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Spolkové zprávy. 

Z·p!Ij~VJa spO'Ie·čenského oldlboriU. Na ustavující schůzi SlpoIlečenského. 
odboru dne -. hstolp'adu zvo~Jeni 'hr)'lli koJ!.: Kdtner Lluděk piř1edsedťY·..Jr 
Kř'emen Rud. míst:Olpř,eds1edlou, Mor.av'ec V1,ad. 1.., RaČ:élJnský J . .II. jed.,. 
l!ateli, LlOjda Jan 'poka:adiník,em, Ruth Jarům. zaJpislQiv.at,e~lem. KOip,ista V,áal. 
předsedau zv. ad komi-ste, JinsíklOv;á liLa místoip'ř,ed:s'edkYiflí zvací komise. 
Sip.p11e-Čielllský odibor př1e'vZla1. tpořadatelství lna sbv.nolsti ku plOctě !prof. 
ErUlest Deni!s-ho .a inlSta~,aci ' r1ektorskét, zač<ež mu byly J. M. ·r'ektorem 
vlxtány srdečné díky. StOlir'eé klO'nélJn.é dne 30. Jisto'padu potkala se s vel~ 
kým ÚSip'čchem mar,álllníma byho' vš'emi !p.řítomlnými jak deweg·aoemi kol. 
s'pto1ků, tak d.ámami c'hválle:no. Jle Ipatrno., žte tvr~ení j.akolby "Všehrd" 
nleměl OIpo.dlstat.nění 'PlOř.ád.ání spo11eČlenských 'Podniků, }e vyvraoová:n,o 
fakty samatnými den ~ dlnle. V mHé. 'přt áteLské a élJnimlQtvané lZálba:věí 
setrv.a1i ifláovštěy:níci až da 3. 'hodiny ranní. S potěšením nutno klO:nstatO-i 
'\I'.:lt, 'že Iplřátel!S·ký, při tom ov'šlem ISpia~e,č'eUls.ky naprosto vyhavující tón 
~'ečer,a" byl tak jako vllOlIli zachováJn, ba mož,no lříci, Žte hytl i kamarád..; 
štější. Toto 'soiréc lIl,rus Ip:řesvědlčilo ZllIOIV1U o tom, Žle máme ur'č~tou ď 
~vou s pO:lečnost, kterou IOd ",VšiehrdlU" IllIeodJvr,átí nikdo a s níž mŮ'žeme 
vždy !počíta-ti. O finančním vÝ'sliedku, který !byl, dloJbrÝ" plř'ine'sleme přesné. 
zpr.ávy v číslle p1ř'íštím, JeH,a dlO nedakčnÍ !uzávěrky nooyllO moŽino 'Se .. 

Sitaviti !bil:anci 'Soiréle. Pokil1áJdlám za ISVIOji IpIOv~nlnQlst jako piř'eds,e,dla vzdáti 
V1e~řejné díky těm vš'em k,rne.gům, kteří mne 'podplOnlNali a dlOdli1i tak 
společně úspěchu, lna !něj'ž mIŮ1žleme !býti vš ich'n i hlrd!i. Díky Vlám, kol'e~ 
gO'vé i koJ,egyně, ,a 'prosím, :by'Ste i v dallší 'Činnosti mi byJi k'allegi.álně 
nápomocni. Js'em plOtěšten tím, ž'e kOolegia!1ita viŮiči žá,dlnému nelhyla po~ 
rušlena a žle JSipdle,onou iprrací dacílill.i Jsme ,tl,Slp:ěJchů, j1ež nám mno'zí zá-
\1dějí. Da['ší 'S'pdleoné Ipnáci zdar! Luděk Kettner. 

Valná hr"omada "Všehrdu" kanala se ve středu 17. listapadu v sále 
čís. IV. v Karalinu. Zahájil ji starosta kal. Sachor, který padal vše lOb. cha
rakteristiku činnasti správ. výbaru v minulém race: Pa zprávách funkcianářů 
zvalen na návrh správ. výbaru čestným členem Spect. prQf. Ďr. Hara, jehaž 
zásluhy a spalek a studentstva v uplynulém roce jehlO dekanátu vděčně 10-
ceněny. - Starastau spalku zvalen apět na návrh výbaru, tlumačený kol. 
Navákem~ kol. Sashar. Za fi adstaupivších členů výbarů zvaleni: kal. Lepař, 
Haken, Kapecký, Svehla, Patačka, Lucek. Náhradníky: Geryk Igor, Veselá 
Ludmila, Bert! Jiří, Harelová Věra, Pertald Sl., Kauba Alais. - Se zvláštním 
uspakajením příjata zpráva Saciální kamise, jejíž referát Q..dměněn dlQuho
trvajícím patleskem. Zvláštní díky vysloveny na návrh kal. SerýhQ adstupu
jícímu předsedavi kal: Náražnému. Dlauhá debata věnavána předlaženému 
statutu Organisační kamise. - Na první výbaravé schůzi ustavil se výbor 
):?ro tenta rak taktQ: starasta: Ed.SQchar, místastar.: K. Navák,jednatel: BQh. 
Sejhar, pakladník: Jan Lajda, účetnl: Zd. Luce), správce R. F.: jar. Jahanis. 
I. Iithagrafista: R. Rauscher, II. lithagrafista: A Svehla, I. knihovník: Jar. Lepat, 
II. knihavník: Jos. PatQčka, pařadatel vycházek: Jírsa Frant, správce .domu: 
jar. Hahen, zapisavatel: Jaramír Kapecký. 

Zpráva IitQgrafická. Navě byla vydána: G rub e r, Obchadní palitika 
(tiskem), G rub e r, Navější thearie peněz. Chystá se: P ruš á k, Trestn í 
řízení, H ayr a, C. ř. s. II., Her r Ul a n, O abchadech, Smlauva trhavá, H e y
r lOV s k ý, Rímský praces. Spalek převzal da pradeje KnihQvnu Sbarníku věd 
práv. a stát. a Heyrovskéha, Systém seš. I. Kanečně vstaupil spalek v ob
chadni styk s f. Bar~vič a Navatný v Brně. - Díla praf. Kaprasa, Právní 
dějiny zemí karuny Ceské, jest již v tisku. 

Redakční sdělení. Příští čísla vyjde 15. ledna 1921. ~eškeré pří
spěvky, datazy, redakční výtisky buďtež zasílány na dresu S. C. P. Všehrd , 
Praha 1., Ovacný trh 3. 

MajUela vydavatlel S. C. P. VŠlehrd;. Redalktor R. Rauscher. 
Tí!S'klem štorkáll1 '4 stpol . v Ži'ž'koVlě, 'H u:so'va 68. 


