
-pau(;\"ník zřídka v z,ell1li Iprodl.éval a nemohl svoji aut>orit.oU přisp,i
vati k uů.rž.enÍ poHdku. Landfrídy, ktenél mají na Moravlě ráz zá
k,ona a -které měli zualčný vJi.v [ na ,ustan.ov,ení zřízeni ~emských) 
pI-LspÍ\'aJy tak,é k p10lsHenJ práJv stav,ů opr,oti kráU, Jenž jle prvlnim 3a.nd
irí,dníkem v zernli. 

PráC'e Rauschenova j'e v,eIiee obsažná a jeiJ zhuštlě,ný ~obsa'hl Je 
důkaz'em 'pHného stud~,a Ipramenů a IHeratury. J'e skute'čné z'dařHým 
'Po'čátk'em podniku. plpof. Dra Kalpra'sa. . Dr. R. H. 

Zprávy. 
Mi,"~,st'erst\"o 'š,klOlství a Ililtifli[),Qlní IQ ,sVlělty rozesla.:o práYi~ dotazník 

.o reformĚ stř,edních- šklol (Plod 'čís. 32.011.) . Dotazy jsou, fo,rmovány 
ve 227 .otázkách. Jsme j,nt,el"'esováni ovšem jen na některých bodech. 
Svil přání stran reformy střední školy, kt'erá by vyhovovala našim lpio
žada\'kúm, vyslovila komise 'pro reformu. právního studia S.' C. P. 
"Všehrd" v obšírném memorandu z'e dne 12. dubna 1919. Stručná in
formaoe podána jest v'e výr,o'ční zlprávlě. Pon,ěvadž však tato zpnha Jest 
\'eimi stručná, nehude zbyt,eč11Io 'promluviti -o z'působu našeho návrhu 
a aplikovati jeho výklady na jednot1iv,é< body dotazníku ministerstva 
škc..lsl,,\ a národní losvěty. . 

Komi:s'e v~ásadiě s,e postavHa za Ipložadavek j'ednotné -štředníškoly 
(oUzké!. dotazníku ,č 'Í.s:. 7.) šlestneM a dvoul,eté pfÍ'p'ravky prá,-nické 
(memC'1t anda bod 67.). O tlomto obecném základu šestiJIetél11' s:pedálně 
komise nerozhodovala z' důvodu, ž'e bude jej nutilo 'přizip'ůs,obdti tak, 
aby žáku poskytl ohecnéhio vz,dělánÍ a zároveií. průpravy, jež b~ Vly
ho\'ovala všem odborným: pří'pravkálr11'. 

V této d\'oul.eté 'přípravce prá"l1ieké - která neeh'ce býti Jen p,ří
pra\'k.ollI 'jJ'W \'1'soklO1.\ ŠkO.!tli (srmr

• uoem. 6-1, 65) - by zajisté mohly 
býti leckter,~ předměty s'p.o ,j ,ečné s ji.10U přífjravk,ou o'dhor1ou (otázka 
13.). Komi,se 'jJod'ala j>en požadavky stran jednoUi,výeh l:;ředmHů, po,va
žujíc za možné, aby takováto, právnická poříp,ravka stř·e;:IoškollSká byla 
zříz'ella jen 'přin1ěkt,erých sUed'ní ch šk·o,l:leh (ot. 23. ). Stran metody 
byl,o by voliti metod'u. stFední ško~y s návodem k samostatnému stu
diu, ab)' 'p6echo,d na vysok,ou ~kolu byl co nejsnazší (bod menlr. 4.). 
Tím 'by byla zodpo"lěděj1a ot:hka o zvláštními druhu střed.i1.ích šl<'O~, 
pokud se ná:s tý'če (otázka 26.) a i otázky .o délce studia' (27-30), 
jež budiž LIričeno ~1a 6 l'et s'pol,eč. z.1kladu a 2 lléta 'Ůdborn'~p"(
pra"ky. S po},ečný úklad' _by ovšem neplostač.o\'a~ k dosaž,ení úřadů vyš
ších stuPI1'Ů, j,ež mají zautmolUtL ]ieilslíIy právnicky InaHfikované (o.j
'P'Q1vlěď na otázku 29.). Přech10d do odborn.é p'říp1ravky nebyl b~r závislý 
na !pří.znivé:m Isllolž,ei1Í. z'v\,:1štn~ (při~~1m" ací) Zkoulšky (otázka 48. a 4Q.) _K\dY'b~ 
plak byl zákla,d nelati.nský:, byUol 'by však Sil/ožení zko'uš'kr z latiny Ine
zbytno (melllor. bod. 19.) 

Na fprávnick,olu faJ(Ultu mohl Iby vstouljJriti jen te;l, kdo by byl 
a'bsolv.ovoval 'proslplěšnč tuto, plHpravku. Pon(:"adž však, jak by:o výše 
řečeno, někt'eré j1ejí Ip'ředměty by mohly býti slPiolečné s tJný.mi iQdbor
nými 'Přípravkami, mo,hl by ten, kdo prok,iž'e odborné zn.alosti 'práv 
nické, 'byť z jiné 'příipravkyvstlo 1ulp iiLi JH právnickou fakultu. 

1 tOlho dŮ"loďu! by byla pak nutna :přijímací zk'ouška na fakultu,\ 
která by nahradila l1Y~fliější ~kolušku dos'pě10stL 

Dotaz (IČís. 69.-83.) 10 vzdělání 'sUedoškolských ,učitel;ů, řdHa ko
mis,e tak (memor. 63. bio,d), že by .Jled'HotLivlé 'P'ředm:ěty vy,wč:oval 'Slice 
'fiI1O,sof, kt.erý hy. ale nalbyH Ipto·U,ehllého vzd,ěJá,ní ,,'e vědách jJ'rávnich 
a ,státních na Iprávnické: fakult,ě, aneb. právník, který by s'e p'atřičně 
vzděla l 'p'edagogicky. 

44 



Stran j,ednotlivých 'předmlětů se rozhoduljle v memorandu vždy zvlá
ště. Komise 'přihlížela k tomu, ab:y :stř,edoškoJský ;3tudent bylI< 00 nej
víoe přilprav,en p :na 'budoucí studium plr:~vniick,é!. aby tím 'pokud v'ůheC' 
j,est mlo'žno zmi'Zda 'pro:past 'mezri studi,em středo'školským a vysoko
školským a ziáinaveň 'Se ,ukhč'i[to' studiu obecného o ·ddm.u ,na fakulté. 

Při In.áv,rh'u lna rdormu Ipráv,nick,éfho stu.dia m:usíme míti stále lna 
zř:etdi, žleSle pracUljle pna dlo1blu míru, úplného, to kHdu; a musíme 
kdy abstrahovati od nYi1lěj'ších Ip1oiTIlě nů, jim;ž rllZ'.ilé otá:zky s,ociální, 
týkající 'se Is(tudentstva, ;dodávajú lurlč:i ,Mho za'barv,eni. Proto musť býti 
přihlíž'eno v ll1á,vrhu j-edi, tJ lě k zvýšlenÍ únavn.ě Iprávn~ck,é'ho studia, a'by 
tak fakullta naš'e z'bav'ila se výt'ek t. Z'V ... ,chl'ebaření". 

O fj'e.d:notlivých ,roz'h'odnultíťh, 1.0 'práoi Ipro odplo\něď na dotazník 
neopomeneme 'časem 'podro'b!mě ref.erovati. Ca. 

Sem1nálř' z 'č1e.skjéihIO Ip1návl3J. Pr'Of. Kap,ras chMl zalp)očíti se svyml 
cv,i'Členími jilž v zimním semestr.U! r. 1918-19. Alle zájezd do Paříže 

• k mínov,é konf,erenci zlmlaNI j,eh'o' z.;í;rruěr a od S'U!H'U I uskutečnění semi
náře dlo letního siemestr;u;, který však pro svou mMnořád,nou krátko.st 
znemoznil 'pr'o\})lr,áiní .všlech Mmlat" jež byly lčlleny semináře pracovány., 
O .. svých 'pracích rderoiVali jlednak Dr. Horna , IQ moravskýc'h úř'ed
nících", joed'na'k kol. Ra:Ulsc'her ,,'O zlemskýc'h múne~:h ,na. M'oravlě", kte
r ,ážto práce 'byla vydána j:a:ko 'p,rvní svaz'ek 'Slemi,nárnich: plraoí z tČle-. 
'S'l(ého tpTá,va. Shírkul Juto j:est co nejvř'eleií uvítati. Bude nám vy
datným přís'plě'vkem plro literaturu 'O óesk,ém právu. (PuMikad Rau
schenovtU možno o'b:d'rždi vle ,,,Vš'ehrdu".) Vedle t ,émlat z vleřejného práva 
obnHi1 'Sle zř-ettCl i k 'So,ukr'Omlé:m'u :právu, z ,n,ěho 'ž 'praoovány r:eferátYJ 
na př. ,~o tr'lJIu Ipodlle Vš,e'hrdlovýc'h knih devat'erých", ,,'O mezní pří
saz:e", ,,0 deskách zlemskýc'h v Oechách", ~I'(\ tpir'ostřecLcfch k utvrzo
vání .l§)mhuv v 'so/Ukr-o'i11léll11 'Právu" .g j. 

O 'S'eminár.ních cvič'enÍC'h Ipokračujle Iplr'Of. KaPlra's _y ltet,ošnrm r'Oce. 
Mnoho IČI'enů vrátila .se db [fCtolš'níhio Isem~náře. Z nových Mmat jest 
nutno ,Sle zmíniti , .. 0 'Sněmu roku 1619 v srplnu", ~,o moravském !zří
z,ení soudním",, ' "o oeMch", ",0 trlestnÍlffiJ !prálvill" atd. No,vě pHbyly 
rderáty o knihách (Dr .. R'Ob. F]oi'edra: "Zems. výhor" a Dr. Vlad. 
KI'ecandy: "ObnlOva D. Z." lpodal Dr. Horna),. R-efteľtOvaU kol. $Iejhar 
o mezní přísaze a Dr. Cá!dia !polčal roeferovaH. 10 povaze p'rostředků 
k utvrzo'v,á,ní smluv v 'souknoffilém 'P'rávu. 

Pro.f. 'Ka'pras h'Ovo,ří s:e 'svými ž.lky 10 Jejich Iptracích a podává návlO·cL 
k 'postupu stuďi:a. Tím sle dostává č'!oenům plouóenÍ p studijni met,od/ě .. 
T,ěšíme soe, žle v l/etním 'SemestrU! ohláslÍ 'pr'Of. KaJp'r as o plr amenech' 
hLstoťlÍckého prá,va IČleskéhio, kt'eréžto čtoení :,boud.le výblOrným doplňkem 
,s.eminář,e v zimním '$Iemestru. [ 'pnůp,ravlOu pim 'nové: č'leny, kteří pN-
štím po!:oldím hodaaj~ vstOulplit.i do semi,nám'kh cvilČlení. Ca. 

Se,m1iná:ř Iplf'of. MUdlscha;i!hla zle statástiky v z!Í.mním semestru ko
naný d.lvá účastníkům IplřÍliežitlOst seznámW se "blížle se ~tatistikou a 
olbzvlá'št,č jlejí él[pI.ikad na vll~d.'eck,é! otázky .?- obo,ru: sooiologle, národ
ního hc·:spodářstvÍ atd. Neboť rplrof. _M:i.ld_$chuhovi jest stat!L;tika siee 
Len VlědO'l1 pOffilOCťJO,U..., ale .p lř,es to nemálo výmamnou 'p'ro praktického 
právdka , Jest mu jlen p:rtOlstŤtedk/eml, ne cílem. - V semináři nejdříve 
udílí Y~e,(;becn.é plOkyny prrtO Ú'óelnou Ipr.ici a potom . mohou sle účastnici 
p,řihI.á,siti k plráci na thematu:, jlež :si vy:bral každý dJlle sv,é oGobní-
z.áli'hy neb p!r,of. M. ~'ř.idiělí" 'bera náQležitý zřleteJ k zajímav,osti ne'br 
časovosti thematu .. s·effillnární p:rád sám. Tak na 'P lříklad přiděli~ v zim
ním semestru 1918-19 velmi vděčné p;rá.oe z oboru živnostenské po
litiky a ž:idovské otázky; tO vlivu inUace b lankovek na odúčtovací (ží
rov,é) řízlei1Í. Prof. M. učí posluchaóe příip:adnými ptoznámkam~ při j'ed
'l1otIivých rderátech \Tildlěti vle ,statilstickýc'h údaj~ch ne plouh6 cifry, 
nýbrž výmluvné doklady j-ev'ů hosprodář,ských neb splOk6enských. PH 
tom j,estovšem každému ÚlČ'astníku (pokud sle týoe methody a postupu 
práoe) ponechávána nejV1ětší :samolstatnost. -11<11. 
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K IJ"dormě tflestni'hJO p:ráJv.3'. S mnoha ji.nýlmlÍ krásnými p,ainát~ 
kami plo Rako,usku zdlěd:i:d jsme v lč 'esk'osliQvlenskiéi neplublldce i trestní z:á
koník. Již dlouho uzná,vala oOiffilmtl:n~s opn'nio, žle jest to snad ll1ejhorš( 
tr,estní zákon v celJé EVTOlplěJ. NUltnlo Iuz'nati, ž,e má velmlÍ tuhý život. 
Od 60 I,et minuléhiQ stoil.etí datuj.í 'Sle snahy" alby by~ odstraněn a na
hraž'en lle'pším. avšak marnlě. N a'plO.sl,edl zdáJ!.iQ 'Sle, že ,už IOplravdu bude 
odstraně,n r. 1916, když ,stal se milnistr,elTIl spravledluo.std Dr. K'llein, 
jenž chMl rUSlpíšiti r'eflOrmu tr,estníhlO Iprá.va,. ,plři'p,ravovan.ou přledi vál
lwu, avšak KI,ei>l1 brzy oddel, tr1estní zákoník však zůstail.. ,Po -.pře
vratu j:eviliQ s'e 'Pravdtě!podolbným, ž,e pHblížliia s'e diQha, kdy ceJý trestní 
zákoník zmi:zí do Iprwipasd nrepamfěH" . kam již dávrJ1iQ patřil, ·a blude 
nahraz,ei1 záko'níkem novými, zvláštJě, j-ežto, 'by :se tím' do'sáhLo ~jed
il1iQoenÍ práva v cel:é neplublUoe, jež jest zat~lsté l11a poJi práva trest .. 
ního snáz,e 'Plfov,edHdOloi, filež na I př. v pirávu o'bcansk,é,m. JS.o11 tu "šak 
známky, žle ,na rychlé odstra:nJěhí nynějšího trestního, zákoníka a ,Ina
hražlen í Jeho }ednotným zákoníkleml novým, ,.se tak brzo lJepomýšlL 
Patrně j1est úmysl r,eformovati tr,estní 'práv:o ipO částech. V kv'Hnu 
byl vydán zákoJ] 10 falšování 'Peněz a cenných papírů (mimochodem 
ř,eč'eno z;lkiQn. jlenž má v'elmi ,Caleko do dlOkonaaosti). A nedávno kmfftt1~ 
s 'e referáty (parlamentárními c'harakterLstická IZ'f-tráva. Při iledir: ání 10 změně 
vlOj. tr,est. záklOll1a ,Ipravil r-ef.erlent Dr . • .Me~3slner, že se Ipomýšle~rO na 
tlO, zl11lěnJ'H úplně Ipřredpfi:sy 10 delikt,ech majletkových, že se však 'lOd 
tlOho upustil:o, když zástupce vlády prohlás,i1, že vláda chce , 00 n~j~ 
dřív1e 'podati 'P'ř,edlohu" jíž rS'e delikty majetklové uplravuli hově, ,, a to 
}ednotným zlpůslObem v celé r'elpnblice. Před krátklOu dobou piodada 
vláda v Národním shrromáždění los,nlOV:U záklOna, kt'eroIU s,e vylučuje 
'použíti mlmořád'néh'o zmírně,ná a !přemrěny trestu". při krádežích na 
poštách, vle vl,acíc'h a nJěkt,erých jinÝ._ch případech krádeže. Zda jo 
má býti IOna chystaná reflOrma úlpravy majretkových deliktů, čd zda 9'est 
tpouz,e j1ejí lČ:lÍiStI~ neI1lÍ nám známo. r 

Pokra'ČIuj,e se t'edy v IOnom ,,'přištipkrování", j>ež se plfrOvádělo tiž 
za Rakotl:ska. kde ZTUIŠiJrO 's'e IObčas nikolJik ' paragrafů záJkoníka .a 
nahradi10 se 'paragrafy novými, 'po příp. zvláš tním záklOnem, a my
slilo se ... že s taktlO vypraveným tr,estním zákonem llllOžno ještě ,ně
ja~(ý 'čas txi-st-ovati. ]esU:žlc by s'e v taklOvé zákonlOdárné .práci Ipo
kralČovallO stál,e i nyní:, p'ak hy naš,e tr,estní práv101 sestávalo rponel.... 
nlhlu z r;.ep{ťhlu:i.l1~ rady zv[áštnÍch z'ůklOnů a V'ed.Je nich lhyl.a hy 
tu všechecná 'část tl L tního zákona, a i ta 'Pozd~j'šÍmft záklOny bylal 
by l~;o ,c!i::"'k(' dná (Vla,stně mime nyní k t,ěmto, novým trestním 'd~ 
konltm dvoje v?,e; h 'Úl ~ pí cdpi.sy, jedny z rakouskéhlO a druhé z 'lher
skéhlO plráva). Takto se lovš,em na'šle trlestní právlO nezlep'šL Chceme..tlil 
ab)' pašle tft sin: práv,Q byI-o skukčlfllě moderní, )rak ~11lLnJ :--i ř:r::. 
S tím starým zákonfk,em to snad ješt,ě r-ok neho dva rlOky vydržime~ 
z\'l,áště, bude-li se ho [.idsky používati., ale pak musí zmJzdi celý, /aby, 
z něho nez'byI-o lnic. M'UiS~ býti nahražen zák'oník'em Z brusu l1ovým~ 
pro celý stát jednotným, i'enž 'by 'Pllně odpovídal mravním i sociálním 
názorům naší doby, 10'Př,en 'O výsledky, k nim:ž věda práva tr1estního 
do:spěla. 

Chtěla-li Is'e 'pTrovádrět však reforma ,plo.uz'e 'čá:st,ečná, plak jednlO Iby\lo 
skutečně nutno, a to se mello státi hned v prvních dnech nebo týdnech' 
P'O převratu. Měly býti odstran,eny a tllahraženy jinými paragrafy jed
nající 'O politických deliktech, zv[á,ště 10 v,eJIlezrádě. Ne snad že by 
UistanlO\T,enÍ"o -vel>ez.rá>dě měla býti vypruštěina. - jrest sam1ozřejmo, že 
žádný stát nemůže nechati bez trestu útoky 'proti sv:é: qnte,gdM - 'avšak' 
měly z mizte ti ony strašlivlé 'para.,g'rafy, . Ipod než piU trochu "do'blr,é: 
vůl,e" vládno'ucích kruhů možno podříditi t,Éměř vše. 

A mě!o sle taJk :stá.ti jH 'Proto, aby se nikd;y nenaskytla rplřmležitosi) 
.stíhati něklOho jmé:nem lČeskoslovlenské r~~pruhliky podle týchž ustano
v,ení, podle nichž byl,i stíháni ti, kdož k vytvoř,eni r'e'publiky té prra~ 
.covali. A skor'o bych ř.ekl, že by r'elpubHka neměl.a t,em, kteří :proti 
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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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