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'V Plraz,e ZIpŮ slolblill. a" :př,ecc nevadilt, a!bly nehy,Lo npomenuto t,ě~h vý
zltlalČných .o's'Olb, jtež schVíáíHl:a. A ta'k vZipomenut'O bJYwo j s~.rt1 V.ŠI~
h[-d!ovy, a j,eho 'Odchodu ž'e~ICino. - Chystáimle se vzpomenoutI 400. vy: 
ToiČi úmrtí slav;ného '6eského Iprávn.Ílka. Vz!p'Omeneme 'Při té pHLežit.olsti 
jleho výzlna'mu .a nálrod', jtehlO lna tehdejlŠ:í dobu tak nesmírně , vlYspě,lých 

'náiZlO lrů na práv.olO a spo-lleč'nlOst vůlhec. Učiníime tak ji,sM Zlpů.sOihem 
důsto1 Iným', jak t'Oho z.1s1uhu}e památka muž,e, jakými bif,1 m. ViktorLn 
,Km-nel z'e v:šehrd. Čao 
. S'h\ií!rlkazl:Jik:OIfllŮ :a nařlí.zle~1.'Í stáJtu lčesklo lsuo:v:enslk:éhlo má r·edakd i .ad
mdlnistlraci vie1'mi 'Špatnou!. K I p'ř,edešl,é~mu roku 1919 dosud ;n·evyŠel lani 
t,m:ullni ~\i.st s 'P'ří'S~ušnýml ;nelp'ert,olniem'~ a'č !blYl chystáln již na duben . .pro 
ne:do,statd{ palptíiru Hskne s·e jen omezený plOtčd ~x,emlpllářů 'P'ro lúřad] 
a slQuk'romii odlble.rat'elé musí casto 'č'eka:ti lIta! některou čá.stku měs.lc 

'i délle. Př:i dnešní nadpir:odukci z:í;konů stane se, že zákon 'p.Lat( :aniž 
bychom 10 nlem vlěděH ze sbírky, třebas ZláklOn 'O vyhíl.rušovánÍ pfed'pli,su 
uVleř,ejnění jak v 'ní, tak v úředn~m li:st,q. Uv,eřejnění pouze na f 'omtJo 
míisM :nestačí a n·eblyl:lO i ji'stě· zamÝ,ŠI~eno zá!konodá,rce,m. 

Spolkové zprávy . . 
PlnO,Qlej knih rVle 8,. č. P. "V'šeh:rrl'" 'plfes ipir,á1z'd!ni~y hude iQbsta

r!á.vati klOL II. faktor. Bude úřadovati po tři hodiný týdně, pod!lie , vy. 
h1,ášky v ,ptrlOldejnkh m~stll'ost-ech' . Zá,sdrriky na v,enek budou ob'staráv,ány 
.za stlejlllých 'P1Od'm~nek jako dosud. Oh;'ed,ná:vku nutnlO aďr·esovat.i ·slptoJ,ku, 
s Ipto,známklOu: ."O:ho j le d n á'V k a k 'll ,i h." Objednávku nut'Ho 'psáti lna 
zvl,áštní pa1p'Ílr a n,esměšlOvat.i j'i s rů~nýmJ. vécmi j:i1nými, jako dota:zy, 

'př.áními a Ipod. Sp'OJek bude se snaždt~ vurhov:ě,ti iběhem prázdnin Isvým 
č[le1nům, pokud nejvíce tiQ 'hude ffilO ,Ž,110. 

Z:plr:álv'a rplo)řa!d'aŤle~e !pIř1eldin:átšeik '31 v,y,cfrláiz'ek. Dne 9. . června, :by.va 
podniknut a vych'ázka do Mánle~iQvy výstavy v O,hecnílm' domlě. za účasti 
35 kiQ[le;gtŮ. - Do iďaktLYI;IO ,sk'O'pk'kého mus,ea ptOt~ice}niho ředitetnství IPlraž
ského tyly uspoř.:í!d,ány vych.ázky dVlě: ~p'rvni v pondělí ~dne 14. lóervna. 
dlruhiá v solhotu dne 19. óervn a . Pro m'.:W,é mist'n'osti, v nichŽ' mus'cum, 
j,est umist,ě:nlol, 1b1Yi10 Hoeha n.á'vště'v,níky ·mzdě.Liti do dvlOu skup[n:. Každý 
dteln sÚlčastnDllo /S'e vych:á'zky :p,řes 20 'k,ol'egů. - N aJ VII . .všes,okoJský 
slé ib0'!jo piflOstřed\n:ktvim :sp oXku opatřen'O 130 lístků jednu , k sezenf[, 
j,edna'k k stání lna 4. den slet.ový. 

Spo~lec'enslký odlblolr. V Hjnu churst,á, s ·e 'S'po~u s 'P'rofes'Otrským ISho,
I[,em' IOls1,av.1 400. výr.oai úmrtí M. V,ukt. Kornela z·e Všehrd~ zem'ře-léhlO 
'V Plraz·e dlnle '21. z.á ří 1520 v dom,ě někdy, ,,,V huti" nyní ,.,Dachovský" 
zvalném' (P;r'a'h'a 111.., 440 - yš,e'hrdJova 7- 9). - Přát'elské schúzkyJ ve 
Zlaté Studni kiQ'lla}í s'e po Ciť/té Iprá,zdniny, vždy ve čtvrtek od' 5 hod. 

.- S Kluhem Č'eských: pr, á;vlnfků vLY~re-dnáváse 'O ,Slpo!1uPTád. VzhUedem 
k tomu, ž'e Inenl }ednláltlÍ s~on oov.áno" není m'O'žno sděiHrti věd Ibrriž:ší. 
}lest naš,i:m p'ř , :í.lníJm~ a!bly, Kllulb uz:na1 našle slplra,vedlLivé podlrní'nlky, za lnichlž 
by spoau1práoe lby,La mlo·žnal a uskutečne1na. Doufejm'e, ,že sp'ravedHvé 
'Pod'míinlky Ihudou uznány, a lže s'e hudeme tlě!šHi ze s[piolečné spo-l:tipir:ice. 

L. K. 
S uznání hlodnou ochotou vyšllo vstříc pif'esidium' -p 'o 'S .1 a n le 'd'kf é 

snemo,vnQ-' N. S. č'es'k'OsloV'ens'k6hio a zV:l:áiŠt.ě }eho předseda p. f. T 0-
m lá, š le Ik našlemu spol'ku Hm, 'že Ipo,sk'Y.t~o našilfil ,čte'nům na 'každou 
pllen.álrní schůzi Ipto,sJalneCké 'Sntemov1nLY ur,Ntý ipo6et vstupenek pa g'a[erii. 
Pan 'P'ř/edseda. uznal 10Ipif!áIVlnlei11'Ost naší ž.:idolsH, aiblYchom mčl1i přífi 'ežjt,o 'st 
po,znati lpir.á:ci z,ákono-dánnou 'z vlastníiho ,náMedu, aJb.ychom videh, j a'k 
tvoří s'e zákony, j,e'ž studuj,eme a uc·i,~i Ise j,e ctíti. - Jest jenom lit.o
'vat.i, ž,e '.pr.esidium s e Jl lál tu lstej,nou žádost naši odmít1tu a ne.osvědč.mlO 
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toH!k pOlro.zumlěni 'P 1"O spr,á,vnou výchoyu pr.1vnického - a 1 _'p'OI~ itickéhG' 
- dlolrostu našeho jal{o p'res~djum sne.mov.ny IposI.anecké. 

v •• Litogrya~ic'~lái z'plr'~Vla: O 1p'~ázdII: ,inách 'Jyjdou ytyt~ yk.nihy: S t ,i le h 'e ~: 
DeJllny vler.eJneho iplr,alva vle stredm EVrIQ'p1e; Kr cm ar: Zasta,vi1l; K r c
m :i ř: K1ni\hlorvnÍr. P lro'f. Gruber . přislí'biJb vydati: Nové theorie !pie·n:ě:z ~ 
Aglr:ir:ní rpol'utika, d:m L; P'oz'emllfov,i r,eforma; Polpu[Ja'ční theorie, !Sta
Hstika a. poilitika :a Sodá/lll1,í 2 .. ákonodálrstvi r. óeskoskw. Tiskne se 
ObchodnÍ! plo,ldiU'ka. 

ISplo[lelk plř'ijlmie idío 'P!r:odlej'e: K a Ip r a s, Pr.á,vn1 dě.jli,ny, zemí koru:ny 
óes:ké, ktelré'žto d~110 bude ,s·e rmnnati obsahem všem třem svaz.kůml 

dosud VIJ1Š1:ÝIffi' a dviěrmia j'iiž ifozle!braným. S oIb:zv;1áštn~mi po roz.umě.nílm! 
p'fiO stud'e'ntstv1o :zálsJ:uhou p. odlb. ra,dl)'j IP'nof. S ·om mlr al poskytLo rmri~ 
'll~stlelrstv:Q. š!kol,ství a r:iotálr. oS;Viět~ IPlOldlptO,ru :na Vyd,3.1l1í tohoto odHa, takže 
mna jreh'o Ibudle 'VieU 'm~ [levn.:1. Spoa,ek bude si totli'ž k,e sní ž (e Ifi é 'v Ý1-1 
r:ob :ní c lenlě' lp'řl~plO 'čitava,ti iplout.:.e Iniepatrnýi r .ež:ij:ní p'ř.ÍJsplě'V:ek. Knih'~ 
Kb udle s'e pno.cLá:v a ti .o v š,eml le:n ďl.le n,ů m:. . 

Z'p1rj"Wa SlodáiŮn® ~{I(Hrn~Sle. Př'ed sklOnče.nÍm sVlOji ,Let.o,š.nÍ , či.nnosti do
čkala s'e SlO'e'. 'klOm. r 'oz feš-enÍ dvou na,l.éhavých. o t. á.Z1ek , týk ají'CÍ'ch :se 
studentů -"\noj 'ínu, lna }ejkhž vyřízení s·e nemallým podiJ:,em súčast-niila. Jest , 
tlO př'edevš:hn p,rodloužení stud. dovoJ~ných, '0 ,némž pdatt toto: K,olle
t!JÍové z ;rlOčnikt"t 1892- 96, jakož i ti klOL z ročníku 1898- 1900, ,kt.eř] 
do,stáJ,i již s"ojí voj'enské povlnlll'osti, Jolbdrží Ip'rocL!Jouž'enf stud. ~,ovoH~!I1é. 
KIO~lelgové, kteH jsou pov~nni IOdvodem a dosud 'nesíLoužilli, mohou ž;ádati 
u odvodnÍ' klOmis'e podJ,e §§ 10. a 16. hran. z,ák o ' odk1,ad v'01enské 
služ1by až dio' 26. :rlOku. žádoGti o 'stud. dovo~lenou s 2 K·č. kodkem, fdioi
llOž,ené potv:rz,en-im dreQ{alnstvÍ, ž,e ža.dat.e.l }est za'P1s:í:n a ve stadiu !zkou
šek, p'ř'edllo lžiti nutnlO Inejdérl,e do 25. óervna t· ěJ1lesu, které vy,Sta:ViJIO, 
stud. do·\nO:len:ku na ,rok 1919- 20. - Druhy výnos M. N. O. tgóe se su/bl
silstlenlČ'ní.ch pHslpleVku Vle výiš!i 100 Klč. m;ě's. Těm, kdolž :nastoup.iJi stud. 
dovoJlenou př'ed 1. I~ednem' t. r., ipř.isd!UšiÍ p'řisrpe:vek od 1. J.ed'na do 3l. 
óe["vlenoe t. r. O Mch~ 'kdo'ž dostali stud. dovol~enou p:ozd.ěji, pff.atí: Ti 
klOl1. Z řad . m1u'žstva" ktdí 111 astoupirrd stud. dOVloll.enou v prv,ní p,okwici 
!l1iě:ldelréhio - mlě·sioe [lndl. 15., ohdr'ží suibsist. p'řís1pěvek -od P'Odlovič'kyr 
tého,ž mlě'sLoe db 31. óerv,ence, ostatní 'koL pak Vd 1. J1.á,s~,eduj1.Cího Imě~ 
síoe. T,en, 'kdo· 'PloŽ.íV,<ÍI ze státní:ch fondu a úv,ě:rů :stilpendií nerb plOdlpor 
vlyšškh TIlez 100 Kč: . m!ě,síčn:ěi, 'nemá, na tento, SU:bISt. p'řis'pév.ek ná,roku. 
ž ,ádosti s 2 J l(.č' . IkIO.lk1e:ml, 'adresované zem. v,oj. ve.l:itell:ství p'říslušné 
z'emě" p'ř,edildádají s·e in.ihlr. ttěGlesu, kt'eré udělď~o stud .. r,\ovolenou. Do
klady: vysvrědČlení 10. úp~ll1é 1I1lema}etnosti ne přes 1 r'Ok a potvrzení dě·· 
ka:nství, žle hd'at'el je ~za!pls,:lJn .a dosavad.ní ;p,ro,splě~ch o-p'ravňu}e j1ej 
k' losv'olbloz,enÍ 'Od školného (pnoSlp1eoch ', k dosaž,e'l1í a'spoň p1o.!'o,v'iič'ního 

. tQtSVIOiblOl2:'elll~ dosta6í). Kdo'ž' maj ,ť abl:>-oJutorrilum a js,ou ve stadiu zlkolušek, 
proK.:1ží t'e'nt,o IPfo,sp1e.ch' za 'p'rá.vlě· ulp~yi11U,:[Ý rok. - Čnnnost 'Soc. k,omise
s'kOllličí 'Sle dnem 1. lčleTvlenoe t. r., kteréiho'ž dne dOrpiolednf~ možuo VlYI
zVlednouti indexy, jí k t ,estlOv,álllí sVIHené. PodrlOb~nosti o. plráz,d:niinové 
inflOrmačnÍ sluzblě, ,jakož i 'o ,mnnosti po rprázďni'nách' uvd,ejll1ény budou 
pro'č,itk ,em' Č'ervenoe v den'ukh' ~ilstedh a nas'p'o~kové desce ,y KaroJ:inu. 
DouMlmle" 'žle V1ěnuji klOJle;giové S'OC. komrus.esvoj[ duv,ělru li v p'říš.tiiill mce 
v ll1'Ovém Jej,ím slož,ení, kdy, o'č'ekl:í:vají ř,eš,elní da1šich dŮ,leži.tých ot.-ízek 
pir,á'Vlni-dkéh1ostudja 's'e týka1'~CÍ'dh, Jak,o}e na 'P' ř. n'Ový studijnt ř,id. 

- }ednatE'1. 

RledalklCn~ sdIEi~le,"ff.: 10. čis~lem klOlnč,rme I. 1l10·čnjJk. Ko~e.gové VY:,2-vedn,ěte
si, 10. a ipřledchá~'ející ll1'ev,y.zvednutá čísla dlo k'Once řij,na. PozQ,eji .ne
budlOu kollegum /rIes'crvro'V,áina. Vešk,ery příisipě:v'ky" dotazy á red. vý
t 'ilSky Ib'llďtlež adneslOlVány, na S. Č. P. Vsehrd, Praha L, _ Kar'01.i1num 
('Č aS'Op'i~ ) . 

MajUel a vydavat.el Spro~ek č'eských právník'Ů "Všlehrd". Za' r,edakci 
odpovídá R. RéUulScher. - Kniht.. Storkán a J af10š v Žižkově, Husova 68. 


