
chce konati Ipřledevším pr,ád p'nů,kloplnkil{IQu. By;1O by proto vhodl!1Ot, aby 
í~ařadl,l 'Vre sVlŮlj IOihsa!h taiké stať -o H'tleratuř,e :p'rávl1'Ícké, by infolr'mova~ 
s:lovenské Iprlávníky,. Právníci Čs.L. v1ěrnuj.íi zaa:ilsté tomuto, nov,ému ča.s.opds:'.1 
pOlZlornlo,st. }e dlo,sŤi známo, IS jakými .olbttížle:mIL :setkává 'Se unifik.aoe 
pr,ávní 'V !HaŠ'Í r 'epulb[ioe 'a j,a:k M:ž'de p:ra,cu}e Ina:šle administrativa \ne vý
chodní čéÍJsti ;našiÍ r,elplUbHlk:y, z'Vlášt\ě: Ineldlo st atk'eml odborných sm, které 
by o ,va,áda.ly uher'sk,~ právo la nT a ď la Ir 'IS k Ý ~ ,3, z Y k. Prroto nlOvý '5~rO
v'e:n.ský ča,sro!pis\, kt'erý chce iSeznamlo'vatd 'Čist vreřlej lnost s plrávnímli, po
I11lěry na Sloov,e:nsKu, jrest j.eln vítati. 

Zprávy. 
Z iplořláidláJní alolňslktÝdlJ s'eJm~na,iíI1iílc\n c'vičlelI1~ vY!š,el mnohý plodinět ku 

n,ovým 'pradm. ,Také vhJst-or:i'dkých s'em;iln lář,Ích ukázaJ,a; '$Je proti"elb'a: 
pořrádati nejprVle Jakés;i p,ros.emi~nář,e, vle kterýchl :bYl byli začátečnídi, 
seZlnaJillIolV;áni s č'et!blOu 'p,rávních piamát'ek'. Dlě~o se tak v :s :emin,ářích' 
pmf. K :adllecle a prof. Kapif ,a 's la. Bohuž,el nasky,taly 'se tu pl~ 'e
kážrky nedostatk'em :protřehných vYldání :prrávní'dhl pramenů. ÚkoJ\u, j'ež 
chttěl3' ,she:rlovati tytó plroslelm:ilnáře, rdlallo Iby se dOlsídi vydáním zvláštního 
výbon! ip.r,ávníc'h !plr 'a!m1en,ů;, v nlě;m'ž Iby, b.yJy, :olbsaž\eny, nejen p'rávroí p 'a-
1111átky z IplÍsemností IP,ráva, óeského

" 
:nýibrž ,Z:VJáŠtlě: slovan:ského, >O Ině'ž 

bohuž'el u náls t(ljk ~;alý záj!em se jeví, a ,z ,právních pam:át>ek 'stř'edlQ~ 
evropských v,ůibec. Pomůcka, tatlo, s.!lO.u'ždLa, IbIY, pak nejen ku příprav,ě 
v s'emd.nrářích, :nýhr'ž i jako IpOÍIliŮ/dk 'a Ipř,Í. výkJ,éljdu právních ,pramenů. 
Vždyť ča:st,o Iposluc'ha6i. 's,tu:drují výkLad 10 Iplr,ávních prame.nech, ,tak dlů
!,e'žitou to Ipa,rt:ili" n!e'11.ahlédnuvš,e viŮbec přímlo v některou plf,ávní kin i h:tl 
nelbo zá'klo'ník! )test tlOho také Ip'řírčďJnou ne'ú!p~'l1é a nesousta\nné vydání 
na:šdch 'právnk'h piam1át,elk óes'kýcha 'nepřístu:pnost (v un.iver!sli,t ln~ 
knihovnlě!) \pr,áv,ních lP~amátd{ dúch'. VZlor'eml mloihl :by, tu býti na p,ř. 
Jir,elčlklŮv ,,,SVlod Zlá'kolnů sllov,all1ských", ldlerý oibsahujre právrní p1a
m!átky ruské la .Jdt,evské, Isrlblské, c'h'Olrva1Isk,é1, 'č\e'Ské a 'pioLské, a také vy
dání :podlobná v ,llIělmeck,é lrit'er,atuř,e (Zeumer, Altmann-Be:mheim). ),i,stě 
ž'e Ibry knihla 'tat,o na'šl,a; porozuměiní nle}en na. Ina:škh Ulniversitách', alle 
také :i u našich \bratří }!ihoslovanú la Po,lá~{,ů. Rr. 

P.o.zlná!mlklY ik ledici IplráJvní.ch' iplr'almJelniŮ. clesIkY'c'h. Ve dnech 400. vý
nočí úm:rtí Vš,ehrdro'V:élJ 'v'zjp:orm~nállTIle, že ne:Z1e nyní dlOlstati vydání j.eho 
dUla ,,,Knrih dlev,at'enýdi", Ipoln:ě:vadž 1l1epla,tmý' Zlby~ek nákladu v Inašlem: 
spoJku !byl minul,é'hlO noku roz;eiblf;án. St'ej lnlě. ta:k }est to mUl i s jinýma, 
pr,ameny .. jlejic'hlž 'Vyd,áll1í úpJil1 1ě Z'mizela z kln~hkup'eckého trhu, ahy jlen 
s'proradlicky lob1'eviJ:a sle za výklad1clil antikvářlů, za zřejm'ě, p1řemrštěné, 
podli,e kur,sll té ktleré knihy, i d ioD'Y /požadované oeny'. Tím' se staLy! I11aŠle 
'P'r.a:meny :p.r,ávní lnledros tu pn ými jak studtujícílm pro p10třehu Sotudijni., tak 
i Ipr,acO'vníkiŮm ostatním. Jest ovšlem Ipravdal, 'žie mnoho z:á,s,a,d (na p'ř. 
zastara],á a nedosta,tlečné vydání) odrstranHy ISVlěld!omi.té ed,ice historických 
'pra.menů vrŮhec zvl,áš;t:ěi "Ar:chiv Ce'ský", "Re,glesta r 'eg. Boh'. ", Emle
rovy ,,,PoZiŮ,statky desk ~emských"" Boczkův a Bra.ndllův "Godex diplo
m'atdcus MlOrlaviale"~ Bra:ndlovy "Lub-ri dta>tdloll1um", Chytilovy a j . .. ,Di'e 
Lail1:dtaf.eJ d. Marg. Máhr'en" ,a,td. la zv,Lášté vzor,né vy,dánÍ friedrilchova 
"Godex dq,p~om'aticus"" avš,a'k nutno IUvážli:ti, žle d tato díla jsolu 1,ec!kdy 
r,ofZleJH,áina {na :př. plrvní svatky, ~,Archď,yu Č'eské.ho")a p'a-k'oipatře'11í 
jrejkh spojeno i'est se značným finall'Člníml nákladem, .nemluv'ě: alnil 10, [,ec
které přehytečno,s't.i Ipro toho, k~do se zaJímá plo>uZle {) práv:ní hastolfii 
Tu nutno zd:Ůra.z,nJti, ž'e fpřes vš,echny v,ady jest nezbyt'l1lo yzdát.i' za
s~louž,enou C11V,áliU Iprád H 'e r m le ln eg i [·d la J lilr le Č k a. }ehro "Godlex 
iuds Bohem:ici" hy,ť skv,ěn!e Ipr'O}ektován setka.l. sle ,s ne.zdareml, přeoe 
byl a zlŮ,sta'lle ipomůckou n!elOCeniitelnou Iplro k 'a'žldé'hlo, jlenž hrriedlá vydání 
'pr,ávníc'h p·ra:me:nů. Al!e i ten jest 'rolZleihréÍin a též vle velkých k 'nihovnách 
ned,o'pídíte s'e všech jleho svaZků. 
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] ,a]( t~t,o kalamitě 'od/plOmlOd? Něj,a:k,á chr,estomaHe, výhor, čítanka, 
po pořÍplaidlě' snad ,prodI'e Jdr'ečklOva ,,,Svodu z,ákolllú slo'vanských" 'proJekto
vaná a r,edjg'O'vaná ,neod'pomiŮ'ž'e. Může ,snad postačiti pro škollní (semi
nární?) 'óetbu, InikoUv vš~a:k 'pro v:ěideckrou Ip'rádÍl. Takovét'O chrestomatie 
nesnesou ,edičníh'O ,aparátu, ;a t'O i IkdlYž Iporolilnemle zásadní námitky 
proti vŠ!em chrestom:at:iím bez Ifozdídu, ž,e toUž zn,ásillí.ujú správný' /Úsudek 
Hoenářův :pfed'ldád:ajíce mu pOUZle to, CIO ,a jak u,z,nal rledaktlo,r výbor':J/. 
P:otř,ebujieme zajisté vydání IÚlpl'ných, s rp'o'známklami, rúz'll'ýmil čteními. 
Musí býti 'Vle výiblěru iprnávníc'h rpratmlen-ů Inej-en p,nha.~žlenlQl ku pramelnům: 
význam'n'ým Ipna Ipr,áv'O v'eřlej :né (akty, pomlcké ,atd.) a, soukr:omé, 'llýhf'Ž' 
i k dokumentům lp'rrO na'š!e Isoc:i.állnÍ 'hnutí" o }ehlQlž lťisto lrii zaJisté v ny
nější d,o!bě bude z,á1lem co největší. 

Než doba k vydávání In'e,nÍ IpřílZniva. l\J.esnes.itle~il1é p'oméry drahot-ni' 
nar poH tiskár1elnském vyllOučiliy ,soukromého vyrdavateJle sklOro úpi~né a, 
firm!)' 'Pro obchodní j:ilné zálj'my. v1ě'tš:i1nlQu z talkovéhot'O piordlnikání. Ne
stane.:li sle olborat Ik lep'šímru, i naklladateJlské korlploraoe p'ř:estanou vlě
deck,ou IIHer,atur,u vydávati. A ta1k [břoť'l11enO starlOstí Ipř1esulnes'e na 'stát, 
který r·ozř.eW ,st.r.an ,ed:ioe Mstoridkých' Iplr,amre,nlŮl krJlSd, zříz'ením ústavu 
dlěj lezPlYtnému, joemuž by:l,a, lP'řilk'á.zéÍina i iplramenná edJice. I t 'ento úkol 
oeká řleš'enÍ oOib'ec Iprávnidkou, r'esplekttv1e stát :a dlouf:áme, žje jeho ř 'e-r 
šlenÍ sta'llle s,e 'V širší,m rámci, čťrnž Isiplln~ Is,e :i jiné tužby naš,e. Ale 
o tom ,až ipříŠt.ě. č'a., 

Staré slplolk:ové Zlplr,áiv,y,. Ř,e-ditreLství 'kni,hlovIflY oerslk ,iho Mu'S'ea (Prahla 
rL, 1700) žádá 00' staré s'pioako~é zlprávy. S. č. P. "Vš'ehrrd". Jedná, lS'e 
o dOlpn,ně'llÍ .Z1pr.áv z Id ;p:řleld1 1912. Poněv:adž 'S'PloJ,ek nemá d'up~.ikátŮ:. 
žádá 'koll egy 10 liarska:vé zas~ání j:ich lna ,alct:nersu Čoe,srkéh'O Mus'ea Inehoo 
sp,o~ku. 

ústav. 'k't,erý 111IeJví, j:a)k' se j!miernu~e, jlest 'právnická fakulta uJ1iver!slÍty, 
Karl,nvy. M,y,slí t'otiž;, 'žle joejí ;náz,ev lest: "Č'eská fakulta právlllická" :al 
neví 'platrrnlěo ustanov'eni § 1. záklo'ua ,ze dne 19. února 'i 920 sh. z. a: 
nař. čís. 135" jim'ž byl'o bývalé lČ'eské uniV'ensité navráceno jméno: 
"Univlersita KarlloNa". Neex'i!Stuj1e tudíž č le 's: 'k á fa,k;ulta 'PTáv'llicl}{á. Pevně' 
oryš1eml do uf ámre, že ig'Olorande 'n1eibydla zavli:nlěil1a úřardlem, 'llýibr'ž' laký,!"'", 
nlk'em. 

Oplě:t I]mlbo,v,ny. Stará ;boo/'ťist s'e hiIá,sí ZlnlO<Vu. V univers'itní k:nihovně 
s-e nic Ill'ezmlělnilo. }ej í t.ěžklOpádnost a nemlo!houdno,st }est každém u, kdo 
jen troOchu choe Ipra,cov,at, dnsta,teč:něl zn,lffi1a. A srlOvnejte ,s' ní knihiovnu 
mus'e}ní, knihovnu , }ež dobro-vJOJ,ně lotvírá se veř'ejnro lsti.. Zde ja:sné. lpino
stranné místnosti s krásně: umístěnlOu IpřLnuč'klOlu v ,amerických skří:ních" 
proti uni1v1ers,it'níčíf.ár,n:ě. lpioš.mlour.né, prriné rušul,é:hro ,00eklli d,:t, se za;prásenou 
příručk,ou, Í'ejíž knihy ~ Ieckde :nelZie !plno Ip!rla;c!h' la fIOZlelďralnost 6sti. ]dete-il.i 
k,e k,atalol9lům" odbuldlou v,ás lna druhý dlen, kdYI ml: Hstk,u, ~nema,jí toti:ž: 
žádanek j,ako v Musleu) - 'm'ů!žlete !býti j'i'st - sle vám 'O'pj'eví, k1dyž lne 
dv'ě, tož jistě as'prolí. j1edna nu~.a. A v Musleu úřlediník při 'katalo,g;u' :ihned 
vám sLgnaturu vyMedá 'a slill:hla, Istlej lnl~ rycMe k lnihu z de1pOlt p,ř.inles,e. 
Nemusítle č'ekati dO' druhého dne. A v Musle!Ur vš'e to oihs,tarají Jedlen, 
dv,a sluho,vé a v uni.versitní, l<id!o'ž m/ůžle Islpio lčÍtat? Uni,v,er'Sitn~ a. veř1ej,ná 
kniho\nna Jest IOt'evřena od 9-1 la 4-7 a musej'llí ord: 8-1 a 3-7. Tak' 
j,edná knihovna soukrlOmá, kt1erá s.e s,naží ,st"u,e s 'e zdokonaliti: 'P'riolti 
knihovně státnÍ. ' 

Spolkové zprávy CD 

Zprr,ávla ~ito·granc:ká o pirázdn~:nlác!h VYiŠ;ho: Mi ři č k a, Tr'estnÍ ří
z,ení, S ti le lb e r, Dě1ilny. 'V'eř:ej lné1ho Iplrávia ve sHed:ní Evropě, ďíil 1." 
Krč má ř, K'n~hloJVIní, Kr 'Č 'm ,á ř:, Zásta,v!ní

" 
M a s t n ý, M'ez. formáln1 

právo, díl II. ~p,ro poslucbla;óe 'ddpL a kon s ulil. k:U/rls:Ů). SpolIlek přija~ dio, 
'prode}e W e n li g, Příručk,éL k oiblchodnímu iprráv;u seš. 2. a 3.; tisklne s'e 

31 


