říjnu 1918, a ntelze nám p'řes'ně. kritioky ooeniti vykonanou ptáci pro
nte1patrnou ch~~I~· , di~ltící nás ?d rp!ř, ~vr,atu. Jes~ ~o dUo v~lmi cenné. ~ert
tolik nutno nCl, z'c s /p,otda,v em ct'e me kratmklOtu zplravu o vysokycht
školách (str. 126.). )te ne'p ocholp :itdno, Ip roc' tomuto ministef3tvlU bylo
v,ěnov,áno j1en 8 .s t 'r a n, 'kdežto jiným miinisterstvům bylo poskytnuto
mfsta ,až 'nad'byt/ek.

Dr. R. Maršan: SMltni lb:aJnkr,o t 'r ako'uskY. Prah'a 1919. Fr. B,o rový. 160. Str. 30. - O WaJH.slOvtě patentu a f.inanč:ní katasfrof,ě 15.
bř/ezna 1811 nepodá tato knížka !p'rávníkovi nic nov,é hq, neboť slyš'el
o 'ban!<-rotu nej'en, v )?rávních ,diějinách ra~?u,s~ých, ', I?ýbrž o !J/yl mu
i po~d, ar; podr,?~bl1y. vyklad v n~rodoho,spodarsk/e t~'~ond. Muz.e, t~dy
M,arsano"Va kl11zka mform'ovati Jen ne'p ravnic'kolu' v/e retnost, Jdera ,'sak
četla již o bankrotu do'sti v časo'plis' eckých' článcích. }est vskutku Htovati, ž,e nenalezn'e me na těch 30 stranách nic nlOvého.
Ca.

Zprávy.
Jubileum

prof~

Dra.

Vančury.

Dne 121. únor,a t. r. bu'd e sIlaviti 'př'ední. čl/elI naší fakulty pro,f.
Van oč ,u r a Ip adesát,é n'a roz,e niny. LoňskéhlO roku dosáh[ již dvacatého·
výro,čí sv,é habUdtace na naší ,11inivers.itě. Z činnosH v,ědecké uvésb
jest tyto jeho samostatně vydanlé spisy: Us.ucap!1O 'p ro hlOr'ede -<1896) .
. Prdegat dl,e Ip 'r áva římsk, ého (1902). Agrární právo římské r,epubJdky
(1908, sV. ·XVII. Knm. Sborníku.). Prof.! VanlČlura ob'i rá se kromě tohu
v lČ:esk1é UUeratuř,e vzácným: studi'em řeckých' papynů. Vydal z tohoto
oboru: Ex'ekuč n í [,istdny tdle ,pr,áva plalpy-nů (1915), kromiě článků Víe Sborníku z téhož oboru: O lp apyr,ech z,n:ějících majHe~d ana řád (190-1-)
a O knihách 'PlOz/e mkových v římsk, ém Eg:yp1t1ě (1913) . Neméne, tdtů1te
žitá než Nnnost vkdecká jest lehlo činnost učitelská ,na naší fakult, ě.
• J,istě z Iprávníků nikdlo nezaplOmene j1eho jasných výkbdů 'O základních
pojmech právních, kt.erými uVle de nlÍ by1i v říŠI právního myšlenÍ. prof.
Van1čura má,. také velké zásluhy o řeš'enÍ SlociálnÍ 'Otázky studentské
jako }ednatd s:právnthlO výbor/u Hlávkových k()il,eji.
,
Těšíme se, že budle 'piOpřái110 prof. Vanču r o\'i bohdá v l,e pších poměrech dosáhnout,i všech vyt'č'ených clllŮ na 'PIOU vědy j sociá.lnvch Jeho
snah.
.
Rr.
Upiozorňuj,eme ko,l,e,gIY na týdenní sch:ůZe, jež plořádá Čes k á 11 árod 'O h o S po dá ř s k á spol ,e č nlO s t v ponděH (obyč,ejně) v Obecním
dornlě. Vždy j'est p'řednáJška, joeiíž iémla býv,á uvedeno v denních llistech
v,e zp1rávě 10 schůzli.. Na iplř,edlnášku navazujle se debata. Ač nikk~rak Inepodoeňu.ji přednášky samél, piř,ece v debatě ,'\. ~dá se mli, leží h[avnÍl ,z isk
pro ná,s. Objre vují se názory mnohdy :p'rotichúdJn,é, navzátem' se ploHrající,
hájené řečníky různého t'emp1eramentu. J'est třeba myšlenky vážW,
'Ooeňovati, tvo řiti si sVlůj úsudek. Věda náJrodohospodářská zv.lášM tU nás
plotř,ehu}e' hojně pie s tUellů:. Jest bohužel smutná pravda, že u nás v,ě
nuj'e s'e tlOmuto oboru vědnímlu ne pravá,pl étČ(:! a jest zaiasté tdobr'ý m
čhire'm. j.e Č'eská. národohosPlOdářská splo~lečnost pledíbento stav změniti.
Jest prací mlad)éhto dOriQstu 'p.rávnického, aby s'e tak skutečn,ě ~3tal,o,. .

,

Nic

. N,áai~td!flií Ishro'málžrdiěnií lč'e,s ,koslo~eII1ls,klé! IV Ipir vnim flO ce rep:u:bUky. Vydalo " 'př,edsednictvó N. S., 1919, 40. Ti:s k/e m ' "PoIHiky". y,e skvostn,é
upra\lIč . (Kyselově) byla vydána 'P'rv:á rOlč'enka N. S. ,Shrnuta v ní nejren
v,eškoerá 'c rnnost N. S., nýbrž ,úvodlem podán vývoj naší r,evoluce v člán
cích : útČastníktŮ. (Zvláště tu j'e st u1pozlOrniN na článek - Dra S.oukupa

·63·

a Or~ Rašína, Národní výbor a 28. řIÍjlen.) Ke lťnizle tét'o budou .vra ceti
se neJ'en historikové, nýbrž li. státníci naši poznávajíoe, iakými ce stami bralo 's,e N. S. v prv,é:ml roce na'š í sVlo body, jaké ll110tivy by l"
j-ehIQ či.nů a jak obrovsko.u práci vyklOnalo. Výsledek práce N. S. ro z
tříděn zde 'podl'e j,e dnotHvých loiborů. Ku knh1e Ip Hložen ruko>p~sný IsnÍmek
odpovědi Arnošta Denbe, fotlO.g-rafi.e obraZlu Ip'rle sidenta Masaryka a j .
J
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Rl' .
Sem.m;11iáiř Iřimskl étho práVa! IplT!Of. V,ančlUlry,. Letos, jako :vždy" g.em~
n á ř římského 'Plr áva Ip rof. Vanču,ry tě·šf se hojné účasti, jsou .to k'oJlegkn 'é

jak z,e semestru druh ~ho', .kt'eří nyní v'l,astně jsou ponořeni do studnla
romanistick,ého, ail,e i kol,egové ze semestr,ů vyš ších zůstávaj í wrnt
vzoru vš'ech práv, 'Právu ]ustinia:nově. Prof. Vančura prob(rá 'r ,ůzn.6 Za 7
jímavlé otázky, říidiě s'e mnohdy pH výběr,u: látky 'přá n ím 'ú'častníku, dáva
j>e řešiti 'n ejprve posluchači samými, uvád~ jej,i.ch názory na pravou
míru a plOtom ukaz-ujle, jak řeší t'e 'Prameny. Při tom naučí se posl uchaoi cHovati a hledati v ip ramenech. V této metodě klade se důra z
Jak, n,a detaitl:ní znalosti, . tak na ,př,ehl1ed v látce, a to práv.ě 'mn?hýrr1
schazI. -a-

Spolkové zprávy.
Bib1iogr,a fický lo,dlbor p10kr ačuj'e ve svých pracích:, " zřídid,,~pjomocn ý
katalog hes·el obsažle ných' v gener,á.Iním kataliQgu. V nejbHž'š.í; době bude
konati iustav:ující schJŮz~" ·na niž bude vyložen cíl i význam' 'pll",ávnick[t5
bitb1aogrrafie. mU'š í oz'n ámi se vývěskami'. KoJ.egové, hlaste se k plr,ád
v,e výbOlrovOIě plQ ~p'říp\adlě i \p'~s'em:ně.
Htogr,aficklá 'ZIplr~va. VyšJo niQvě: S\>1Oibod'a, Věcná práva užívací,
Krčmář, .Yrá\>1O obl~g.. část víš ,eolh ., OnLber, O dů chodu, Vančura. Pandlekty. Ti's kne se: Hoetzel, ~plr, ávní ří:zeni, Gruber, O b'ankách~ Hor a,
Soudní řád, 1..,. Krčmář, Rod.inntéj, oplr aVlené. Spoiek přij a1 do Ip rod'eje
oelý 'ná'kaadl: W,enig~ Příručka o,bchlOdn]ho práva.
R'ed;aklčn~ sdl~eni. Číslo toto vychází !pro technick,é překážky tisk á ·
r,e nsk,é otpoZ!dlěně. Příští číslo vyjde 1. ,bř'ezna. V minuJé[m číSl1.,e omylem
tiskař QtznačliJ článek O meZlinárodním .PIráv,u Lako n30kon čeníil" kdežto
u článku "o podvodném .úJpla dku" .a ',,0 plrávnLkém studiu ženu .opomenUlI dodati ."pokračovl ání". Velš k'erté! 'p,řís:)JIěvky, dotazy a redakčn ~
výtisky buďt,ež 2.....sÍ,Lány. na adlresu: S. Č. P. "V'š'e hrd" , Praha I.J .Ovocný
trh' 3.
. '
'Do rsplolklovlé 1k1nlihlovny Ib/ylo z-a:řazleno: Masaryk: Rusko a Evro'pla,
I. díl (1317); Masa'r yk: S~t a Slova'nté (1318): Bid:o: PoJ.áol _a Oeskoslovle nski repluJbUka(1319) ~ lHora: Kar'p latská Rus a hranice .našehlo
státu (1320); Kadlec: Maďaři- ,a CeskOlsloVlenská rep ub1ika (1321); Ká·
lal: S1ov!ensko, '2Jemě 'budoucnosti, (1322); Hora: Podkarpatská Rus př,ehled p!Oměrů (1323); .HlOra: Uh~r, ská Rus za války a v míru (1324l ;
K;ubín: Oeské KI,adlsko (1325) WJlson: Dějiny amerického Udu: díl lL
o.sad~ ,a lnlá)nod (1326); Srohár: Anketa IQ č'esko'slove:sk'ej vzájemnosti
(1328 ; lKrofta: Př'eMedl děj~n Is,elsk!éihlO stavlU v Cechá·: h a na Morav.'~
(1329 ; ). K. Obl-,MU: Masarykova číta;nka (1330); John Kapras: The
P,e ace Le~gtuIe of Goorge P,od!ěbtrad, King of Bohem~a (1336); Dr.
OVlOřálČlek: VlastJnktví k 'plůdlě. či ďruŽlstva Ip !achtovní (1337); Za dvlema
r,e ktory lunÍViersity KarllOvy. S I a,rUOIst ní schůze university! dne 5. 'čef
vle nce 1919 (1338); Rok 1pIr,áce (1339); Václav Novotný: M. }. ,Hu,s.
život a Učení (1340).
l .á dám Ik JO leg' Y. k t e ř í. s ~ c h t ~ j í ln , ě k t e r é z u V 'C den Ý d~
knih vypůjčiti. ,a~y si čÍl sla zapsali, jelikož ďo 1fstikiOvlého katalogu z tec'h'llickýc 'h d' ,ův1oďů v dohledné do 'lfé
a a f a d ě n y n tf b 'll d o iU.
.
1

Majitel a vydavatel SpOlek ~ch právníků "Všehrd". Za redakG:li
odpovídá R. Ra'uschler. · TiskU Smrk'čiJn a Jaroš v 2ižkoYě.

