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kl lep:ším:u iI1a1Stal jlmlel1lO/V,álním asistentů pt,o ,sp,nálvlu, ki11lihloiVIny. 
lide minorhlo 'by 'mlohl iI1wplrav'iti piHik'az' klnihbv!nidklé jniSlkUlWde. 
Knih!olv'na :m!á :Zln,ač!nlolU dotaci a dOIUif.ejlmle, ž'e .sloučeními toblofli 
Čjá .s:tí a einergidklolu r;uikb~, olv'Š'em š'I{olené;hio ~nlh1oVlníka blude plol
stave'na 'na in!owié. iáfk1lady. 

T!olik s,tes'ky a naděje IQ: .našichi k1niho1v:nlá:c!h'. Nemám'e 'Vlšlak 
vuhec sb: í 'r k y P lOl m! ll 'C e k:, jež' dOl k!nihlolVin:Yi ř'adřti Inelie a j~mlž 
třeba sam1oislta1'n:é siplr;áivy i ullolž'ení. Jednak p!o,Heb'ujemle IS'pleci:á1-
níh'o' b i'b 1 i 10 g r a '-c i c Ik' Jé .111

10 ':l{ a't a 1 iQI g.u plno !SnadJné 'h1ledální li
teratury. '" Všeh'rd" zal:ožil /klaial:olg, k!terÝI mlál v',ellmli dob'rÝi z:áIldad. 
Sysffié:m jeho Ikio'respionduje se 'SiO:U'sitavo!U! sV!ěto1vlélhlo! ,klatalog-'U' bru
sellSk;ého. Bude V'šajk třeba ~s'ÍLo~lllIějlš'íhloi dOIp'lň,o~ální. Diák 'Potře
huje:mle jiný:ch' 'shírek 'MY'slímf tlU: ivrLá;š't,ě ':na lSbiírik:Yí fa:k~silmilií 
v' 'obbreťh' 'hii:stiO\ri'dkYlch' (slnímlk'y listin, pap!y,rú), in:a shír:k'y; 1a:p'~SU 
hisÍo!r. dok1um:en:t,ů doslUd 'I1e'vyda!ný!dh;,. nla u!Wá!zJ~Yj fa:r'm!ul,ářů /plro 
pr,ávio, slo lufkfrlomlé~ oIb1chiodní, na pb1mlúC:ky; p;r,á;va hlolrlnvhlo, (na Ině
m:edkié lUln'i'V'ers itě existruje !), .na pir!Ols:tředlKYi plr,o Ist:u:diuiml Iplr:<iva 
tres:tlníh!o atd. Sbírek ta'kiolv~Ý1ch', jež by. se:srt::á'valYr .i p'ř:edpisu~ 
fotografií, diap'olsiti'viů, filmltl a imlodeliů, v;ů'bec ted~ 'Ppfffilůlcelk~ 
s nlm!iž 'Se Iyišu.de v n)'ln:ější dolbiě praQuje v lm[odern fohl ús,tavedh'f 
v!ůhe c tplolSit'rlá dám:e. 

Tím~lo 'z!PlŮIs'ob"eJm/ IOimleziuje se vešk'er;<Í: č'ÍlIťfllolst v:ýjhlradJn.ě lna 
univer:si't!u. Obě, naše Inejdídeži't-ěJš' í y,ědedklé institulc'e ",S'Plollečn\o!S,t 
naukl" a ~,Cels:kiáj A'k:ademie" vyklonaly, zajisté 'PIod-pio'r,O!UI 'V1ědedký!dlJ 
snah' i V !01b101I"u' v,ěd priávnidhl a s1ľáitinídť (v'zpolm'eňlmie jel11J vÝ1s1edkfú 
"N:árlo:diQhlol~p'odiá.řislkléihlo úsita'v'u") zJnač'nÝl k~ls' Ip'rlálce a jistě jalť
mile p;olvJoilí :ne'Snesi!teln:á' tíhla hbsl]J'odá!ř!siky!ch' pro'm/ěJr,ů, b:u:dJoIUi v ní 
plokTa'čloiv'alti !Se zln1á'sotb'en!Ý1ml úSlilílffi'. Ale pr,<Íice vÝlz/k!Ulm)nlá/ IllieslpladJá 
v jejich p1nogrami a p:r!o~o hude n:u1tl1JOI ř'ešiti otiálzJkly tYlto 'LSaIÍnior 
st atně, tř'eb'a,s ž'e n iklorliv' loiďdě 1 ~n.ě· . O fliě'k t er ý/chl řeš en Í'dhJ zm!íin hnl 
se v k1a'p1iftloile :niásledujíd. (PiolkraČIOIV!á!I1í.) 

Literatura. 
V i k t 'O r o vor s ký: Uranic'e česklols~iOv'e:n:ské repu'bliky. Pr. 1920. 

Stát-o,v. Spo~,eč'llolst. - "Mír. '.Sml." 2. - 160. - Str. 8. - Kič' -.50. Ve 
stručném poj,edn.ání (;p~ř:ednášce v prosinci' 1919) rozbírá autor, kde 
česko,sJlOv,en'skému st1átu nyly vytóeny 'hra:nioe historické, kdle IpoHtické 
a kdlť' 'llměJ;é. Poukazu}e 'tdiob'ř'e, j'ak moih[o :býti vyv:arov,á:no různým 
neshod jinými úpravami a j,ak !plHlišným lip:ěním na Ziás,élid'ách' předem 
vytČlených zaviněno: iby[1O mno'ž!S,tvÍ ch'yb. Ča,ánek t:řle;b2él;s dnes 21fl,ačně byv 
p'ředstiž,en udláJlo,stmi zů/Stane IPlrIO kritiku našich' hranic vždy cenným. 

jlO 's ,ef P lek :a !ř: Ríjien 1'918. Pr,aiha 1920. K:nifi:OVlna "Národ:a,", 
8\'. 11, iS;tr. 28. Kč 1.-. - Přledinášk,a 'prof. P'ekař'e, jíž prIOs,lo.v11 ve 
v'el~{é ,aule univ1er'sitní :na, Ip:rvní výročiÍ . .dne SVIO!body .a lež vyšla 'již 
v Ces. č:asop,i,su 'histo-rickém, vyid:á'llla byl,a poněkud fiozší'ř'e:na a !do
plněna; již t 'ehdy vzJb.udila 'DMa'sy v denním. tisku a jlest věrlLIJ dobře, 
že máme nový j lť'j'í otisk a:slploň do té d!o!bya dokud sle nám inedostane 
vědeckéhto 'podrohnéhio 'Ooenění :p'ř'eyratu i ud1álQ.st. mu př'edch'ázejícídh, 
potud' z:tl-sta'nfe Pekalřolva !SU'avll1lOlstní ř'eč nádŠ'ením p,řodc'htnutá jedin'etnoiU 
p:r,ací. k níž zajist.é vs ic'hln i r,ádi :sáh!neme. . " Ca . . 
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L i s z t: Das Vmk:errlec'h't. Systematisch' dargesteHt v,on Dr. franz 
v. Liszt, 10. o. PrlOreSlsor dier Reťhte der ' Univ'ensitat Be!rQi'n. Sne, um~ 
glearbeitet'e Auf'llag:e; Unv,era1ndertler Neudwck. Be'ra:~n 1920. Vedag ,non 
Julius Springer. Str!élIn :561. - ProsfflU,liá., Inla německý'ch !univerrSitách 
nejvíoe použíVaJnlá UiČlelblnide mez~nárlOdníhlo 'P'ráv,a nlOvě vyš1a; telntokrát 
pouz'e ly př,epr:élIooiVélIném IOtisku z r. 1918. Dílo rlOzdleI'eno jlest vedle 
úVlQldu Vle 'Č'tyři knihy lal příJlohUl, 'Ohsah'uJící text desíti mezÍ!národních 
smluv. Změny, InaJsrt:,aJlré v mezinárodním Ip,rávu míno,Vluu konferencí, r11'e
diosly nlejmernsí plO'ZIO.l1nlOisti. Na .zák,1aJdní vadly kni'hy USlZtlOIVy - lP'ří
liš!nou dletrai1nost a Inelp!ř'e'Medn6 liOzlčll leně:ní látky - poukázaJ již ,prof. 
Hobza v Př,edmauvě k svému "Pr.álvu mezřnánodnímu" r. 1915. Spiso
vatel alni v tomto ISměru :nFČle'hlo ,na uspořádání látl<;y nezměnil. V zMedem 
k vy's'oké oeně (:s dlop,r,alV'ou př.es 50 .. - K:č) př1ekvaJPuj 'e hídná kvahta 
tl,a'P'íru, har . 

Zprávy. 
PrlOSlemi'l1lálřie lna naší ~akuHě. Jest · opravdu trapno posdoucbati kOJli

krrátle zkoušky z ,práva IObchodního, směnečného, z ř'íz,ení civi,l,ního- i tr'e5t
ního, a viděti, že kandid:át :nemá nejmenší zna,~o'sti praktického života 
p'r,ávnrho. MUiS'í odlpovídati l11a těžké mnohuy 'Otázky te()rretickO-p'rávní~ 
a nleví, jak věc vyp'adlá v lžiVlQltě a ve skut,ečnlo,·sti. MI) uví 'O tras'sát;ovi, 
taSlSélIntovi, nemittrentlO'Vi, indolsls,at,á'ř'i ,at&" a nevidé1 směnky, musí 'vyjme
nov,ati IllláuležitlOlsti vkbdní .listiny, všeoibecné i spedeIlllí, a nevt jak má 
si v,ěc p'ř'edstaviti, mJuví "Sle ,Dr Od1vIOM,nÍ, do vo:I,ání a stížnosti, aJ..e výr·oky 
}s'OiJl iblO'hužle,l víoe méně dokonaJ1ou r:ep'l"odru,kcí litografií nehoo zákona -
rep'rod uk cr JJrezžii Vloh. . 

A p1ř 'ece jak JlehIČle}i, radostněji a ú Č leJ ln ě j i by 'se učilo, když 
student viděl Ihy pnáMní Inormu v ži\~otě, viděJ hy raison ďetre ,us ta
nOVlení, jlež kolikdt'e mus,í - 'neibrojme , se to'ho 'SIllOrva - n.adř'íti! Prak
tické ,proOv,edenÍ? V'e~mi ·'Sllladné. J,est mútno· tplouZ!e -~říditi proslemin áře 
jrednotJivých discip:lirn . . Zatím mohli by tQ snad býti: z práva ohchod
ního a směnečinéhro, tr,e:stníhio 'ř-ízení, civill!ního řízení, spr,ávníhQ 'práva. 

Pno IprrlOlsleminá'ř' 'práva ó;])c'ho·dlníhlb a srrlěnečnérhó bylo ,by (l1ut!1loJ 

vyžádati si ,od' .nektleré z inašich Ibra'nk v:šechny Jistiny, s nim'iž v o'b
chodu banka 'p'řichází db sltylm,a jistě by ,ná'V'štěVlnÍ,ci hyl i ;() f'Ormál
ním 'žiVíOiě olhc'hlOdním a Ismělnre'Člném in fo rmov;áln i d~()rstateóně. - Stejně 
by to:mu mohJo býti i u IQistatníc'h- :prlOlslemin.ářlŮ. Jistě nejvyšší soůď i nej
vyšší 'Spr.:l,vní s·oud, i 'Slondy jiné mB,y by dosti mat'eriá~u, .na němž Dy se 
studentům mohlI ukázati aspoň typický průběh jednání IOd počátku až, 
k ,nejvyšší 'instanci. 

V iPfrOls'eminá!říťh Iprohíraily by "Se .ovšem otázky fo r m á[ ln e 
p r á v n í, v slemÍ'ná'říc'h1 plak po většině otázky ' rn a t e r i e ,1 n ě Ip r ,á v J1 L 

Ned~i()Iu'hlo tomu, 00 Ůls[!a'Vluva:1 ,se všude velký :.tČ'it'el ni,rodů 
Jan Amos KomemlSký. S'llaVinOlstní 'řlečníci zdŮrazňova.ili vžd'y mimo jiné 
tu je'ho zá'sadu, žle n á ZlO r 'e m Illutrno se Účiti. Památka jledlnoho· z nej
l'epšíč:h' 'Čllenú na~eh'o ,nároida osJaví Ise nejkráJsněji tím, uvedlou~fi se 
v· liv·ot J,tho myšI'enky. ZI~lleží na vlŮH V'š,ech' -účastněných' čiriitdú, sta:
ne-~~ se !ak, na

v 
p~í v fakuUěv , zav,edení~ p:rosleminárřlů:, čímž' budle ~ea:ti-

Sr(I\'I,l'na c.av'l1a plram tech, ktlen s,e nedlorckah.*) ~.a'-

Přelb~led záJkonroldlárstvi r-e'piulbliky českolslovlenské'. 

NalříZlenÍ VlHdy rlep. :čisL Zle dne 13. září 1920, 'čís. 532 Sb. z. a '11., 

o 'JI 'ř i Ip u š t ě 'll í c i z o z le m 'S k Ý c 'h a k ,c i o v Ý o h S pl o i 'e· "" 'll I() :s t í 
p ie něž:n í c'h k 'pr·o:voz,()!Vlá1ní obchlOdu v tuzemsku. Cestoll1J na'řízení LSta
.noví se Ziásada - 'na záktlatďě zákiollM z 15. dubna 1920, ČÍs . . 337 Sh. 
z. ;a 111. - lžle ci.Z!OIZlemské ,akciov.é peněŽ!ní S'plOJečnolSti jsou vyl.ouče.ny 

*) Jak rSe dovídáme, !bude plříštím rokem ~plOřád'áno. plrakti.cké- cvi.6elú 
z pr,áva oo'chod.ního a Isměnečného iprof. drem Wenigem·. 
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