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LIST SPOLKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD V PRAZE

Úvodem.
Založením vlastnlho spolkového časopisu plníme své dávné
Mnohokráte o něj bylo usilováno, ale vždy, nepřekonatelné
obtíže, zvláště technické po dobu válečnou, zmařily usktltečnění
našich návrhů . Má tedy již nový časopis svou historii. A ta určila
mu i jeho program.
'
Má si všímati všeho důležitého na poli věd právních, státních, otázek stavovských i spolkových záležitostí. Ale nechce býti
časopisem konkurenčním . Naopak, má vyplniti mezeru dosud zející,
neboť právnický dorost neměl kde debutovat, neměl kde probírat
své palčivé otázky stavovské. Toho by nesnesl striktně vědecký
ráz "Právníka" a "Sborníku věd právních a státních", ani řešení
otázek právnického stavu nelze provádět ve studentském časopise
na př. ve "Studentské Poště". Nám studujkím na fakultě jest třeba
hledati bližší spojitosti s těmi, kttří již uplatňují se v praktickém
životě. A i mezi studenty nutno náril ~iutužiti vzájemnost, aby nikomu
z nich nebyla práce ve spolku ani břemenem, an i prostě k tomu,
aby kdokoliv sám jsa nečinný, požíval plodů úsilí jiných. To jest
o r g a n i s a ční cíl nového časopisu. Bude nutno snažiti se ' o něj
dnes, kdy chceme zachovat soudržnost s kolegy studujícími a absolvujícími Masarykovu universitu v Brně.
Vždy budeme se starati o věcné řešení všech problémů seriosním způsobem. Jsme si vědomi, že válka zavinila mnoho sociálních protiv mezi námi: o jejich ,odstranění musíme nyní pečovati.
A při tom bude naším úkolem informovati čtoucí, pokud možmi
o všem novém, co nás jako právníky může zajímati. Naším přáním
by bylo, zprávami o knižním trhu a o jiných odborných otázkách
upozorňovati čtenáře na novinky na poli právních i státních věd .
Čeho však jest třeb a k dosažení ,vytčeného cíle?
Jen jediného: dru žné spolupráce. Každý čin Váš, seriosní, poskytující věcné ,řešení kterékoliv otázky, bude vítán. Proto
přijďte všichni bez rozdl/u postavení, bez rozdílu věku. A uvítáni
budete všichni s radost\'
NuZ- tedy k dílu!
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přání.

