
tomu, 5 Kč, a Il ic by se nezměnĎlo. Prof. EngJlš počítá spíše s mo" 
mentem psycho,logickÝl11, aby totiž nepočitalo s vO':sokýmd čÍS/ly a aby
chom neměli měnu "šestákov'0u", jak jí jmenui'e. Má totiž za t'0, že 
jakmHe se 'Prohlásí nesměnitel'nost Ibankovky za kov, zlato a jiné ušiech
lilé kovy, ztratí moc regulatornÍ. A koničin: Praoovat a šetřH! A to 
),est jediný 'pMIn, v ,němž jSDU všichn.i rdormátoři 'svornt - k, 

Masaryk'ova 'kol'ej' /plro stllvdlelJltstV'o vysl()kroškolskl~ Praha IV., 180. 
Dne 8. března t. m. oslav,eno bylo maulQlu domád slavností úte\'řem 

druhé studentské kOile}e. Slavnosti sú'častnbl ,se též prorektor _po. 'Prof. 
Or. Herrman Otavský. Jest to joen Itnaaá S'pMtka Ipro toUk studentsb'a, 
a přece, ubytovat 200 lidí znamen.á ohromnou zásluhu, kus positivní 
práce. K-o!llej má svou 'čítárnu, zakJádá z,ábavnou i v~deck,ou knihovnu, 
pořádá jazykové kursy, v nichž vyučují sami studenti. PT'0tekt-orát 
'p.řevzal laskav,ě Ip. president Masaryk. S. Č. P. "Všehrd" a "Agrární 
al<ademici" věn'0vali č-ástku 10.000 K ("Všehrd" 6.0DO K \' hotov-~sti, 

o-statní ve spaátkách po 400 K) a tím získali si každÝ j.edno vOllné 
misto, }ež sami budou ohsazovati. Ko,l-ej j'est v pOlč:átcích a dost slabé 
dotovaná, 'proto potřebuje všemožné pomoci, již si jistě zaS110uží pro 
s vůj ú-čel. Obsazení stane se yeřej ným konkursem. 

Spolkové zprávy. 
Zpn:í,va Ipraesióiální. Na 'počátku měsíce JJř'ezna došla děkanství naSl 

fakulty petice - ne _. byla to hrozba - -od pOSl1ucha'Čů II. ročníku, 
v níž ž6da1i za ul'ychloené vyřízení otázky I. rigorosa. Obsah .,žádosti'· 
byl psán slobem středoškolským! Tak nejednají akademičtí ob-čané! 
N,evíme, co by tomu k,rásnému sbhu ř-ekli 'Ostatní pOSllucha'či II. ročníku, 
kteří jistě .ne\~ědě,Ji nic o tomt'0 záhadném "memolrandu/', které ne
byl,o fl i kým pode'psáno. Doufáme, ž'e kolegové, jichž většina jest 01-
~anisúvána ve sporlku, :budou se podruhé: ve všem O\braceti 'n -e j d ř í ve 
na správní výbor, Ibychom při opakování 'Podolbného příp-adu" škod1i
': ého jménu studentstva, nemllsil~ zakrOlčMi 'Ostř'ejš.ím Z'půsohem než s,: 
~tčJlo tentokráte! 

Zprrá;va Soociálrni ik1omis.e. P.olněvadž Sle dosud nikdo n,elpl-ihlási1, "y
b ízÍme znovu koJ'egy (kol,egyně), aby, se 'p'řihlá.stU ku s'Po1up'ráci v 'ko 
misi. Jinak bude tato nuoena činnost svoji ome2iti a budou to 'kolegové 
sami, kteří to pocítL velmi nemtle. Je Ipodivný zlev, že mezi taJka '}(o-
1,egy-'právniky nenajde se nikdo, kdo !by měJ trochu porozumění pro 'so
ciáJllní otázky a kde místo stáLé. ne Slp okoj,e no sti a kritiky 2)kusi!L \by 
. ak,é trochu Ipositivně v t,ěchto otá,zkách 'P'raoovat. Kdož by tedy pra
L,ovat chtělI i , přihlaste s,e :U I{l()Legy předsedy nebo starosty, správního 
výboru. -, V 'letním semestru 'po'čne "S. K" úřadovat dne 13. dubna 
v 'Obvyklých hodinách. Blíž'e 'O tom, jakož i o 'pNjímánÍ il11d,exů v nej
nutnějších l}řípadech v 'P'ev;ně stanovených lhůtách \'iz vyhlášku "S. K." 
v Kanoilinu. - Ohlledně subsi'st'f.nčniho 'lJřís'plěvku zjti.šiěno, ž,e .z:ásad-ne 
byl povol,en ,zá[,ežitost však znovu uvázla v mrnist,erstvu N. O. a 
proto 'Podnikají se 11'ov:é kroky o Ibrzké a pnz:niVjé vyř,eŠlení. Ochota 
však a z\-Ilášt~ rychlost, s jakou studentsk,é požadavky jsou vyřiz;o
v_ány, nesJo'uži dotyč-ným úřadům Ipříliš k'e cti. Návrh čil. N. S. Buřívala 
dl)'l dle inform'ace na m~J1~st. školl'ství defl~nitivn,ě vzat Zlplět. Pro I'etní 
s'emestr vzd'ail 's'e kol. Ko.zák své funkce jako jednatal a místo lniČho 
zvolen kol. H oflha u.er. J ednateJl. 

Bibllogr,aficl{ý odbor. Člen B. O. úřaduj,e vždy \' sobotu rpd 51/, kfp 
tl hod. V úředních hodinách podá úřa!d'ující 'ol'en kol'egftm tnformace 
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zdáště stra.n lit.eratury, kter,é po'třcbuji pro semi,nárni prác.ť .1 

S t u d i u m o d lb 'O r n , é~ Kol,egové, kteří by se 'chtěli seznámiti 1Jdíze 
s biblÍlograflií a v ní 'praoovaii, dostanou -,'eškeré informaoe tamtéž. 

Zplf,áJva Utografick,& Vyšlo: Gr,uber: Organisace úvěru, H'Oetzei; 
Správní řízení (dil I.j, Krčmář, Rodinné (se zákonem z r. 1919). Chysta 
se: Krčmář, Zástavní, Knihovní, Gruber, Zemlěd.ětlská politika (dokon
čení diktátu ~e zim. s'emestru). 

čÍt,ájr!enská z1práva. Nov,ě p'řeďp~aceny byly: 28. Ríjen, S10venský 
dennik, Národní noviny, Kežmarlčan, Sporáv,ný otbzor, Oesko-lužický VlěS't · 
ník, Naše kniha, Knihy a knihovny a Nová plráce. Seznam revue, j,ei 
možno si vyplŮ.}čiti, vi,sí v ČítáJrI1Jě. - Stížnostní kniha ~ čítárn ě ib:f la 
usnesením s'p'rávního výboru zrušena, je1ik'Ož se jí zneužívalo. - ~tíŽ'· 
nosti buďtež Ipřednášeny ve vý1borovT1lě osobně Iprávě tam přítomnánu 
Č'lenu vý'b'Oru. Plp. 

SchůZle Jiozš.íř'ooého 'redaJk'člníh{) shtOjliU' časo''pisu "Všehrd" konala se 
dne 27. února t. r. Na schůzi Ip'ř,ednlesl klOL Dr. Edels1e~'n r'eferát ,,0 for 
má.Iní stránce zákonů a naříZlení v RčS1." Hlavní my~él1ky t.ohoto r,efl~' 
r átu isou: Z formálních znaků !d[UŽ'11'O přihlédnouti k těmto: Datum 
nezna'CÍ 'nyní den sankoe', nýbrž den, kdy zákoln by,! př~at fv Nár . Shro 1 
mážděnÍ. Úvodní frormuJle zákonů, dřív'e pon,ěkud neurčitá (Na zákh.dlé 
usnesení Nár. Shnom. nařizuj'e se .... ) Ip,oZidějd - aS1 od září - ne
právem vůlbec vynechána. - Nad:p,is má :býti tako,vý, br z něho by11 
patrný obsah zákona, velmi často však tom~ tak není. - U zákonů 
podpis presidenta repuibJ,iky má význam spíše p1ublika'Člný, není t,o sa,nkcc , 
jak se často neslp'rávl1lě říká. Podepiso\'aN má zákon kromě předsedy 
vlády též pHsI!ušný ministr. Jest v'elice prochy'bno, zda z ústavního h[.e· 
diska je př~p'llstJ1l0, aby s'e příslušný mi'ni,str daJ při podpisu záko'nťt 
zastoupiti j~ilÝI1l, jak se pře'ča'sto dlěile, a to ješt' ě nikoli ministrem přl
buzného oboru, nýbrž téže poHtick,é, strany. - Někt'erá Z .pn·nich l11 a 

ří.z'ení, p'ro~i výs,llOynému předpisu ústavy, býva~a 'P,odepsál1a pouze jedním 
mini'str'em (charakter. jest zvI.áSlě nařízení ku proved:ení zákona 'O :8 
hod. dolblě praoovní, C. 11 z r. 1919). Vdmi často nejsou nařízení !po, 
depsána p'ráVlě tím min~str'cm, i'e1nž je m'á provésti. - ' Nařízeni mají ,:;e 
vydávati pouze na základě zákona. M'.!1ohá však vydávaji se hez 'Oliv -
láníi se na 11Iějaký zákon. - ZvMštní místo zaujírnajínařizeni Národ
ního výboru, vydaná orgánem, joernuž nálležela zároveň moc zákonodárni 
í výkonná. N aHzlení tato nejsou sama naří.zením vydávaným jinak ,mo,,::1 

výkonnou, a Inel.~e jim patrně Ulplrati ~roto, ž'e snad někde odpor uj ! 
zákonu, neh že 'l1'ebyl,a vydána na zák[,ade uf,čit ého zákona, pro -až Ná,r 
vÝ.bor takového zmocněni nepotřebovaL - Počát'ek půwbnosti zák,oml 
i nařízení v nejcdnějších případech klade se na den yyh13.š'eni, třeba~ 
to naléhavost věci neodllvodňova~'a. Ve Sbírce z:íkoml a narÍ.zeilí m ají 
býti pulbl,~kov,á'na všechna vMdní naříz'ení. K niim patři i nařízení mi
nistra s plnou mocí pro S'lovensko, z nichž však publikováno "oe "Sbíro~" 
jen několik m,áIDo, a to p,ráv, ě. nepří1i.š dů~ežitých, takže těžko stanovit~ 
zásadu, která 'nařÍZlenÍ pudJUkují s'e ve Sbírce a která pouze y "Ur ad
ných Novinách" IbraUsbvských. - Z.::.jima'\1O jest, že za cel.v rok 191Y 
nebylo publlikov,áno ve Sbíroe a'ni Jedno nařízení zernsk,~ sprá \'Y n o 
ravské a sol'ez.ské. Možno z t'Oho souditi, ž,e v rooe tom úřady ony 
ne\'yda1y žádných Inařizlení? Podotknouti zde dl!užno, že zachovaly ~e 
dosud z.emské zákonníky, alČ' se v 'nich nepubUkují ani zákony, ani 

. nařízení. Na to charakt,erisov;áLn celkový ráz zákonú a technika záko
nodárné práce v Nár. Shromážd:ě,ní. Rozvinula se pak debata, připínajíci 
S'e j,ednak k }ednotHvým bodům referátu. jednak u"á,dějíd nové náme:ty, 
j iž sÚ'častnm s'e Zlejmé-na kod1egové Dr. Č:ída, Sochor, Dr. Kučera, Rau-
seher, Náro'žll1\Ý a j.1 : , 

Redaikčlrú sdlěleni. Číslio t,oto vycházi jako d\'ojčíslo, : by r. ahra~e r:o 
bylo ČÍtsilio říjnové. Příští číslo vyjde 1. května . V,ešk,eré .přísp,ěvky., (fo
tazy a re-d. výtisky looďte'ž ·zasill.á:ny na adressu: S. Č. P'. ,.Všehrd" 
Praha 1., Ovocný trh 3 ('časopis). 

Majitel a vydavatel Spo~ek českých pr:ívníKú "Všehrd I . Zl r·edak,::i 
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