
atd. O,častníků.m s-emnnar1e !byla tím poskytnuta fl1iožn·ost seznámiti se 
s otázkami. dobolU d.anými.. Prof. Grufber měl pak příi-ežitost jtednak 
po<ukazovati na dV1ojsel~'nou piO,v'ahu a oibtíž'e různých řešení, jednak po
drobovati stávající ,i chystaná 'Opatřeni hospodářsko~olitická přesné 
kritice. Nicménč má t'ento systém i své vady, neboť úkolem semináře 
v prvé řad~ }est naváděti účastníky k samostatné práci vědecké a 
s ostatním vzděl,ánim akademdckým :půstOlbHi k tomu, aby práv,níci, zoe 
Skoly do praktidkého žiViota vsto,u,piIv'Šií, měli důkladné . teoreUcké zna
llO'sti. }ež. !by jtirn umoží1illy spolurGzhodovati o důležitých ,neřejných otiz
kách méně na základě hesleJ a víoe na podkladě vlě-dec1<y dokázaných 
skut·ť'či1ostí. Zde však ~dkáváffi'e se s překážkou, l<,terá ztě'žovala a 
dosud zN:~žu}e nejvíce práNlě studium oněch komkrdních otázck hospo'" 
d.ářsko-rpoHtických, }ež se zalbývaji naším stát,enr, a sice nejen semi-, 
n~rně, mýbrž každé vědecké zpraco,v.3.ní zmíněnýchohorů vůhec'. Chybí 
nám totiž sklOrIO úlpl'~I1Iě mater,iáll., z 'něhož !bychom :ITIlohJ.i lČ 'erpati staHstické 
úda}e, týkající s,e hospodářských poměrů naší re,pu,b,liky. Staré sta
tístiky kOIfUinních zemi jsou kusé a .JnamnOZ1e zastaralé <pro ploměry 
stovlenské ani ty nemáme), takže d'cst čast.o nubo po·mahati s~ per
oentu,,'ilním vypotČí;t.1vání.m různých ' at ~e říšských statis t,ik rakouských 
a, uherských. Douf,ejme, že ncdá.vno založený státní statistický úřad, 
a'Č' dosud se }ešt' ě nal,éz,1 ve stavu zrodu, přinese 'brzkou nápravu a 
zjlcdná tak p lev:ný podklad pro v'eškerQu \nědeckou práci hospodářsko 
plOHtickou, kter:l nedostatkem jeho mbmodčk !byla sváděna k ukvapc
ným neb dooela 'nesprávným závěrům. KOrl'ečně daJší i samozřejmou 
podmínkou s'emináJr'l1LhQ studi,a ovš,em jte řádně zaříZiená pHnl'Č:ní knilhovna 
a. možnost 'Opatřiti si IPQtř,ehné spi'3y ve Vle:iké knihovlllě u.niversitní, která 
své knihy a pří'ručky bude mibi pro své studenty a ne pro různá, mi
nisterstva, kt,erá je po měsíce nevracejí.. 

Velioe jtest l~itovaH, že neuskutečlúlo se slíbené pokračováni náro
dohospodářského s,emi.nář,e v zim'ním 'P'o~oU:etí) které se mnohem aépe 
nežli Udní hodí pro ř,ešeni četných a těžkých 'Otázek sem pHsh.lš,ejí
cích. V kr:ítkém ldním s,emestru opravdu nelze ani sehnati, natož pro 
čisti spisy, které pnof. Grulher j1ednotHvým účastnťkům k uS.l1adně.ní 
a př'ehJ.edu 9 určitém prolbilému 'Ochotnc radí, ani nelze n:l;;cžitě tělW 
z method)' pin,e pr'ofes'Orovy, j1ejiž vynikajíd vlastností Jest, že, v:ížíc 
Fi i u zač:ítečníků i'ej'Ích odchyllných názorů, nutí- pOS1luChaoe k vážnému 
a v,e Cll é mu 'P ř emýšl,ení. , 

Js,em př,esvtČdčlen, že tr:~prve tehdy, až semin:íře budou Dlpatfleny pří
ručními k nihmrnami. otbsahu) :-imi v dostatečném počtu moderních na.~ich 
j dzojazY'čnýc!1 spLsů, a konečtnlě d skonČÍ - nutno si přizJ1atl - ny
ifllější nez:i}el1l studentstva 10 semin.irni práci, stanlou se sem:~i1áře vskutku 
!Trn. čím býti mají, toUž podstatnou č;.isH právnického, reSlp'. pDLiticl"ého 
vz,drělání. a 'n'e lK.JUZie jako dosud kusým a máhodným jeho doplňkem. 

LI'. 

Spolkové zprávy. 
Zpráva socMtni kOIJtl!3se. Kú,legy, kteří mají absolutodum v zimním 

semestru 1919-20, i ty, kdož hodlají v ~eti1Lm scmesttu t. r. s pro
zatímním abso'~lutQri'em' (ku konci osmého semestru) sk13ldati judioiteLní 
státní zkoušku (rigiOftOSum) v termínu mezi 20. oervnem až 20. čer
venoem. vyzýváme) aby si zajďstiJ:d termín fi.ejpozdě~d do 15. května 
kou"'espoí1denónÍm lístkem, .adresovaným so\:. komisd ~ údaji jména a 
Ipřijmeaí, bydldš tč svého', a oZi1ačir.'i, kdy m ají ab30~uto rium a v kterých 
dnech naz:: ač'ené lhůty cht,~jí se podrobiti oněm zkouškám; SipOLU však 
,spel,uj,eme na vašJ akademkkou črcst, alby této výhody použifi jen ti, 'kten 
vskutku jí mÍJi1íte vykolnatL St~"an .pl(ldáJní žádostí ke zkouškám, et ce; 
teTa, Utpio,Zlorníme v derrf'Ích },lstech a na úřední desce v Karolinu. Tuto 
,akci 'Podni.Jdme y dohodě s děkanstvím a rtlIp.ozodí.ujeme, že d.:c dosuď 
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!přišlého množství př-ihGášek, kterým bude však "yhorěno všem, Žl': Ťe 
každý v ne1b'ezrp,eti ztrárty zkuš,ebonÍch termúnlt, J<do o ně přede. nt ne-
plOžádá. J ednat'eJ1. 

ZplT,áva litografickJá. V krátké době vyjde: G r tl ber: Zeměděl~ská 
politika, dm II .. ; S U de ob e r: Dějiny v,d. pdva ve střední E\Top'č, diiJ 
f.; Miř d ič k a: Tr,estní řiz'enÍ, ; Krč m :l ř: Prá\ro zástavní; V a v 'ř Í
ne k: Správní právo. Spo,I,ek vydá také: "Ú s t a v u r e p II b II i k y C e
s k o S 110 v ,e,Jl s k é", kt,erýmžto svazk,em zahájí vydávání "CeskoS!!ovcn
ských záklO,nů". Up;o00rňuj ,eme na te.nto podnik koQ-~egy, a vyzýv.iml~ je, 
a!by v,enlOvali mill. dosiate1oné P'OZQfrU10Sti. ·Upo,z,orľIujeme také kOI~eg'Y L 
a II. WlČníku, kteří budlOu sk~ládati hi,st. zkoušku \' letním semestru 
1920 a jarním term]nu, 1921, aby ,"Čas (dříve než bude rozebránlO !), 
o:patřUi si Vydá11Í knihy: Kadiliec: Děj ,iny ,"eř. práva ve střední Evr,apě, 
j'eho,ždr druhý díl vyjd'e v krMké d'ob-e. O ~ j in y ve ř. p r á v a .. \' e 
s tře cl n í E v r 10 p ,č b ,u d o u již z k u š 'e lb ním pře d m Jě tem p ř .. ; 
těchto zklOu~káJch! s'pol,ek českých právníků " Všehrd", alby y~: 
pomohl !bratrskému akad'. spojku "Pr:ivní'k" v Brn~ vydá pro jeho člen~:' 
Trofst,nÍ rpdv,o pwf. KalQ'abta. 

Prof. Dr. H,ermer kooá seJl11'lláť vždy v 1,etnÍm semestru. Pr.obira.jí 
se otázky veftioe zajímav:é; tak v minulém a př'edminulém sem~stru ,lpro· 
bíra«la s·e na plř. úprava práva manže.l.sk(é1h:o, plrovedená novýmI Code
x,em [mis cano ni oi, pak reforma manželskp~ho práva č'eskoslovenského. 
Postup· dJěj,e s,e z1p!Ůsobem tím, Ž'ť se pročítají prameny a vyldáJdai. í 
j'ednotl,ivé před'pdsy; }est k zna'čnému prosp:ědťu účastníkům semináte, 
neboť naučí se rozuměli prá:vn]m lJ-ředpisům, vnikati v ducha zákona 
a tvoř.it!i. si samostatné úsudky stran j,ednptHvých otázek ·'pr-ávních. J esti 
fo t'aké postup výho.ďný a fedí-ně mozný pH 'nedoštatku 'času v Krátkém 
pomerně s'em:estru l'etním. Nelze však JJiopřít,i, že byli ' by i ti, kdož 
radostně by uvíta«1Í. nad to j,ešt,ě odborné. navádění k s a m o s t a, t n é 
Vlědeck,é Iprád v IOblOru práva církevJ1~ho. ---es. 

Vy®oJkJo~kolský splOJrt. Upo,zorňuj-eme koU.'egyně a ko!egy:, kteří chtějj 
s·e vlěnovati těl,es'llým CyiIĎfI'llÍln! na zařizení vysokošk'oJského sp'ortu a 
MllOcviku vedené 'prof. dr. Fr. SmoUachou. Letos účastní se jvž 
na 800 stude'Otú a studentek t,ěchto cVlilČení. Pna tennis bude ZŤvzeno 
8 hříšť na Ftlo ~ře. Lehká athnleti-ka tamtéž každý den ráno a ůd:pol'edne 
mffmo .soaJotu. Ház,ené účastní se ko:Le~lQvé i kOll-egy,11Iě. Skautské oddi} 
vyjíždějí k,a,ždý týden na Vlel1te'k. CViicení muž·e se účastniti lpiokrolCdB.!Ý1 
i za'Čát,ečnik zoel'a lbezlpllatf1'ě. Pr.ávlnid měiJ.i Ihy sdl postaviti svůj Ť,eam 
athlletický a flOt1baJlový, jako }ej maj:í .,esnioL, medici, vy,soká škol1a 00-. 
chodní a IplOd. V<ůaJ1ec ny,ní 'činnost práv:niků v o'b'Or,u tělesné výchov)' 
není taklOvá" tak !by tomu m!~() nýti. ]SiO'U daweko nyní 'předsti:ženi tech
ndky, la/Č jteštle V !roce 1912 a 1913 doV'eťilti nad nimi z\rítěziti v llehké 
athl'etioe. kopané a tlenl)J~se. Je to Však smutný zjey, že p-1-ávníci ~ 
ze cw,Člilšť, na nich'ž se v záVlOdech rp'rojevuje síla v,ůJ1,e, odvaha, .a schop
nost vésti a veř,ej'l1ě 'OlbstáU v boji. - V po,ndiěJ.tí a v'e sHedUj yečer 
v (gymnasiu v H :ilkOVfě tř. na Kr,áJl. Vhnohr adech učí se boxu. Cvi.čen.i 
zalpisují s'e do ilndexu a Inatio,nal,e (!puhl., viz s::zn.am přednášek N~osof. 
fakulty). KoUleglové, V1ěnujt-e SlP0ltÍu větši po2'orl1iosi! 

K.oleglům IV lSielndtnlálřJ.ch! Ko~e.g,y ze všech se'minářů žádáme, aby nám 
na.psali strucné zprá1vy o p'ráci v sem'Lnářích a aby témata svých 'pl" aci 
upravili v·e IČllá:nku pro náS časoplhs. Rovněž tak uvítáme r·esumé od
blO,rných !prednáSlek ,ať ua faklUiltě, ať mimo ni. Budtete-lli kde referovati 
o novl~ vyšlIých knihá'ch, 'nap:ilŠt,e nám struičnou kritiku jejich pro našú 
lit,e'rární ruibriku. Dále upozorňujlemle kof.eg,y na 'h~lYUografický katruog, 
ažádámfe, alby nashrom'áždiě:fliolU literaturu 'Pro Í'ednoUivé otázky prolbi
rané v s,eminářích .Iaskavlě výměnlOu katalogu věnov.ali. 

RlecJ,élII{1č!ní sdělooí. PříšU cÍsalO' vyjde 1. ČerVJla. ,Vešk'eré příspěvky, 
dotazy a T,ed. výti'sky b'u:ďtež adreslO.v:áultyi na aor. S. C. P. "Všehrd" 
(časopis). Praha 1., Karo,!Jn!ujnľ. . 

Majit<el a vydavat,eJ Spo[·ek 6eských tp'rávniků "VŠdl'rd". ' Za rredakci 
odpovídá R. Rau:scher. - Knihtt. Stork'á:it a J aro'Š v Žižkovtě, H llISova 68. 
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