
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:. 
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, Ilulémroce ŠkolnJ.m. Vd,ě~:fl'ě ' \'lpomel1(ltozá~luh těch, , ·kdú s.~ ' ni- , ~ 
:;;lmižjJi ' -o zřÍ!7:e.lÍ "státního toi1l1uJla ' Aka;(i'emid~ý gum:., DáI.e ' $-n.i~tt~'· 
mh-rh výboru o ' '·Jďává.i11 ,' časo:pislI 'pq,dle $t~m;oV'eného "j:;l:ogr amu, j'el1l " 
bnd~ vČé!-sopis:e U'veřejněH., dál'e stanoven pr-o 1:. 1919,;20 .příS'r~\'ek .;.', 
~;iimých č,knů na Kč. 7AOa· roZ'hodnuto o revQkaci usrie.;eilí: )J' řede'šté .. . " 
\'alné hromady: ;o ,zastay'ení činnosti ' si~o·l !eČ:enskét.'Ů Odt,OfU~ .::,: ,, ' ,:' 

Zarp,islOvatelSiká zjplráva: ' V mi:l1í~llém fóce hy:o ' č'enú 6ni1ých)4~U, ' : 
D:-) 20. Njna 1919 ' přihlásilo ,s,e nových 280. Ctenský přisp'~'"ek' n.al~ok ' 

" !919:'20: činných Kč: 7.'10, 'p-ři'SpÍva},ících Kč., ľo.-" zakláda,FiCích kór~un ::,,: 
, ··es,. 100.- . ' : "''- ' ": ' ' . " 

Knit.xrvn:.kova zlpn~Ya: Prozatim úřaduí'e ' se 'oú -)~l:!6 ,\" 'sJbotu,; , ' :.: 
Do knihovny zař.azelly ' bY,~Vi1m;é: knih'y. Knihý "ý'piÚj'č ,el1:2 pi';e3 nl~k'~:' 
nutno ihi1,eu vrátiti. " " , o' 

",' z.pr2iva ' Ra.nQova: fonda.~ : V še ch :n y k o I 'e 9 T, k t e ř í '111 a 'j í "}'", 
FújÍČIeny kllihy z Raiiď-o"a f .ond ,u a Ihiit .a \'ýp~'ů,ič 'llijU: ,: 
Ilplynula, ž ,ál dám 'e~ aby. i"e iieprodlen ,ě vrátili,. RO\'IT<ěf . 
,íe nutno, 'ahy ,k 'oleg'Ov ié-, majki rigorosni zápuj-čky z :r ,o-, 
ku 1913 a s ta ·r s t, ' j 'e í h 'n ,e d' \' 1--5 t i li . .sprá\'ce , Rando\'a f o'ddll, 
ilřadllfe \'e ',středu .a v ,sób;otu od 11'-;'4- ,12. . 

Litugrz,fick~ z:;:ráva: Sr-01<el< \')'d'al 'S\;ým nálÚadem: S,tieb-er': 
Poz'emková 'reform!a. (S , úplný'Ol textem z,áborového zákona:) , C~I1 a . 
pro čh~i1y Kč. L50. Tisk'ne se: K ,a ďl e c: D,~jiny ver,ej.ri.é'ho , pr:í,\'a~' re , 
stfednÍ ' E\'r'optě~ Z Iithografi.í s'e' chystá.: H'O rci: N~5p'Onlé ' Hze-ni; 
S\'oboda: Y,ěci1:Ípráva . uži\"a,CÍ; . Miřička: Trestní prá\'O, díl de-
(;c::-cný. , " '" ' , 

Zpriíva biblI·~,grafick::§t~,o IJ,~t!Ono : BiibUrografický odbor, j,enž .lJ;rá:~ ' 
cuje na 'sestav.eilí\ katalog.učesk,é líteraŤ,ury právnické, r'ozhodl ' se ' tn
i'Iditi lístkový s'ezaam všech: hesel a katalog 'r-odle zemí, Praviůe~n~é , 
schůzl,)' konaj'i 's'e vždy \' sobotu! od -l h'odin. V tu doblU p:óda}:í 'Čfe ~ : 
110\, r~ ta ,",e2keré inf'Ů'rmace. P·oďrobná statistika záznamů 'bude u\ e
rcjriěna ve ,' ýročili z'iJ1dv:ě. Nov'Í čJ,enovt h'1:aste 'se \'é schůúch 1 .. 

. ' ~řjl;Ení~n faktulí) ip:rávnick;.S V pr'ně \')'sl<yt:r..uLa' se nám' lj'rávnik'fin~ ,-' 
ut:-izka., jak ř'e~it \'nah' brn'~nských 'p,oslucharů k nám. , O plfotf.ému 
tomto ' bylo dehatod,n:o \",e výborové schůz'i; 'pro různost názorú bylo 
\'~ak pOiH~chán:o ,r'ozho,dnutL ,širš.í" členské schůii. ' 

' iO.října ,koná,na uistavujicí :schů,Z1e "S :o ci á lní k o m i, s e"sJ)o11<LJ. ' ' 
Čt'ských právníků "Všehrd". Zahájil j-i,ni'istostaro,sta "Všeht'du" k-c;l'. ,' ~ 
Soch'O,r. Podě-koval :někt'erým 'ČItenJÍún, kteN prawvali . v k oin i'si \' ulffily" 
nul~m roce fa vytkl pak úkoly komise\' roce l:eto,šnÍm. Do p'Í'~ds'ed
n~dva klomise IblXli .zvolieni kol,eg'o\'Ié ~;ár:ož~ý ' př,eďs'edou,v Noyrtček mí~tf) '. 
pred's:edou" Koz,ák J'ednate!'eOl a Lukas zapI1s'Ovate!em. Preds'eda rOH 1,nul 
tt.etailně 'pr,og,ram :k'Ort:Ii.s:e. Jeho vývody vzaty byly 11a vědomí. Do de
baty zasáhl tak,é: kol. Sochor. Usn:esieoo ,pro1eviti dUVi~ft1J výboru" V g,e
,nrdlt" a d'ožadovati se u představených fakulty a ~ mi,nistersh:'a rO'z-
ře;ení otázky historick!éh'o ' rig'or'Osa pro< VŠ, e c.h n y kol'egy: . 

RíeiLÍialk(:l1í sdlf,~e.ni1: Pří-šti číisl'o našehočasoip·jSiUtvyjCJ,c l. :pro:
sinc~ 1919. Činní: ttenov~, kteří za;jJo!atiId ol:enský příS'p;ěve~ na l iok 
1919/ 20 Kč. 7.40, o 'bdirží časoip,is zda,rina na 1e;gitimaoiv:e spIOI'k.o\.,;é 
óítárně. Ostatním členům čítáme 'p'řeďp11,atn,é korun českých 5. - , 
1l,C'den!Ům 'kiO'run českýcb 10.-, čllenům Prá.vnick1éJ , jed-noty "~Kc. 
7.- . Zasílání ,údujeme v r'e'pu't,II:ic;e ' ročně 'o Kč. - .80 ' více~ Celo
stránkový insert drt.lme !pro ČÍSlo Kč. 80.-. Veš'kier,~ příspěvky, do
tazy a 'r ,edak,ř.'ní výtisky buďtež zasílány na adresu: S. C. ,Po ,,,Vše
hrd", Prahra 1., Ovooý trhl 3. ~Č'a'So'pis). R.ukop~sy, se nevracejí. 

Majitel a vyd'ava'td SplDaekfčeských' :plrá:vnák'IÍ "Vš:eh'rd". Za redakci 
odpovldá R. Ra\urscher . ..:.-. Kin Hit. St1orká:n a Ja.roš V ližk:O'Vlě, Husova 68. ' 




