
ní pracují, rp'fIOlkáJzati tu IČtest, že 'by . pf'Oti 'nim Ploužila těchŽle _para
graf tll, jichž RaklOusko rpIOUŽ~:O proti j,elímu prvnímu presidrentu a tolika 

J-l1řísLušrníkům óesk1éhro národa" snažlÍci,m se o j>eho svobodu. En. 
"Vypl~o'stět,e 'se z' něimecklé;hio ZlplŮ.lS,olb:u my!šl'ení" - byla h[avní 

myšl>enka instalační řeči r:ovrélho r'ekt,ora. - Myš:l,enka krásn,i" jež však! 
zůstane tak dllOuho ploruzle l,eska'ým heslem:, dokud se i1ám neposkytne 
'příležitost. arbychom Jl1Iohl.i 'S'e vz.díě[árvat.i také na jiných vzorech než 
německých. - tJe :bry alle v tomto sm,~ru byla u nás nárlaďa k rO'bratU\i 
není viděti. - V univ 'er ,sitní kndhovně na příklad jrest trapno .. 
vraoejí-li vám lístky1. na nichž žádát,e 10 dílla v ř,c'č,i franC'ouzsk,~', ne~ 
-mluvě už ani 10 dUeCh a11,gil:ických, dtalI.ských a ruský/ch, neustálle s dvemi 
lfliulami. Za tlO německá díla vědecki, mnohdy .i oeny pochybné, lz'e dlO
stati v nělwlJka ,ex,emplářích. - Ko,nreIČtnrě, řiekne sej piferod zde nestane 
se za chvíli. Budiž. Co ale Hci .o faktu,' ž,e v ČJítárně univ,ersHni .pří, 
hrady j'soUJ ']Jllny rrllzných Monatsc'hriftů, ZeihchrHtů atd. a maLounko J 

vdice malounko r'eV1U1eS'? Za to p' řece ncm1lůže býva~ý raku
.š á c k Ý re ž.i m! - V té věci snadl prř,eoe 'by se miQ:hI.a státd ,náprava? 

-á~ 

R,ep1etito'ť'tml lří\mlskléhlO Ip1náva 'bylo 'Při našlem spolku zříz,eno ně
k·olika klOl'e.gy z 3. Iseme,strru. Krouž,ek, č:ítající 15 účastnik,ů, scháú se 
-dvakrát'e týdně. Po z,opaloování j-ednlOUivých právnických institutů :prři
sto,upí 'S,e k pokus,ům 10 řeš'ení někt'erých s~ožit-ě ~'šJch úlloh. VedCe uóeb
nioe HeyrlOvskJého a Pandekt p'nof. Van'č:ury ~p,řihlíží 'S·e p'ři optakováTIlÍ 
též k některým významnějším dílům CÍ'Z'Ojazyč'llým t iako ku. kniz:e Oi-
rardlov1ě, puchtiQ\liě', CzyhI.arz:ově a SohmlQ,vI2. ]rest J1adlě,~ 'e) ž,e krouž'ek 
v dohlredné dlObě iobr,átí ,-svoj-i pozornost v,edlre práva fímského též 
k slO-ukrromému p'rávu ičeskému a německému" př ípadně bud'e s'e 'obí.rat 
srovnáváním ,Ulvredených tří práv. Vzhledem k pročtu účastníkrů a veli
kosti 'spol'kovré místnosti j,e 'přijetí nov,ě hlás.ících s,e kollegiŮ možno ien 
v případech výminečných a 'U těch, kdo'ž oelou látku - .i prqces -
ovládají. . Sr. 

Spolkové zprávy. 
SchHůrzk'a Islplo'luJplraoOVll1iík,ů 15. ]'e'dna 19~O III) 6. hOldl. v,elcler v Kaf'oUnp-. 
Z valné hromady naš'ebo s,p1otk/U. Schůz.i zaháji~ starosta Dr. J. 

KoJ.ářík vzplOmínkou na dobu ro.zrpruště'lllí sp'olku. Po s1avné vaJné hro
madě zahá~,en prvý správní rok v naší sVlObodné vlasti" 10 kterém zmi
ňují s'e zpTávy funkciolnářú. 

Při těchto zplr,ávách 'Podal k,ol. SlOchlOr návrh na zřízení kondič
ního .odboru jaklO 1nforma'ční kancelář,e o uprázdněných múskch. J.<ol. 
Cáda př'edložil valn.é: hromadě 'svO,u skv,ě:lJoIU myšJlenku o právnické 
knihovně. 

KlOl. Ná:rrožný podlal Plís,emný' dotaz na přítomného p. děkana ---. p'rof. 
Horu o kr'ocích akademických úřadů __ pro ~ -i přípravnlě Dra J. Schuberta 
la "M-eta" předlná'škám, jakož i 10 výsl,edku j'ednání 'Q I. rig·oro·sum. 

Pan Idlěkan .v odpo v,ěd i 'upozlOrnil, ž'e akademické: úřady vítají. 
lpřání studentů, aLe ž,e j.i,ž přled akcí studentů podnUdy krroky v tomtoi 
směru. Oznamujre, že přípravna Ip'. Dra Schuberta byla úř,eďlně za
kázána a p. Dr. RlOu'óek vzdal s'e vydávání dalších plomů ·:!ek. 

O 1. riglorosu bylo -doproruóeno mindst'erstvu školství a vyučování. 
'aby kol. civiIdsté" kteří SIl,oH státn~ histolricklO-právní zk.oušku s pro ... 
splěc~rem nejméně dlOhrým, moh\i. s10,ži ~i I. ri,gorostUlm hned 'PI0 státní 
zkousce. 

Po ,udelení ahsoluŤo-ria vedlI 'Schůzi kOll. Dr. Cáda, který piod,lvá 
ná,vrh výboru, aby kol. ..Dr. J. Kolářík pro veHké zásluhy 10 spoJek 
v dlObě pers'ekuoe a 'Starost,enství byl zV101en 'čestným čknem. Návrh 
p1řijat aklamací. 
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Při v;olbách zvolen star,ost,ou: koJ. Sochor Ed.; do výboru kOll.; 
Sochr, Franzl" Nov,ák, Lojda, Ra,Ulscher, VaněK" Sejhar,. Příklop~ Jo ... 
hani,s, ,N ánožný, Motejl, Řezáč. 

VlOlné návrhy. podané na změnu řádu Ra;ndova fondu .a 'Hla neorg'a
nisaci 'univeľ'sitní kniho'vny, byly přijaty. Z valn.é; hromad:y zaslán p lo
zdravný teJ.eg'ram 'brněnským klOl-eg,ům. 

Zpbxva 'sodální 'klOm'~'s,e. V 'u;p'lynuUémi 'měsrci SociáJ,ní oblOr, za ].Í lčlÍnné 
plodpory naší }Wrnlis,e, domohl Ise Ipří dě lu týdenní d,ávky uhelné pro l$tU
dentstvo .vyslOk,ošk,o}.ské, a rovněž dostal ,u,j,išt,ění od ministerstva ve
řejných prací, ž,e zalč'átk'em prosi,noe tohoto rokU! hudou vydány zvláštní 
piolukázky na mimořádný p'říděl lp'etr.ole~1ť pro zmíněnoiU kat'eg'Orii; bližši 
o tom 'uv'eřejněno bude vyhl,áškou. Komi!5le navrhla správnímu výboru 
"Vš-ehrd" svolání lčlensk,é: schůz,e koCI~m 20. J.edna;, na ktero'u hudou 'po
zvá1ni též z'ástupci pifoO.f' ť'sorského sboru. PředmHem SChLIZ'~ bude mJmo 
Jiné ot.1zka slož'ení hist,or,icko-právního dgor,03a p,řed' absolutoriem. 
Komi'se vybízí v'š'echny p losl,ucha'cle voj,ei1ského klUrsu k historicko-'P'rávnlÍ 
zko!U!šce. aby 's,e PIři,hl, álsHi do 30. kdna 1920 př,edsedovj komise, cht,ějí..JiJ 
složiti tuto zk'oušku za'č::Í,tk'em hř'ezna, plo kuns'ech, končících rp'ravdě
podobně asi 10. února. V álečn:é lS,emestry nutno v'šak včítati již v llednu. 
Pfednášky i vOj,enské k,ursy pOlČInou dlle dnešních inf,ormací 7. ledna. 
Komise vy'b'ízí kol,egy nev'oj~'ny, aby s,e jeden z těchto přihlásil k'u s'p'OJu
práci a r,ealisad Isnah, posLéze zmíněných, :pfedsedovl sociállní komi,se. 
Bližší Istra,n toho vY'čf.sti lz,e z "yh~álšky" uveř,ejn:ě!n i é[ dne 15. 'plr.osa!.l1ce 
na vÝVlěsní tabuli v Karolinu. 

Splolec1ens'ký lo,Jb1olJ". Předples,oV'é, soir,ée Ipoř.áda,né 25. Hstop,adu na 
Žofíně vydařilo s'e nad ,oloekávání pěkně. Sv-o,u návštěvou plOctil jej J. 
Spetb. proděkan .p. prof. JUDr. F. VavHnek, ,omluvili 'se J. Mglnfc. p. 
p lrof. Dr. ,H.ermann-Otavský a J. Spet'bl. -po dlěkaJn prof. Dr. Hora. S filO .. · 
rálním úsplěchem můž,eme 'býti :srr;loko~,eni a jsme d hrdl na sl'ova 'obdivu 
ip'ro,nes'ená p. Iproděkanem, j'enž mezi jiným pfiOhkbdl, že isme p['J1Iě luhá
jUi Ič 'est a do'br:é jméno p:rá:vJ1dctva. Na našem ~soirée nebyla ku spo
koj>eno'sti vš'ech o!na mI.mohďy až do krajnosti hna,ná, plřep,jatost a škro 
beno,st. ba naoplak cel'ý ráz vlť'oera 'Piů,3,ob;il dojmem; ryze 'p,řát,elským~1 
p:ři tom ovšem 'bez'vadnlě spol'e'ČIenským. Posíleni ús'plechem připravuje 
se SpoJeEenský odbor k nov,é č.i,n11l0ISU, j1ež vrchoUti má v p~esu; ko
naném 23. lledna 1920. R,eklamaoe p'řijíimiá ko~. Kramář jH ny .ní. Ktt. 

Mla.o:á ~,efllelJ"aC'e konc,e'p1tn:ídl lÚ1re d:níiků replll!bVky ·čleskos[.)vens;kltS 
vznikla sdr,u,ž'en·im všech mladších 'st:ítnkh _úředníků s vysokoškorskýml 
vzděl.áním. Zahrnuj,e v so'hě tudíž absolventy vš'ech vys'okých šlw~, t 'edy 
p:rávníky. fDosofy, mediky. t,echl1liky a horní akademiky, 'k teř,í věl1ova,l~ 
s'e 'sl'užblě státnÍ. Mladá g'ener ace hájí zájmy býva[ých vysokoško[skýcn 
studenM. Snahy j,ejí s-etk,álva,iS ;,;;:e\ s IÚsplě·chem. J(ole,gíŮ'ml -!práv11líkům imožnOl 
se vždy 's d.ůvlěnolU obrátit,i na Mladou g'eneraci. j1ež koná schůze 'každé 
stř,edy 10 8. hod. v,ečler v 'hotdu .,Garni" v Praze III., Karmelitská! 
IUllice. kdež Sie ochotně vš,echny dotazy Z'Odpo'Ví a piříslu,š.n.!é informace 
'budolU udě;l,eny. 

"Hor,á,cklO," ,sp1ollefk a'kladieml~kiŮ' 'Z C,es.k1olmio'r,alvslkle vysQ 'činy, lustavU 
se na schůzi akademtikú z Vysočiny .č,eskOmloJ·avské. S::po:lek chce SIO'U
stř'eďovati vš'echny studenty vy :=ok'o'ško lsk.é z Oeskomo.ravské , vysD-činy, 
bez rlQlz;dÍilu hranic z'emských a Isezlnamovati v,eř<nost se lza)mavosfmi 
Hlo,rácka plO stránoe uměJ.eckté i v,ědecké. KoIegové ,p'rávnki z Cesko- · 
mOlrav:ské vysolčlLny nechť vš,dc'hnd stanet'e se čJ.eny Inašeho krajinského 
spolku a plO'd1p,oříte svoji pomocí. CIenský 'příS'piěv'ek obnáší ľO~ne 
3 K. Přihl,ášky a I.eglitlimace (plO I[.J 'řípadlě pÍs,efil.n.ě) 'Ll; koL pokl<adníka 
Staňka Jaroslava, Kr. Vinohrady, Budeč'Sk~ 27(11. 

Rleldalk'čfní 'sdělení. PřlÍšti č ílslo vyjde jako dv,oióÍls[,o 1. února 1920. 
Vešk'er,é pHsplěvky. dotazy a r,edak1ční výtisky huďt'ež zasílá'ny na 
adres:u: S. C. P. ~,V'š'ehrd", Praha 1." OvO'cný' trh 3. 

Majit,el a vydavat,eI Spokk ' 'č'eských právn:íkú "Vš,ehrd". Za redakci 
o:d'p0VJÍdá R. Ra\u,scher. - Kniht. štorkán a J arO'š v Žižkovle, Huso-va 6S,!" 


