
J 

" ,Z'as:'tloopena osobolu ptná:vnidki{)\U~ pak ,se miusí Slnaži ti na V'edou'~1 
,m,Ísrta .spp)ečn!O~ti dosaditi ,ofsoll)y, jimiž' důvěřuje. Zde je !p'r,~ve 
j,ádro \S'p\o'rů,. !klter~ s'e rozvíjely a 110Iz:víjej! vlnlě i uvnitř st .. an:. 
Záleží 'piOfU'ze [n'a m'raV'níím~ :n.á'zl{)lru jednlOltliv~e7 jaki dalece se Cítí 
zav,ázlálIl' slÍralně a chlce-li p!ostUpiov'ati i proti straně] 'neSiOluhla.s.í-li 
s ll1 iěiktterý;m jejím' ~k:Ultlťem ' . Dále jest velmi častlQJ !QtláJzkJo~'1 ' (iO\ 

jeSlt skuteonýim: v.Ý1réIzeml vUle strany (jak t!OOI1u je 'Při dnešními 
s!plOru v ~I().c . dem.). Politidk1ý]ml stran;áJm! .je~t tato! situace ovšeml 
l~rajně ne'be'zlp;eenoo. Jesitz'de tmloŽlnlolSt, že b'udqu, nesvědomitými 
jedI1lo1:lívci ' vYlklo'řilSlťIOlvl~n,y, :plrlá!vě tak jako: jednortliV'ei mijlže bÝlti 
zcela 'nes:pravedlivě čirně:na vý,ťk'a, že :se me}Ji'Odr:ooil v,ůJi rstran r 

neplodrohil-li s,e vůli 'něk!teré ffélk'ce či olStOblnj tkOlterie, 
Shrnuji tedy,: 'Za !S1:arý:ch pomě,rů 'b'yI Istav ten, že ani p'od1e 

úlstavy ani ip'adle ISploTkbv'ýťhl -či jiný1dh' z'::ÍJminÍl ptollitidlóÍi strana Ine
I})yh !():plrávJně,na f~ existťlnci. f když byly 'strany trpěny, \fIemoMy, 
iplOstr,ádati jak!éJk1Q.tiv ptá-vn i ,O'Ch~rany a ,nemiolhlly YstupXJlv'ati v jed
;n.áJní rpirá~nrě plat:n,á. Nutl1>OGt lobejíti tu zlákJoin: vedla !kl 'Z!á:pilet'
'klám' iJ1 ,ejrrU'zinějšíhlo· dru!hu; a plodlamnvala častOi kl i dnÝI a !.n.Q,ro.mlNnÍ 
vý,vtoj stranidkJélhlo a tím i 'jJJoHtidk'ého: života. (POllťraéování.) 

~ . . 

Právnická fakulta pařížská .. 
Jar o s I a v Drb o II 1 a v. 

V tio'h:é. Lati'n61k:é čtvrti, '5,rdci všehlO; s1,adia, odlehlé od šum:' 
ne1hb rsihlOlllU moder:níhio života piravého břehu Sei-nY1 /týčí se 
p.r:oti 'bílé Ik!op;uli Palnt'hleolnu vážný; renaÉS!sančnÍ p:0/rt::Íl pl",á:Vnické 
'fakulty. Cizinec jím' pr.o:jde cla nádvoří, vybaví si vlz)píO!tn'Í'r.Y' 
Zl .prr:áV!ní !hils'tarie při 'PK)'Medu .na s'OIchlu CrujaC'ilolvilli (Cujas), připraví 
s,i 'v sek'retariátě - vedle I{)lv,ěřených! překladů .studijních: pTúk'aZ!ťi 
- 20 fra!niku immatrik:UlačníhlOplOplatk:u a 10 tré1'n'ků za, legiti
maci do ik1ni'hkwny, a !na tl()! jakiQ! , t{);pr,á,V'n:ěn~1 v,ehlází do, p\Dsluch!á:
renl umístě'l1Ýichl 'h1aVin.ě v 'l1lO,vém: kfřidle dOl Rue St. Jacques. Na
zý;vají 'Se tu am1iteatry a lS'toupají dOlz1adlUl podle stě:n, TdolbenÝlchl 

'nade dřevěným' olblkM:dá;ním p;r,ávJně-h~Sit:nriťlký'mi IOth'raz)" al fresce:. 
PtOiS!pěšme si, meblaf ja'kimtile profeSio:r ve s'vléJml 'h1'st'Oríckém' ~roji 
V}']Stlotupi na vySlokbu kaťh1edr;u., zamklne 'Zla ními íshtlHa, všude bIOt 
rpj"lolVlá:zejkí, dv!éře, a:'l)y 'm1oih1 neruše'n,ě mll urvi ti ,srvtOlUj plnlolUl 'hbdrnai~ 

Pře d ln I:í. šiky jlSl()IU dV1Q.j í: le's cours plU!bli-cs' - asi j a,klo: n aŠ-e 
a les oolnfiére'nices - asi jaklo naše re'P'etito!ria ' či -sem~'D:álřel :kde 

se , !Sťudenti účastní plníce, 'zap!raviv:šez'Vlášitlní taxy. 

U IS 'PI() ř iá d lá Iry í 'P ř e d In ;áJ Š e kl a 1 lá,;t I~ Y je plodstafně ji!n~ neŽ' 
II tnlás. V Iplrv:nímí

. f!O'Ce !Se vedle :h:isl:Olridk(él 'látkly'" olm'ez'erné (na 
.římlS'kfé 'p~r: áJyl() a dějiiJ1ly priá'Va francou'zskélhlo-, pl()JsI01uCh~ již d:nešní 
p:r:áV1O <:ivilní a ústavní a předn,ášlkiy: 'nláJrlOdolhlo~oo~řslklé (EQo,
IflIo!niie' plO'litiq.ue). V tom' se - IOlVšemi už hle-Zl hfistoridklé, lá4trky ,~ 

, pokračuje ve druhém' i třeHm' roce, k1de přist:tv.ptUlje 'PTám, treshú 
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a ostatní iobory (dr-oirt cam1merc.ial a dr'olít comlm1erciaI maritime, 
droil ilnrternati:onaI, droit adminilsltratiC, législaholI1 filnandere a,td.). 
Ja!k1 platr~nlQi - dělba ne p lodle oiblo:r'ů, jež piols,tuprují časově 5011,

běžně, _ ,ný1hrž 'plOdJe stupňů, [lolk; od nolku dále h!udovaný)dhl a notz'
šiřtovanýdh: . Předn.áší se d0'Ploledlne i iodpO'ledlne. 

C e J k l
!(} V ý; r ,ci z pi ř e d:ll ,á šek - :na no:z'díl od Iněmredk'ý:dhi 

řad dliQ!Ulh~:ch: ;ťh'eorií - s'Plolklojuje se tím, že .nejdůležitější thleoll"ie 
p,řeMedně a v 'hlav:ních' r~seclh' v y'tkine, načež se 'S1(),u !středí 'z'cela 
na sh,áiIl:kru lpiraktiůklolU, demoln:strova'nolul na typic!kýchl příkladeeH 
a z'aloženlQlu lna šir'Olklé:m' 'z:ákladě s,rolv.nlá~v'a:CÍm' s dúležitým'i j,nsti
tuty v jin~ch s1:,Medh:. 

Když :se 'piOsludh!ač 'n'a k!olnc'i třetíhlo r'oik'U' podrobil Z'KDLtšk:im', 
je licencié en driQ.it , a má, 'Přístup! Ik'e konkurs:u, o všedky lSt.á~ní 
úřady, Ik 'de se ln!ež,á.dá, d o. 'k t ,o. r ,á t u. Chice-li i t.ohb' dos,áh1nDuti" 
dá! :se zapsati do. sp,edální'dh: p'řednáše'k1 čtvr'téhb r:Ql!Ctu, jež oddě
leně připravují Ik' jednlOlm'u ze dV;QIU: druhu dOlklt!olr,átul pTá1v': cl. e~ 
sJCÍe:nlce..; juridiques ,či d. es science-s. 'p!olitiqiues et é,Qolnomiques . 
Obojího se Ik'no,mě ús,t!ní 'ikio~u'šif{y rnahýviá: plO'dálními dOKtorské th'ese, 
klter:o,u fa1kulta 'za 'z'a'PlravenÍ tax ' v'ydáJ tislk'em' a kterou, auttor vy
světluje pnoti případnÝlmr '~,áimHk!á:m. tří p1TlO ,feSlOlr,ů. Při zlkio:ušce 
žádá se i isamlOiStat'fllá 'plolhbtOIVOISt učlen,ě:néhio v,ědeck!éhb p'řednesu, 
talki p:HSIJ1lě, že jsem byl naploprvé .pře'kvapen~ k'dyž! lna pf. pro
fe..<ro'r Rist p\osluchače, je,ll'ž mu všedk1y ort:áJzlk'y 'G; p':oměr;u finanCÍ 
.iedt1lOrtlivÝiCh S'plollklolVf~dhl stált,ů .ně'meck:JC'h! k fÍlna;n'CÍ'ml říšskÝ.m 
p'řes'rtě 'zQdp1o,v,ěděl, 1k'la'sifiklo'V'al jen, pr,oiSHednlě, ježto! plrý! se musil 
na vše zlvláiště p~Mrt:i. PlOklud se tý:če th'esí, trpěla velk.~ !vlětšiná 
tědh, jež jlS!em slyšel v t. zv. "S'outen1ances des th!e,:;es" 'p řed Iz;m'Í
něnými třemi plrlo'feslOry, ohvykl'ou v'ado!ll mladé ' p'r,álce: příliš'noiUl 
p~dr:obJ]ou dolk~um:nt.á;ra:o'st!, v z' 'níž však' nejsou v,ědedk'y Ivytě
zeny sam:o:statlne vedeCk1e zlaJv,ery. 

Ze Z'n:ámý,ch p:nofesor'ů puS/obL na pařížsk~é práv. fakultě pr,o.f. 
GolHnet a Girard -v 'plr:áv:ll římls!k:ém' (l{de cizinec! z!pirVU neslnadně 
chápe, že ln'a př. žiyžyrandóm~ je vlas'tlně, jusjuraindutm' in' litemr), 
pnot. Jeze (législation Hna'nciere a j.) a plrof. Gide a Ris1: (vědy. 
n'árodolhlo~lplo'dářskfé) . 

Pro :našince je tu nejdůležit.ěj,š 'l str.álnk'a ntánodolhlo'S'podářskb
politidk~á, 'Mavln'ě to, čehb u !u,á,s, :není - na plř. drrolÍt comlmcrcial 
mariti'me-. 

Z 'k1JI i ihilo ven k'de 'Se dáJ pracovati v našem 'Oblo,ru, vytÝr 
kláru1 :kirlOlmlě Iblo'h1at'é knihbiVIny :pr,á'vlnick'é fa'k'ulty, Um'ísrt:ě,né v lSam,é 
hud-DNě, bib1lint,élku St. Gé:nevieVe a o 'hlrJomlnlOlU BihliJolth1eque Natio~ 
n!ale, :klam je 'p:řísrt:up na do:p:o.ruČelní od 'naší legace k'nil1!olvl1Úm!tf 
sekit-etariCÍJtu. Arrangeme:nlt je v'e'smlě:s rychlé, k'ata}ogy [JíDale 
obor:ů i 'plodle aut1olrů, kln~'hiu přinese slli.hla až na vaše m'Ísro., 
o'značen~ čÍ'slem llda:nýlm' i na žádance. Jedn'ort:livé viědedklé ú&tavy 
ma.ií své a{'ni'hiovny, rstej'ně i 'P0~sla'nec!k'á lS!J1,ě:m1oIVlna a se.nát. Přísrt:up 
je [ovšem jeln 'na zvlášlf1ní ž,ádolSt. 

Naši'TIlec Ue/Slffi'Í OiVš'elm' z.ůstati jenplři }YaplÍrDlvléJ ptr .áai) musí 
'pIQtZloro'Va'ti ve víru v'eřejll1éhlol žiVlOta, mus,í na b:llllSy atd. Všude 
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je sice třeba dOlplo,r;učenÍ, tallť ve sněmovně, senátě, mincotv;~~ , 
srf:,á,tní tislkjár~ně atd., ale vychláJzí se Oidhloltlně vstříc. 

S t II de 'n t sk!'é is. lp'/O! I II( y; pl a ř í zs Ik,é nemají pr,OI studLl~m' 
lS:a;miO v a ~nJé:h!o ,v'ýz'n (tmu, m'a jí ce rlálzl Slplíš e spo:I e čeinslk~. F J' a71-
ro.uZSlk'ý studenrt je tOitiž ve(šinto~ bloih(at, ježto sltudiuml je zinač
lnlÝiIDÍ taxam~ IOlffilezenlO jeln na tyto v IislÍvy" takrže 'k!r:o!mě li1ěkh· 
lik!a stipieJn'dií Itlelní 101 /t1JějaI(ý!dhl úlev,áJdhl a ztvláštnÍdhr privilegiích: 
řeči,; stejně i na dráz'e a vdi'vadlech. S tíml sjO!UfVisÍ "drahlota 
tk~rúh: Inašinec mlUlSÍ tedy v;šedky 'předn:á,š~y pls,áti, p'řes t empera
mentlní přednes, fra''o:ooU'zrs'k:é'hb p'rofesOIra, ale aSipICJ<ň s.e lépe 'z'a-
pama'tuji! . 

Čeští studenti jS:OfU 'splo,L'u! .s jih;Ols.l,o'vany s,eskfuPJeni íklo,lem 
S!p1OlkJov,é. 'mísltn!otSti a čít;árn'y vi Iln:s1:itut d'Etud$ $laves, kde ve~Ue 
bydlí plnof. Erlnest Denis, IOtoovlslk1y laskavý! k'e všem. Me:nsy TIenÍ: 
,ub'yt!ování i stra'vtolwíiní jSiOlU' 'vlěd jedlnOltliv'dolVůlUl, jenž 'Za plok/oj 
dá dnes 80-100 fr., ohěd a večeře 'pio 3.50 fr., slllídwně 1 :fr. 
Drží-li 'Se vytčen~hl minim', pprt:ře'Duje mlě.síčlně celk!em asi 400 
fr., v -čemž 100všern dušeVllllí ,plotřeby nejso'U z a h1rnuty,' Ale k1aždý, 
r:ád vede sam!(}lstat:nJo:u 'plolitik:u šetrnlolsti, může-li se IOhoh1aaovati 
nes>četnými dojmy ve vířivlé :symfonii "Města Světla". 

Jazykový zákon. 
Na okraj knihy Dr. B. Brendlera.*) 

NLinu:1Qst ,nás ji,s1é dOlbře Ipoučí o diů'be,Ži~tolsti a olbHžÍch ja.z:yko
v,éh'()1 zák'ona Vle státě s oibyvatelstvem nánodno:stně nejednotnými. Osud 
Ra'lwuska, které si zahr,ávallo a, j,azykov,ě uHa'ČooVai~O vleJ'k,olU větši!n:t. 
nefllěmleCké'hoo oby,v.at'elstva a :nedovedLo · ipo,dh:oipdtj~ ž,e j,azykové !bez
práví j,e.st stálou a nejpúslObivěj.š1 si/lou a pohnutkou z u tlaóovatných 
a. Otpovrhov,aných 2iplŮsomti utisk'Ov,a'te!úm' \ně:čué ·nepř,áteIe, vtiskn'e do
oe1a oďJlilšnou smě,rnici zákoIUOd'átci, jlenž mlá harmonicky ' uS'Poř.ádaii 
po:m:ěry me:z,i náro,dno'stmli své'ho 'státu v zájmu ce.llo'státní 'PTO\S:p,'ě'š
nosti ;a Ipokroku. DtJVoedleme si pr'o,to ,úp,lnlě vy s větllit i rozčd1enÍ a na
~}jetí, jež ,zélJch'v.átHo ipollit,id{y, myslrcí oibčany lI1a'šÍl repub11ko/, když Ná
rodní Shrotffi,áždlěni iby)o Ipostave.no !blez!p'rosHedně před ."naši" jazy
kovou IOtázku,alby. j:i vyřeši'!o. A ovšeml, zállež'e::1O na tl{)lm~ aby ~{'ornečné 
r.azfeš1enÍ nezavdalo IpIH6i,n k :n espo ko}e nlQ.S ti u IpHs:řUlŠlnik,ů j<i,ných :ná
rodů. Nál"lodní ShiJ1o'mážděiní, Ipo,:dticky rozvrstV'e,né, flIe}en podle děl,ide!l 
třídn í ch, ,ar,e li. Id!e n,ázorú 'na 'práva tnáirodnl mélijiOrlty. O(pt"lOt~ 'Ostatn~m 
menšinám ve ,stáM,ne:by,lo Jednotné v,e svém rpW~!F,amu 'a těžko !bylo 
IV} lZ'e utajiÍtt, že vyskytlla se .i ta:kov,á řeš1ení, která ve svých' Id:ů
sledcích nestál1a ;daleko od !p,rinoi:pu "odvety, Němcům! a Maď,arúm". 

DcJJř,e vš·ak, Žle b~il,a V!ě:tš.i:na zastél!l1oů: slprav,ed1noSlti, 'So~c1áll1t i ná
ľ,odnostnÍ. A tak v;y:š,eJ jaz.yiko,vý, z,ákoln, . kt,erý, ač ml~sty 'Ue'úlpl!11ý a 
nej.~'Sný, I·lpřeoe 'pro.zr,azuje, že H, kdož Jej rpraooVla1i ,a o,dlhl'a'so,va[,t. tm1ěi1li 
lPř'ed s'e:b.ou vyš!ší h.J.ed~sko, než ~národni ne'snásenhivlOIst ve státě ~ 
vš,echny ty v,ady IpoJHick6ho 'žiVlota, jimiŽ' tnp'ístát, v 'l1Iěnilž ,naskty.tno 

*) Náš; j;a~kJolvý Zlá:k:nn. PHsp'ě\Tlť'k k t!e'hfo V'ýkl,adu., P,odáv.á: dr. B. Br:end
ter. - Pra'ha 1920. - NákLadem' tiskoQlvéhlO o,dlbo.fu českos1!ovenské rná
r·odní :delTl'okrade. - 80 - stran 88. 
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