který: ·,sv;ětu . o-dh'aluje, 00. 

<hHo 'Se y Rakousku na pOlčHku "álky, ikdy ,;p:ráva, která 'byla 
;př:erlmětem litých hoj4 Pia dobu d",ou politických generací, 'byla od
stran,č,na jle-diným tahem ip-era." ~ rarl<o'stí vzp!omá.ná, styků Č'ech' s Francii. 
Hltsem je český národ slJtojen s ncjYětšími mysliteli fra.ncouzskými. Hus 
je mu rrejen církevním ref.ormátorem~ ale i iaklad'at,elíem, veJkéhio nlUltí 
filosofického. Stejně i památného pr:oj'cvu. <Č.es. sněm'u proti a,neX'i Al
.sa:ska vhO'<ině p :ou.žil, ab')' dokhal, že lla'Š,e city k Francii. 'bY,~YI vždy, 
srtej;nč vřelé. OHo, " němž censyra hoh:užel za,bavila: ma:pu Oesk'o ... 
iS~o\'lenského Státill" spoj/el1!Ého s ]ugosl'av.ii, konóí yýzvou k l11ocno

:,stem .dohady: "Zb.a"te H abisbiu.r'ky, možnosti, aby, 'p~okra'CovaIi ve s"é 
:b.:e:zbožné úloTe! OsV'oboďt'e r.akousk'é S!'Ovalny! Spbjte Cechos~ováky 

.s Jiho'Slovany! Ch,3ip,ejt'e rko.nečn ,ě" co je ve yaš'em zájm'u, co jest 
\' 'Z.3jm.u E\TOIIJY, a 00 je \' zájmu lidskosti!" 

Dr. B..eneš jed se - \' cdém díle st.ejně bystrým 'P'oz)orovateb~m, 
jakŮ' 'obratným ,obhájcem,. L/ehce,. bez p'řikraz, ale ' srúzU:mitelj'}~ !Staví 
verlle sebe fakta". jjmiž ' ďo,'ed,e za Uljmout i úska~. S 10 hl , jeho jest 
$tr-uč11ý, prostý a srdečný:. Z dHa, ktrer,él' p 'ovždy 'bude dokumelltem 
·f:rj.,storickým:, va.nepřesv,ědlč'eni 'ospraveďlnosti vlě;ai. a nezLom1ná, vira 
,\' kO'n5cni~ Ivíthsh'\Í. . Bohíu;sla,v š,e(hla ,r. 

~vý síPlo.Felk Ji:řít~o, z Pio.dIěblr 00;. 1'1.a p~a I Dr., J a, n K a ;p[ r a _ 5,.' 

Zvláštní otisk z "Práv:nickýdl ~lŮzMe;d:Ů". 1:919. Stran 8 . . 8°. (~áklia
t9;em " Č'esk,~ st:Ho"ě:decké; S'plolečnosti v Praze). V dohě, kdy se !vaří 
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na zéÍJpiadě SV~2. ná:odů, ~r. ~a,pr~,s ;' krá~klém pújednáni Íllfo 
o iplDdiVilŮlOdJ1l~m na,vrhu lC'eskem, ]enz vimkI v druhé pIOt,o,,· :111 Uj,e. 
sto~etí, V kapitole 1. láčí plomrěry v Cech'áJch

f 
v době Jiřího lne . 15~ 

brad a IpŤ,erodt, který, nastal v 'Z:emi, české, vá.lkami, husit.skÝl1~, Pouě_ 
razňuje idv,ě zá,sady, joež h1usitstvi .při.nes~o: s\(,ob'odu ná'b'ož~~l. Zdú..:. 
oSVloboze;lÍ živlu laického ·od nadvlády k'něžské. V duchu t~ sk.o1.J <li 
sad pňetvoř,ovaI 's,e lč,eský~ st:lrt. O to zasloužil se zv[ášt,ě Jit:

hto 
Z·i

Ú'ěhrad. V ka,p'itrOl,e ll. ploj-edn.ivá '0 tpok:Ujsech Husitů zmírni/' Z P o-
\'.1 le'čnlé , zvláště f. zv. ' Žižkmrým řádJeffi! yoj,enskym a v 1 hrůzy 
t.1b'orských. UČli rrak' vz1nik' návrhu. Jiříh10 mírov1éhio sPOlkl'" :Yn'Odá'~h 
'osudy, Pův,odcem nivrhlu, 'by,I frai1oo'uz Marini', alle Jiří. p'řevz léf jeh-i3 
za svůj. Návrh' ,splolkUl . vYr-lly'null ze snahy p:otříti moc tur'e ~ '11 ':\\'rh 
zrušlenÍ komipla'k'tát 'byl k' němu přirfJIo-j>en čoJ,á,nek', j.íITiž se VYl'l~'- 'Oll, p'(} 

sr-'ol~" ~f!'á :a '!>I>pír al~_ ~e , jehlo . moc s;,ět~ká: Král Ji li na~V al : Zl> 

I'elk,e va:zno!5b Y zahrr,aJ1llCmch Isty 01 ch!, avsark p'r,es to moc tl IJ-I Sice 

zvítězila. Jiří J11e1JlochlOdil ·nd'kdie, :ani 'U 'k'rálle fr ad1 cou z.skéhlQ , ll. <a.:p'e~O\,)a 
nejv.í.ce ,slpo'ltéh'al a k :němU!Ž by to vyplraveno z'v1,á!št11lÍ poselstv,()a. n'ehuŽ: 
pitol'e IV. p'odá'v.:í vlastni obsah návrhu. Není pochyby, že ni, V 1\<i._' 
ro\',éhlo 's'polkU! Jiřlho za'sloužil si p loz.Q.rfllosti .pr,á,v,ě v ďneš,o .vr~ hli-' 
(V době, kdy, se j,ed:naJo o mÉl1ový'ch !ko,af,ereneÍch haagských. 1 ", ~Obě:. 
nil naň 'jiŽ -p1rof. Zucken·.). ]te plo';wruhod'i1o., že dávno již P't- l.lPOzo t

"_' 

fer'cncemi hfaa9lskými, n.ávrh' mÍroov,éhlo s'polk'u Jiřáho '9'bsahova.1-e
d 

_ kOn_'; 
kt'ere teprve !nyní dlo~hláJzej>] IUlsk'ut,flCn,ěl.ní! ve ·Svazu nár'OdÍt, ' t Z!::sau, < 
brániti zlbyt,etčným válkámf .a ř'ešiii splory, mez,j členy, spolklI, otl:t:. za.;,.' 
Ohia návrhy tS'e! ao jist6 míry shoduji L \ r.e vnitřní orga'ni.:;a~·, Stn,l,l"n·~, 
spiolku má Ibýti sh'ro-ffi,ážděnÍ ddegátů a vedle něho soudrní ď" 10' \' 'čele;:" . Ur . 

}test otázkoUl, zda mtQ.h1 býti návrh Jiřího uskut'ečněn.· . 
\'Zoudil i u krá.l>e: franco1tzs'k;éhio o lbdiv. (Král franoouzsky' "dO

v
. šel11 v Ip -"" 

p'ŮJsI'Ům: "Že! ta věc a žá.dloiSt král'e Čte sk ého, kter:úž i,est ptan \. Ov ěd:ě.i 
Kustka ml~vjl: jest v.ěc v,~k;á.: ' _ (Arc~jv tesk~, VII., ~tr. 436.) S~,lhr~ch1 
krokovostI. ,naJ\Trn byl "sak pr,edlufloen k zanmu a 'nemDhl s O,U Po
té'enitř. . . e .usku..,. 

Ptokus Jiříhlo m!ěl ten vÝI$Lede~, že sblJížitl Francii s říší .... 
(Kr~1 franootUZský pr,óhlá:s.iI: .,Btuď komu Hbo ne;bo žd, já ch e:'CI

esko u..: 
le'm Ceským' dohře býti a s nim v p1řÍteZleň a v přáidstvie \> 1 ~ ktá~ 

v K'lf k' Vl J'v, stl.llr..it' A. 'C. VII. 438.) ra ranCOUZ'S y tUzavrte s lnm sml,ouvu t-' ., ,1(' " 

stvlÍ, (Eruntque frat~es ,~lici tet ooWg,ati perpietui's temIPOriJbus,'<\ 'P'řátert_ -
bDuo, :uti1itat'fI let h011'esta:t'e Re~no.rum Ip1erso;nárumque SUartlllt atn ~).'1'-e", 
fid'e.i Catholica:e oet :oUus R'el1p~ Chr1sti~a,e. Liln!g" Reiehs qU~m 
sv. 6., h, :str. 87.) Tlfl1 ;obnoveny byly ,pa:sk,)'i mezt zemi 'č ,a,rchl'v., 
francii, j'ež iUl'pevněny byly' z'a .Karla IV., kdy; uzavřen byl mez::sktO\lt !a 

v. "IV" . l"obě 
z.ememI ,,,v,eeny" s}Yo1ek. 111 a 

Jak bylo ŤtečentO, je z.áJSI,úh(OiU 1p1roL Ka!p-rasa, ž'e upozŮ'rnill ' 
šl,énk,u českého 1-n'.al1'ovnílka, jlež pudohá se té, od !nlÍž nyní .... " na nl'r_ IP - vCek' J , 

j,e:st s:p'á:sa lidstva. aVána' I{'t 
La Rohe~ let Je PélIJ1igem1ialnisrne. Pa:r R. W. Stetoa1-Watso . '. 

duit par Eugene Be~tau~(. Prague 1919.) Stran ' 16, 8t
, Cizjnoe~k: {l'ra ... 

Y Ořadt 
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~ P~i "yp,uknuti světové v:Hky 'byl nár'od fČoe:ský na z-ápladu Evro;p..y," 
m,~Ho zrÍám. Prúměrný Fra,noo:uz U1~ho Angli'can sotva z,nal jmjé:)1o 
~q'jechli. Naši státníci, kt,eř.í z:effi'ě ,Dohody ,chtěli zÍsk'ati pr'o nas~ 
.te, mL/seli 'p-nDvá:dlěii dříve mraviťnlčí póráci ,informačnÍ. V tom m~i 
t~a'k~ in\ěkolik píomocníklt ne'Óes(kých'. Mimp Denise byl to i S'etoin ... 
-;atsoll, přiteJ ICleskoslovensk,éhio ná,r.oda. RoJm 1916 vyšla od ,n.ěho 

ía!ng.Jická reformační brožura "Č,echy a Pang,erma,nismlls". Po'putárníni, 
s}ohem "y!d.:íiCIá y ni, . co vlastně Cech:oy;é jsou) a připiomtíná, že U1árQd 
t?teS'~oslovenský s ','Úsp'ěchem pro tisíciletí . brání , se náv.alu ' g'ermá,nské. ... 
»FU\ Krátce hlol české d ěji)1y ye sláv,ě i rlJ lorobě~ proutav,ě vypr avuj-e 
~. :o;bmz'ení ,národa nejprve hterármím a ulTI 1ěLeckém, plcrtom: hlospodář
ském a kon,éči1ě i politickém. Ukazuje, že Ceši p-ř'ed vál~ou již byli 
rral1kofily a ai1g~ofily' a hlavně ru;s,ofiLy, že j-ejich sympcatie :nedal'y 
s:e zameziti ;aJii ve světovlé v:álce, .ač žili 'plod . 'Útl.akem, }ejž doku:
m:e,ntárn,e .u"ád'Í. Knížka 'l1iepr'opiaguje ureit6hlo politického cíl~. P.one
~'h',:l"á anglickému iČtenáři" aby :sám ,roz·hodl, čehio j,est J..l'O-den U1árod 
ie'rSK.oslov,enský. Spisovatel piraví: "Ná,m ,d, jenž první v Evrolplě ch'rá
'ni') z·ásadu náboženské: sv,o'hody, hude hráti velkou úl,ohu v úko[u, 
kte'rý ,sp'oj,enci ještě . dnes mají· vyplniti: h'á1W prolitidoo'u svohodu 
"fš·ech inárodů v Evr'op,-ě." N-k. 

P'rof. Dr. K:ar;eIJ, lKadJ,e'c: M·ad\a!řl a, č,esk'O'sJlOvenská! re!pulbtik'a. (Styky 
,~' minulosti a přitomnosti.) - V Praz'e 1919. - Čs. Cizinec. ·Úl":. -

~Propag. knih" 5. 8°, ,str. 16. - V malé brožuře této p:rop'agační, 'akoe, 
jIe}íž tisk}' sou:č.asně vycházívají té,ž fra.i1coruz.sky a anglicky" . dotkl se 
Ia]wor Ipřehledně všehol, co ná's může v p:rávJ1kh dějinách maďarskýdh 

l1ljrní zaj:ímati. Od,plo'čítáme-li p1r:opagačnl .snahy knižky, zůstane Inám 
v;e,fmi cenná ;příručka pro !právní ději.ny r'epubliky českO'slov:enské. Ne'bloť 

s,pis,oY.atel pr,ávě s hlediska I)Jrá\'ni,ho historrik:a seznamuje nás s vli-
J v:em :slo\'anrské IKultulry na. zřlÍz,en'f a ce~ý život Maďarů, IObJšírJl>ě tfJo~ 

j~dnává o )J'říhuzenských' sty Clí ch král,ovsk;éjho ftOdu domácího ,a ~vlášt,ě 
·tplo,ukaz'llj,e na d:ů1ežit, é: faktum!, že Sltov,áó Ibyli v Uhrách' před Ma-
d',arya že joejkh íúz'emf j-eště v 17. stoJ. k,ok}J1isoval~, neblof :!Yta,ď.af,Ů 

'Dy1a hrstka 'pnoti veliké:mu množství jiných nár.odLl1'Ostí, usaz,ených 
v Uhrách: Nás jistě musí vždy z:aj~mlati osaďy \' t. zv. Alf6ldu, ~ }3:ék6s-
6:::sabou ' i ve Srblsk,~ voj,nodii1'ě, Stať '0 'české kolonisaci pfedčí zaj:i
m'avo-stí kapcii-ola o obratů, ,s m'ýš!lenlÍ vúlči ' Slov.aJ1ltl11 a z,ejm1é:o'a Ce~ 

@Ihlům. Ač tedy snahy 'o tsbliž,enÍ vždy od nás by,ly podporovány lJřes 

výstrahu SZiéchenyiovlI ,a př.es to" že Ma,ďah jsou národ kulturně 

!lťepŮvodni., r. 1848 plOlitika, jej i chl obrá.tUa se proti nám. Pf,of. Kadlec 
/plol-ožil d'Ů.kaz' ,na fal'eš rej i ch' plo~itickýchl Ičinů a na chorob.l1,é nár,odní 
\'.elikáIŠ,Stvi,. R. 1914 :n,adJešlla doba maď.arskié:h!o souručenstvi ,s Němci', 
8 jiejjchž meg.aJ.oln\anii z'.anikál d m aďa,rská p:an'O\T:.ačnost. Jest nutno 
.stále 10 této 'stra'šl,ivé minuno.sti infoirmrov.ati dzinu, hy nevéři.lla ij-\ 

00měmým st,eskům Maďarů, .a fUíooři1al, že toO, co zní jako bá,chorky, 
jlsou sk llt'ť'č'nosti. V tlOm s:plní }<Hlížk'a ~v'ůj úk'Úl a nám' po,s·l<ytne 'po-: 
m,ůckQ, rptokud 'aut'o,r nwdevzd,l veřejnosti ob'šírněJŠlÍh'O díla o- práv-
nich' a Ip10litických dějiná,c1ľ , Uhle-r. Čao 

Oějii~' atmjecrlck1é)hl0l 1id'U. II. (Osady a .ná,rod.) Nap.lSa1 WlQodrow 
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W'j,ltSm1. PŤ'ek>ži'i [)!', Em. BartheLl.;. ~yydaJl, Stani's ia.v , M!,na,Nk" S " , 
StPÍa)l ~10. C.en~ Klc 1,5. '-" - ~yJ~eJsl 'Pr~slde ,~t, Sp1oJ,enych statu. nl1Ch1(l)~. 
dI~~ch :P?Zil,al, Ja,k, m'3i ~e vZ.ct.~l:3-~l Iptravy IplDhtlk. A:b,Y mtahll' :p lo hmen~ 
'P,r'lt1omny st~\' ~y~, z'effil~,.;.a tUJS!,ll '~udouCJ~o ,;t, ~usI,I ' :p'r'c;>studa,v c ,~ Opi~!l 
nulrQist. Zle l~tLld.1'l Je,ho Y.)'sl0i!le~o~1jk Ipr<:.~. Znam rest, teho: ;,ďh ~ln:J.
Wa:shj,:l1gton ol a zl1am~' JSou 1 J!ehro "DIBJI101. .amentck1eiho lI:dlt'c -e'Org~~ 
druhý, :dlí l \')'5h'ází 'nyní, v oes'k1é,m Ipř,ekladu., Obs~huJe, d'ob}1. ad ' kJlch~ 
sto~e'tJ 17. az de 'prYHlch let 'Samostatnosti Spo,]lenycht statu. On~ 
zajíma\'o skdO\'ati Y)'pr:ívěnÍ' 'cLěj ,e,ptisce i 11yo1Hika záwv1eň. C e--= Jeslt 
proniknuto }:est tlu-chem' :prá..ktickým'. Wi1S0,',1 m.á stáLe 'na patnl::'~~ díi. 
stor'ia magřstra vitae. Neunav,uj:e Hen:iř'e láčeaim p!Od'no'bu101stí ", ll,; Hi
H~~t'OTik by s~ flle'Odpust4!, ílý'brž,,, Iúče ~~buv odkh1!JoiU,~ máJ, ~}ez ná~ 
prJtomnost, Shlle 'kla"de pr:ed ck-namvy OCl p:rildady tObcan-skych tl11yslt 
la ()-pakuje to 'Stále a ye " š'ech dobách. Již v dějinách' l1'e' C 'n?:sH 
hl/edi vyp:Hr.at i zárodky my š l'enek, jež k 'jJ'rve t/)!Ozd ,ěji pirŮlnik~v Jstarsmch 
zll}e, ž.e ibt~h v:ěd v Amerioe vy\'ino1l(ti ,se mllsH tak, jak' s(:' ~'l ~lka
KlOnflikt s ~~,lgbí" jehož p'odl~ěte,? Hyda fin~l1'ční ,o~.~ka) ~Iě! !V~nul~ 

, dalfe~:o ~l1.,!b:~: 'WtJ50n ,ukazuJ'e" Jak , v mysJI: AmencanaJ J~k.IO PO~adI 
~u 'ptiI!S)usmJ<u ~I1,gho.saskel ~'asy, vrY,t J :~st Ipoclt. svo'bod.J", ~ Ze YUI,hec 
mohlo ho ,tlr.aZlŤ.l vilce, nez Zi1eUmavatl tento, CIt. VzdaLenem'lt. Dle :ne
\'at'eli zd:ll ',bJ' Ise snad divným .odpor ATI1IerÍ'č'anlŮ piroH kdktO 'v,nr'Ozor~:h~ 
l{ 'o~n.t! j lej~ ,usta~flo\'il, ,ang'lický p.arla,?,eo"t na hrazlen-Í , n ,:ík]~ad~ arn'ert:nlkl , z ,á
nez Jalk Zl\"ehlY, bOJ zve-da se pr,oŤ1 ne.mu v Amenc'2! A J.en P'r le yeh; 
Američanénembhli sn,ésti, ,aby 'l1o2kd,o jliný mělpdvo ,ukdádati Hoto, ŽJ!~ 

, '~ .s'P'r~v,o,·.ati ,z~m~, }le~ 'Ol1i sam~. pa i"! , kon'ečn~ zrušena, P,O, ~I d~~ 
J'en davka mrmm.alm, Jen aby uznano ,bylio pravlO ,panlamentechat\1ta 
uklád,~ti. An1'eú~~n~ :sH.li na svém~., a,by vláda ~obrace.J,a s~ j,en ~ .d~lně 
\'~ast't11Tll 'S~Tom:l.z?leil}m, Mus'el-o o doJ~tl, ke kO'i1fh~tu·v A ~1eJ len tut }t;]'lehf 
ke .svlOblo{lc Ipohhcke al1tor zdurazn,uj1e. Uk.azuJ'e, z,e nevoluci v o lasku 
d~laly vŠJechny nstvy sp.oJ,e:čně, že "lidé z:lmrožní a vy,nikajicf Anglii 
IS , ,~,~jr{l~~šimi. ,a l1e) 'obyče}n~jšÍrni, k činům" i"ej.ichž ci~m .ie'st, a'b~'PIQJ'UJji 
ghdl iune.d:mcl tbylI z.baVei1il mocI". - 'BoJe za samlostatilost, v Y an
n ě,k,QJik l'et, j's'ou. aí'čeny pří.liš krátce. ]test t.o vlastně líčeniY'~i:ni.vší 
a !ČinlÍl Wia,shrn,gtona, nchního veht,ele. - }edna w~c zvláště ' ,' ZlVota 
Cechos)ovákům 'Sj!111ip.atic'kou: j,est to chování Franci-e, t 'ehdy kt~,st nám 
kte'rá, Ipn'nd ip.oS'kytla r'evDb~iloná}-ům americkým 1J'OilllOC morá11'ní ~.l,ovsk~" 
nOJl, ,a to " okamžicích nejkritičt,ějŠích. Ceský čt,en .ář m~mOtd(ěk hl11ot
mává. 1 " té , .. ěci ~pTiomítá děje am\erick é na d~iny 'českéhu ' sro,v_ 
když lč'te Wilsonovo Ilíoel1i Ipoměrů, tJěžkých Ip;omerú, .v začátcí 'har,oda ; 
rick,6 f 'epllhIiky, a óer,ptá z dějin ten krásný dplŤimism~ ž,e jak e al11e
yDy SIe Ipoměry ve Spo}ených ,stát,ech, ž'e i II nás vykvasí s~ i~ UPll~a_ , 
J'CT-'š<iCh' tdbb fnlOrmálIníc'h. lVot tj:~ 

Právnická' Iklni!}-~ovn~ kte.rá by sl.oučila 5'emdmární kniho,v N~. . 
fakulty pr.1vn'J ,)Právnick:~ Jednoty" a sp!olku "Vš,ehrd", j:e nu Ces. 
n\ou tužbou . . Ne!boť jest jistQ, že spojením knihov'e-n' plod' Qd~t dáv
V'e'(f;eni'I1~ usp!oři~~' . hy $7 nadh~t,ečný~h dup:li~átlŮ a ,Šástky téf,or,nýn1 
b)' moz-n'o ~JIQiUZltl k zakolUpienll novych' klllh. MaŤ:en.11 takt.o' o hyLo 
byl 'by p:ro stuid~um vehlk16 ceny. Že univers1.tni knihovna PIIiQ sdnesený 
studium ~fliesta'čÍt, vi každý~ 'kdo, jten jrednou 'počal v,ědecky ~ b10rQé 
'Pro :ptoiČ'áJtek ~tačiLo by !asit 5-6 Imístnostá střední velikOst{ Pl aooyat: 
d,,:~ Iby Ihyly iSt'uidovnam i (rpflO student[Vt a semilnář'e), ostatní ,z' nIchž 
pnt. Nyll1 je st dúba vhbdrná 'k ,u,skutéčněnlÍ jejímu: nutuD t~k de-
místnosti ,a přikročit k dlí Fu. r}l1~edat 

, Ca. 

Spolk~vé , zprávy. 
J,edlnatelslka '$il'láí"a: Na mi'm!oř.. val. hr,omél!dlě 10, I'lJna t, . 

:lvo'len za lČte-stnéth\o' člena jednomysllt11ě: .prof. dr. Fr. Vavř'lne'k l. byl 
TJ'T'ouěka:n., a vy,s},o,Vle'ílY mu! d~k'y za podporu s/plolkov,é 'činl11!o~tl' , t. r:. 

v Up,~r~ 
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