Spolkové zprávy..
.Ze slplluleČ'enISKlébocdlblorIU!. Po r,es~g'naci kůl. Sochora, zVO~len btyI
př,edsedou klOl. Kettner, o j'ehož vedení již pto tak krátké dů'blě lz'e
řád jlen chvál,u,. NejMž'š í pr,o blém tétlO saisony sál - byl rozřešen
s nejvlětšlÍ zručností. Za nevelik,é odstu'p né získán ž.o fínský sál na
25. list·opadu a Smetanův na 22. ledna. Vs,nes'eno uspořádati v prvními
t'ermíně 'př,ed'pl,esov1é soirée; a'č dOlbla 'Plříprav Jest velice krátká, J?lr áce!
tak dal,eko pokroč'ila, že j'est :s panoU' dúv:č,rou oóeká.vati, nejlepsí vý -

J

slle dek. O pl,e su přlÍšttě.
.
Z'p r:áva sociální IJmmi'Slz.. Byllo ~1Jlod'áJno memorand:ulm ministerstvu
. školstvJ a národní osv1 ěty a prof,esorsk,é mui sboru právnické fakulty;
o nozš:ířlení ,oprá.vnění skládati historicko..:p:ráv:ní rigoros,ulffi p1ř.ed abso lutoóem. M,emorandum 'Obsahující přání ku zříz'en~ voj'e nských ku r sů
'hylo nealisováno, vyhláškou děkanstvlÍ, v'e kter,é sdělleny podmínky k ná Višt,ěviČ ku.rslŮ. Oalšim memorandem žádánů okamžité a nestra'n né
vyš1etř,ení neblahých zj1evů (",Mleta")., kter,é poškoz.u.jí vážnost akad. lob ..
cana i Člest faku.lty a př'edsU.vitellŮ ulI1ivlersitnlÍch. SHbeno byl:o; _že dol . prosince t. r. bude klOmisi sděl,en výslledek vyšeHov<Íiná akce této ,
jakož i způsob zakroČlemí, směřujícího ku sistov,ání nešvaru. BlÍlže Ibu-de
tato zál1ežito,s t kriUsována v 'příštím . lčíslle časoplis,Ui. Byla podniknuta]
akoe str an přddl ělu uhlí a zvýš'en,é dávky Ip1etr.o[,ejle pro studentstvo,
a 'čteld s'e t.oliko výnos přásl,u,šných ú1řadIŮ v nejbhžších dnech, uskuteč
i'lujdcí tut,o opráv:něnou" žádost. Socialní komis1e byla Plo·z vána k'e spolu ..
ipdci s MladOtu gleneraClÍ českých koncipli1entů a Ip,o dala obsáM6 memolTandum vŠie m ministerstv,ů,m, klubům vš,ech .'politic;kýc'h stran, Vládni
koalici, akademickému s'e nátu a 'P'r,eslid~u NárodnlÍho shrlOmáždění o za!pQlčútávánÍ vál1ečných tet do pOlstulpU a pens1e. Komis'e dostalla ujišt~nÍ r.
ž,e v mezích zákona vyho-ví se t,ěm, kteř.í nejvíce vlOjensko.J.t službouutrpěli. Komis'e upozorňuj-e, aby vŠ'Íchni kol,egové~ jimž j'e Heba žá.- .
dati-o vplOHení vál,ečných sleme s trlŮ dlO zákonné důby právnického ,.studi,a
k hi:stiricko-prá.vnI ,zkouš oe, se přihlásdl!i o informa6e v Ú'ř'edníc'h hodinách komise. Nutno se jdt.ě zmlÍniti" ž,e socialní komise pio dohodě se.
Sbo'rlem pna socialná pléJči vysoko,školského studentstva v Praze podala
plÍslemné memOtrandum všem bytovým úřadům města Prahy, a'hy ·ku
čllenstvu j,e dnotlivych bytových komislÍ 'byH přibráni čllenovl é z řad studentstva, aby ~,e mohl tak bezpečněji. zjistiti s'eZln am b~T:..t, které hy,
byly urlČleny 'Pr.o studentstvlO. JVC. Nárožný, t. č. předsleda soc. kom.
Z·plr ,á va litlOglr afic'kái. ByllO vydáno nov'ě HlO, r a: Ř.'Íz1ení nesporné)
cena Kč 4.40; Mi, řič k a, Tr'estnlÍ 'právo~ část vš,e'Qlbecná (plQluz1e část),
oena K'č 1.-; H 'Q1 r a, EXlekuce na mlO vitosti. Chystá s'e Krč m á ř, PrávoobligačnI, čálst vš<elOlbecná; Krč m á ř, Práv,o knihov,n í; V a v iř í n 'e lk~
Právo správnlÍ, 'část zvláštní; G r u fb le r, O důchodu a O bankách.
~' .-1 '
Zlp1r,á va čitálf1enslká. Od 'listotpladu tlOhQltlO roku 'půjčují s·e z "čítárny
tak,é r,evues, které dřív'e Ib yly odevzdávány 'přímo dOl knihovny. Jso~
to: Oeská Osv1ěta, Čleská R,eVlU/e, N aŠle Dolba~ Nov,é Čechy, Česk,ě Právo
Obzor národohospodářlský, Osvlět~ PrávnlÍk'. R,evUles piŮj1čují se dom~
na zárlu ku univ,ersitní legitimace.
(
~ed'alkďní sd,ělení. Přiští čnsllo vyjde 2. ~Iedna 1920. Schůzka splOllUp1raoovníků dne 5. prosinoe o 6. hod. v'e óer v K aro.Ii nu. Činní čllenové!,
kt,eří zaplatili ,č[.enský plřís'pěv,ek na f<Olk 1919-20 Kč 7.40, obdrží časopis
zdarma na l'egitimaci a odlbě,rtnlÍ Iíst,e k v,e sponkov,é čítárně. Ostatním
čllenům čH<Íime Ipř,edp '1atné Kč 5.-, neČil.len-ům Kč 10.-, IČllenlům Právnické
Jtednoty KIČ 7.-. Zasdláiní účtuljeme v ·r,epulblioe no,čně o. Kč -.80 více-.
Oelostránkový i.ns,e rt ,čítáme pro číslo Kč 80.-. V'eš'kle r,é! příspěvky,
dotazy ta Ir'ed.akčn~ Ivýti:sky 'bIuďt'ež ,z'aJsíLáiny na adr'eJs;u: S. C. P. ,~V'š lehrd"f

Praha 1., Ovocný trh 3 (časo1pi's). R'Uikop~sy se nevraoej,í. .
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