
Program Ročenky.„Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university“ bude přinášeti příspěvky všech členil učitelského sboru této fakulty a má se tudíž, státi jakousi korporativní vědeckou representací tohoto sboru na venek. Příspěvky ty mohou podle potřeby buď vůbec nebo aspoň ve výtahu býti publikovány v některém světovém jazyku, aby staly se přístupnými širší vědecké veřejnosti.Vedle tohoto svého hlavního obsahu budou do Ročenky přijímány i vzorné a publikace schopné seminární a jiné literární práce posluchačů naší fakulty, aby tím obraz vědecké činnosti její vhodně byl doplněn.Konečně zamýšlí redakce zavěsti stálou rubriku, v níž vylíčeny budou v hlavních rysech dějiny brněnské právnické fakulty, aby takto přehledně zachovány zůstaly budoucnosti. První stať, otištěná v tomto prvním svazku, líčí vznik její.Redakcí Ročenky pověřena byla profesorským sborem zvláštní stálá komise, jejíž členy jsou profesoři B a x a. Kalí a b a W e y r.Na konec dlužno podotknouti, že první popud k vydávání Ročenky ^yšel od člena profesorského sboru dra Engliše, jehož úsilí podařilo se též pojistit! od státní správy vyučovací nutnou hmotnou- podporu tohoto nového literárního podniku.V Brně, v říjnu 1922.
x. Redakce.
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